
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 12 OKTOBER 2020 OM 18.15 UUR

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

Verontschuldigd: Mathieu Mas: lid

SECRETARIAAT

1. Agenda raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020.

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op 
maandag 26 oktober 2020. Ingevolge het besluit van de burgemeester dd. 13 oktober 2020 vindt de 
vergadering plaats via videoconferentie met livestream.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

2. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 58.988,19.

3. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 5.596,19 en € 14.274,36.

BESTUUR PERSONEEL

4.  Project duaal leren in het WZC

Goedkeuring van de aanstelling van twee leerlingen zorgkundige uit het Bernardustechnicum in het 
project 'Duaal leren', waarbij jongeren deeltijds werken, deeltijds leren. De jongeren worden 22 uur/week 
tewerkgesteld in de woonzorgcentra van het OCMW.

5.  De aanstelling van jobstudenten in de woonzorgcentra.

Goedkeuring van de aanstelling van diverse jobstudenten in de woonzorgcentra van het OCMW in de 
loop van de maanden september en oktober 2020.

6.  O - Uitbreiding uren maatschappelijk werker, subsidie project COVID.

Goedkeuring van de uitbreiding van de uren van een maatschappelijk werker die in het kader van het 
subsidieproject COVID-19 sedert 15 september 2020 tot en met 31 december 2020 in het OCMW wordt 
tewerkgesteld. Het gaat over een uitbreiding met 13 uren/week.

7. Arbeidsongeval. Weigering. Dossier nr 1.

De feiten die een medewerker van het woonzorgcentrum overkwamen op 6 mei 2020 worden niet als 
arbeidsongeval erkend, gezien er geen verband bestaat tussen het opgelopen letsel en het ongeval.

8. Arbeidsongeval. Weigering. Dossier nr 2.

De feiten die een medewerker van het OCMW overkwamen op 31 januari 2020 worden niet als 
arbeidsongeval erkend, gezien er geen bewijs werd geleverd dat het opgelopen letsel aan het ongeval te 
wijten was.

9. Arbeidsongeval. Bepalen rente. Dossier nr 1.

Een medewerker van het OCMW hield geen blijvende arbeidsongeschiktheid over aan een 
arbeidsongeval op 2 april 2020, zodat ook geen rente voor blijvende invaliditeit wordt weerhouden.



10. Arbeidsongeval. Bepalen rente. Dossier nr 2.

Een medewerker van het OCMW hield geen blijvende arbeidsongeschiktheid over aan een 
arbeidsongeval op 8 april 2020, zodat ook geen rente voor blijvende invaliditeit wordt weerhouden.

11.  Duaal leren

Akkoord met de tewerkstelling als stagiair van twee leerlingen zorgkundige uit het Bernardustechnicum 
in het project 'Duaal leren', waarbij jongeren deeltijds werken, deeltijds leren. De jongeren worden 22 
uur/week tewerkgesteld in de woonzorgcentra van het OCMW.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

12. Proces Verbaal BCSD 27/08/2020

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale dienst op 27 augustus 2020. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het Vast 
Bureau.

13. Proces Verbaal BCSD 17/09/2020

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale dienst op 17 september 2020. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het 
Vast Bureau.

DIENST PATRIMONIUM

14. Gebruik Bisschopskwartier door AZ Oudenaarde

Het vast bureau gaat akkoord met het gebruik van het Bisschopskwartier door het Algemeen Ziekenhuis 
Oudenaarde voor de organisatie van de sociale verkiezingen op 24 november 2020.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 26 oktober 2020.


