STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 16 NOVEMBER 2020 OM 17.40 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn op 30 november 2020.

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 30
november 2020. Ingevolge het besluit van de burgemeester dd. 12 november 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 € 329.672,66.
3.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 453.726,08.
4.

Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 35.109,11.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
5.

Aankoop van brandstoffen voor voertuigen in een tankstation via het gebruik van tankkaarten
- Gunnen plaatsingsprocedure.

Het college keurt de gunning van het aanbestedingsdossier ‘aankoop van brandstoffen voor voertuigen in
een tankstation via het gebruik van tankkaarten’ aan de firma Gabriëls goed.
6.

Leveren van papier voor printers, kopieerapparaten en plotters - dienstjaar 2021 - 2022 Goedkeuring lastvoorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lastvoorwaarden en de raming goed voor het leveren
van papier voor printers, kopieerapparaten en plotters aan stads- en OCMW-diensten tijdens het dienstjaar
2021-2022.
BESTUUR PERSONEEL
7.

Aanstelling van jobstudenten in de woonzorgcentra.

Het vast bureau keurt de aanstelling goed van jobstudenten die in de loop van de maand november
ingeschakeld worden in de woonzorgcentra van het OCMW.
8.

Arbeidsongeval. Bepalen rente.

Een medewerker van het OCMW hield geen blijvende arbeidsongeschiktheid over aan een
arbeidsongeval op 7 mei 2020, zodat ook geen rente voor blijvende invaliditeit wordt weerhouden.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 23 november 2020.

