
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 29 JUNI 2020 OM 18.30 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Mathieu Mas: leden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer, Sybille De Vos, Carine Portois: leden

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

1. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 12.568,56 euro.

2. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 1.118.911,74 euro en 5.082,49 
euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

3. Uitbating van de centrale keuken van het OCMW en het voorzien van de catering voor de 
diverse diensten van het OCMW – verlenging lopende overeenkomst.

Goedkeuring van de verlenging van de lopende overeenkomst voor de uitbating van de centrale keuken 
van het OCMW en het voorzien van catering voor de OCMW-diensten met het bedrijf Compass Group 
tot 15 januari 2021.

BESTUUR PERSONEEL

4. Aanstelling van een verpleegkundige met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Goedkeuring van de aanstelling van een verpleegkundige met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
duur van zodra betrokkene beschikbaar is.

5. Aanstelling van een Zorgkundige (C1-C2) met vervangingsovereenkomst

Goedkeuring van de aanstelling van een zorgkundige met een deeltijdse vervangingsovereenkomst van 
80% ter vervanging van tijdelijk afwezige zorgkundigen.

6. Vaststellen werfreserve Verpleegkundige

Het vast bureau legt de wervingsreserve vast van de contractuele aanwervingsprocedure van een 
verpleegkundige. Deze wervingsreserve is 2 jaar geldig en kan eventueel met 1 jaar verlegd worden.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

7. Proces verbaal BCSD 4/06/2020

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst op 4 juni 2020. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het Vast 
Bureau.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 6 juli 2020.


