
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 14 SEPTEMBER 2020 OM 18.00 UUR

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

Verontschuldigd: Bart Dossche: lid

SECRETARIAAT

1. Agenda OCMW-raad 28 september 2020.

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op 
maandag 28 september 2020.

2. Opvolgingsrapportering doelstellingenrealisatie 1ste semester 2020.

Het vast bureau neemt kennis van de opvolgingsrapportering van de doelstellingenrealisaties op 30 juni 
2020.

3. Geschil OCMW Oudenaarde/rusthuizen.

Het vast bureau neemt kennis van de stand van zaken in de rechtszaak van het OCMW tegen een 
aannemer in het kader van de bouw van de woonzorgcentra.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

4.  BBC oninbare posten

Goedkeuring van de lijst met oninbare posten van personen die om diverse redenen niet in staat zijn hun 
openstaande schuld bij het OCMW te betalen.

5. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 28.208,64 euro.

6. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 48.414,97 euro.

BESTUUR PERSONEEL

7. Aanstelling jobstudenten september 2020

Aanstelling van jobstudenten/zorgkundigen die in de loop van de maand september in de woonzorgcentra 
tewerkgesteld werden om onverwacht personeelstekort op te vangen.

8. Aanstelling maatschappelijk werker, deeltijds. 

Goedkeuring van de aanstelling van een deeltijds maatschappelijk werker met een overeenkomst voor 
bepaalde duur van 15 september tot en met 31 december 2020.

9.  De aanstelling van een zorgkundige in WZC Scheldekant voor bepaalde duur. 

Goedkeuring van de aanstelling in het woonzorgcentrum Scheldekant van een zorgkundige met een 
overeenkomst voor bepaalde duur van 1 tot en met 14 september 2020.



10.  De aanstelling van een coördinator taalstimulerende activiteiten

Goedkeuring van de aanstelling van een coördinator taalstimulerende activiteiten met een overeenkomst 
voor bepaalde duur van 21 september 2020 tot 31 augustus 2021.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 21 september 2020.


