STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020 OM 17.15 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
1.

Structurele thesaurieoplossing Aurora AV

Het vast bureau gaat akkoord met het principe van verdisconteren van verdisconteerbare vorderingen van
het Auroraziekenhuis AV in functie van het oplossen van het liquiditeitstekort.
2.

Structurele thesaurieoplossing Aurora AV - Voorstel

Het vast bureau gaat akkoord met het principe van verdisconteren van verdisconteerbare vorderingen van
het Auroraziekenhuis AV in functie van het oplossen van het liquiditeitstekort.
3.

Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 15.248,05, € 65.000,00 en €
5.176,38.
4.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 732.309,38.
5.

Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 8.085,44.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
6.

Huur en onderhoud van waterkoelers op waterleiding - Goedkeuring gunning

Goedkeuring van de gunning van het aanbestedingsdossier 'Huur en onderhoud van waterkoelers op de
waterleiding' in de stads- en OCMW-gebouwen aan de firma Aqualex bvba. De loopduur van de
overeenkomst bedraagt vijf jaar.
BESTUUR PERSONEEL
7.

O - Verlenging aanstelling project LOI.

Het vast bureau keurt de verlenging van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 goed van de
aanstelling van een halftijds maatschappelijk werker in het project LOI.
8.

O - Verlenging aanstelling toeleider.

Het vast bureau keurt de verlenging van 12 oktober 2020 tot en met 11 oktober 2021 goed van de
aanstelling van een toeleider in het begeleidingsproject van anderstaligen, in hoofdzaak nieuwkomers.

DIENST PATRIMONIUM
9.

Aanvraag tot verkoop van een perceeltje landbouwgrond te Zulte-Machelen (Langedreef) voorstel van beslissing

Op de aanvraag tot verkoop van een perceeltje landbouwgrond van het OCMW aan de Langedreef in
Zulte-Machelen aan particulieren, beslist het vast bureau dat de kandidaat-kopers een bod kunnen
uitbrengen. Nadien kan de procedure voor een onderhandse verkoop worden opgestart op voorwaarde dat
die voldoende bekend wordt gemaakt.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 5 oktober 2020..

