STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 13 JULI 2020 OM 17.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Sybille De Vos, Carine Portois,
Mathieu Mas: leden;
Helena Ackaert: waarnemend algemeen directeur
Bart Dossche: lid
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
1.

Aanstelling curator onbeheerde nalatenschap

Akkoord met de aanstelling van een advocaat voor het indienen van een verzoekschrift tot aanstelling van
een curator voor de onbeheerde nalatenschap van een overleden resident van het woonzorgcentrum De
Meerspoort.
2.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 15.093,52 euro en 7.803,47 euro.
3.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 535.126,32 euro, 693.393,37
euro en 33.280,09 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
4.

Huur en onderhoud van waterkoelers op waterleiding - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze in het aanbestedingsdossier 'huur en
onderhoud van waterkoelers op de waterleiding' ten behoeve van de stads- en OCMW-gebouwen.
BESTUUR PERSONEEL
5.

Kennisnemen en aanvaarden van het ontslag van een Zorgkundige (C1-C2)

Het vast bureau neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van een zorgkundige van het
woonzorgcentrum De Meerspoort.
6.

Regularisatie van de jobstudenten in juni 2020.

Goedkeuring van de regularisatie van de aanstelling van jobstudenten die, mede als gevolg van de
coronacrisis, in de loop van de maand juni 2020 tewerkgesteld werden in de woonzorgcentra van het
OCMW.
7.

Aanstelling jobstudenten woonzorg zomer 2020

Goedkeuring van de aanstelling van twee jobstudenten die in de loop van de maanden juli en augustus als
logistiek medewerker tewerkgesteld worden in de woonzorgcentra.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
8.

Verlenging Jota werkt voor jongeren: regionaliseren en inzetten op ESF-middelen

Goedkeuring van de verlenging gedurende het jaar 2022 van het Jota-project voor de sociale activering
van jongeren, mede via een financiële inbreng van het ESF (Europees Sociaal Fonds).
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 3 augustus 2020.

