
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN DINSDAG 3 NOVEMBER 2020 OM 11.45 UUR

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

Verontschuldigd: Peter Simoens: lid;
Bart Dossche: lid verontschuldigd voor de agendapunten 7 t.e.m. 12.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

1. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 3.260,76 en € 65.000,00.

2. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € € 47.454,71.

3. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 1.295,17.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

4. Uitvoeren van milieugerelateerde taken door doelgroepwerknemers binnen het systeem van de 
Groenjobs voor de periode 2021-2023 - Goedkeuring gunning.

Goedkeuring van de gunning in het aanbestedingsdossier voor het uitvoeren van milieugerelateerde taken 
door doelgroepwerknemers binnen het systeem van de Groenjobs voor de periode 2021-2023.

5. Levering van dranken 2021 - Stad en OCMW - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze

Goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze in het aanbestedingsdossier voor 
het leveren van dranken voor de stads- en OCMW-diensten tijdens het dienstjaar 2021.

6. Goedkeuren van het verlengen van het softwarecontract ten behoeve van de sociale dienst

Goedkeuren van het verlengen van het softwarecontract met Cipal Schaubroeck ten behoeve van de 
sociale dienst tot het einde van het dienstjaar 2020.

BESTUUR PERSONEEL

7.  De aanstelling van jobstudenten in de woonzorgcentra.

Goedkeuring van de aanstelling van twee jobstudenten voor tewerkstelling in de woonzorgcentra van het 
OCMW op 1 november 2020.

8. Aanstellen van 2 zorgkundigen met een vervangingsovereenkomst.

Goedkeuring van de aanstelling van een voltijds en een deeltijds zorgkundige met een 
vervangingsovereenkomst ten behoeve van de woonzorgcentra van het OCMW.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

9. Retributie op activiteiten en cursussen van Lokaal Dienstencentrum de Vesting.

Goedkeuring van de retributie op activiteiten en cursussen georganiseerd door het Lokaal 
Dienstencentrum de Vesting tijdens het dienstjaar 2020.



10.  Voorstel noodopvang Corona voor kinderen van ouders uit de zorgsector.

Akkoord met de organisatie van corona-noodopvang voor kinderen van ouders uit de zorgsector op 9 en 
10 november 2020 in de KBO-school in Leupegem.

DIENST PATRIMONIUM

11. Verkopen van een perceeltje landbouwgrond te Zulte-Machelen (Langedreef) - Aanstellen 
landmeter-expert.

Het vast bureau gaat akkoord met de onderhandse verkoop van een perceeltje landbouwgrond in de 
Langedreef in Zulte-Machelen, eigendom van het OCMW.

12. Verkrijgende verjaring grond te Eine (Herlegem) - Aanstellen advocaat.

Het vast bureau gaat akkoord met de aanstelling van een juridisch raadsman in het kader van de 
verkrijgende verjaring van een perceel  OCMW-grond in Eine (Herlegem).

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 16 november 2020.


