
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 23 NOVEMBER 2020 OM 17.00 UUR

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

Verontschuldigd: Sybille De Vos: lid

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

1. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 36.868,89.

2. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 1.113.447,25.

3. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 617.244,69.

4. Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 + lijst nominatieve overheidsopdrachten en toelagen 
2021

Het vast bureau neemt kennis van de meerjarenplanaanpassing nr. 2 2020-2025 van het OCMW en de lijst 
met nominatieve overheidsopdrachten en toelagen voor 2021.

BESTUUR PERSONEEL

5. Aanstelling van jobstudenten in de woonzorgcentra.

Het vast bureau keurt de aanstelling goed van een jobstudent die van 24 tot en met 28 november 
ingeschakeld wordt in de woonzorcentra van het OCMW.

6.  Aanstellen van een zorgkundige met een vervangingsovereenkomst

Het vast bureau stelt een deeltijds (80%) zorgkundige met een vervangingsovereenkomst aan om de 
afwezigheid van een medewerker met zwangerschapsrust op te vangen in de woonzorgcentra van het 
OCMW.

7.  Aanstellen van een medewerker animatie met een vervangingsovereenkomst

Het vast bureau stelt een medewerker animatie met een deeltijdse (50%) vervangingsovereenkomst aan 
om de afwezigheid om medische redenen van een medewerker op te vangen in de woonzorgcentra van 
het OCMW.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

8. Verlenging overeenkomst met SHM betreffende de ter bede stelling van 2 woningen in de 
Weverstraat

De bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en de Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Vlaamse Ardennen voor het tijdelijk ter beschikking stellen van appartementen in de Weversstraat voor 
verhuur door het OCMW in het kader van het woonbegeleidingsproject, wordt verlengd voor de periode 
van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.



9.  Proces Verbaal BCSD 08/10/2020

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst op 08 oktober 2020. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het Vast 
Bureau.

10. K - Kennisgeving van uitvoering vonnis uithuiszetting uit Farbriekstraat 20 bus 102

Het vast bureau neemt kennis van de uitvoering van een vonnis van het vredegerecht Oudenaarde tot 
uithuiszetting wegens oplopende huurachterstal en het pertinent niet reageren op uitnodigingen om tot 
betaalafspraken te komen.

WOONZORGCENTRUM

11. Goedkeuren van de inzet van extern personeel om de cohorte-afdeling te bestaffen

Het vast bureau keurt de inzet van extern personeel goed om de cohorte-afdeling te bestaffen, waar de 
rusthuisbewoners van Scheldekant ondergebracht worden die met het COVID 19-virus werden besmet.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 7 december 2020.
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