STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 24 AUGUSTUS 2020 OM 16.40 UUR
Aanwezig:
Verontschuldigd:

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

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
1.

Aanstelling advocaat verzoekschrift curator onbeheerde nalatenschap

Goedkeuring van 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.
2.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 571,00 euro.
3.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 588.803,24 euro en 32.129,38
euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
4.

Uitvoeren van milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers binnen het systeem van de
Groenjobs voor de periode 2021-2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen in het aanbestedingsdossier 'Uitvoeren van
milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers binnen het systeem van de Groenjobs voor de
periode 2021-2023'.
5.

Drukken en leveren van drukwerk op afroep -Goedkeuring gunning.

Goedkeuring van de gunning voor het drukken en leveren van drukwerk op afroep voor de stads- en
OCMW-diensten aan drukkerij Arijs.
BESTUUR PERSONEEL
6.

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.
7.

De integratie van het project Fedris voor de woonzorgcentra

Akkoord met het instappen van de woonzorgcentra van het OCMW in het gratis pilootproject Fedris, dat
instaat voor de begeleiding van werknemers die bedreigd of getroffen worden door een vroegtijdig
stadium van burn-out.
8.

Anciënniteit en wachtvergoeding

Het dossier werd uitgesteld.
9.

Ontslag personeelslid

Het vast bureau neemt kennis en aanvaardt het ontslag van een medewerker in de woonzorgcentra van het
OCMW.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN
10. Tarieven afdeling Mens - aanvulling
Actualisering en aanvulling van de tarieven voor diverse doelgroepen in het sociaal restaurant De
Pelikaan in het Sociaal Huis aan de Meerspoort.
11. Verlenging toekenning aankoopbonnen Corona voor Ok-passers
Goedkeuring van de verlenging van de toekenning van aankoopbonnen aan houders van een OK-pas die
wordt toegekend tussen 11 juni en 1 december 2020 en verlenging van de geldigheidsduur van de
aankoopbonnen tot 31 december 2020.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 31 augustus 2020.

