STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 3 AUGUSTUS 2020 OM 18.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Mathieu Mas:
leden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
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 32.107,73 euro.
2.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 47.910,88 euro en 119.029,53
euro.
BESTUUR PERSONEEL
3.

Project ‘Katrol: huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning’ integreren in eigen
werking

Goedkeuring van de integratie van het project Katrol in de werking van de OCMW-diensten voor 13 uur
per week. Het project biedt huiswerkbegeleiding aan OK-Pas-kinderen van het 3de kleuterjaar en het 1ste
en 2de leerjaar lager onderwijs.
4.

Aanstelling jobstudenten woonzorg zomer 2020

Goedkeuring van de aanstelling van jobstudenten als housekeeper, logistiek medewerker, zorgkundige of
in het project Babbelbox tijdens de zomervakantie.
5.

Verlenging aanstelling onbepaalde duur, dienst financiën.

Goedkeuring van de verlenging van de aanstelling voor onbepaalde duur van een administratief
medewerker voor de financiële dienst van de stad en het OCMW met ingang van 1 september 2020.
6.

Aanstelling tijdelijke coördinator niveau B (25 uren/week) voor duurtijd project
‘Taalstimulerende activiteiten voor meertalige en kwetsbare kinderen/jongeren in
Oudenaarde’.

Goedkeuring van de aanstelling van een tijdelijke coördinator niveau B (25 uren/week) voor de duurtijd
van het project ‘Taalstimulerende activiteiten voor meertalige en kwetsbare kinderen/jongeren in
Oudenaarde’.
7.

Tijdelijke aanstelling MA.

Akkoord met de tijdelijke aanstelling van een halftijdse maatschappelijk assistent voor de sociale dienst
van het OCMW voor de behandeling van aanvragen voor individuele maatschappelijke dienstverlening in
het kader van de Covid 19-subsidie van de POD Maatschappelijke Integratie.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
8.

Verlenging extra koopkrachtondersteuning in Sociale Kruidenier t.e.m. 31 december 2020.

Goedkeuring van de verlenging tot 31 december 2020 van de extra koopkrachtondersteuning van houders
van een OK-pas door de toekenning van 25% korting bij de aankoop van producten bij de Sociale
Kruidenier i.p.v. de gebruikelijke 15%. De maatregel werd op 11 mei 2020 ingevoerd n.a.v. de
Coronacrisis.

9.

Opbrengst quiz ten voordele van buurtwerking LDC de Vesting.

Het vast bureau neemt kennis van een schenking van de Christelijke Gemeenschap Oudenaarde (CGO)
ten bedrage van € 920 aan het Lokaal DienstenCentrum de Vesting. Met de opbrengst van 920 EUR zal
een buurtbank aangekocht worden.
10. Proces verbaal BCSD 25/06/2020
Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst op 25 juni 2020. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het Vast
Bureau.
11. Proces verbaal BCSD 16/07/2020
Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst op 16 juli 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 10 augustus 2020.

