
Publicatie op 17 december 2020

STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 30 NOVEMBER 2020 OM 17.50 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

SECRETARIAAT

1. Agenda raad voor maatschappelijk welzijn op 14 december 2020.

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 
december 2020. Ingevolge het besluit van de burgemeester dd. 27 november 2020 vindt de vergadering 
plaats via videoconferentie met livestream.

2. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 27 november 2020 voor de organisatie van de raad 
voor maatschappelijk welzijn op 14 december 2020.

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 27 november 2020 voor de organisatie van de raad 
voor maatschappelijk welzijn op 14 december 2020 via een videoconferentie met livestream n.a.v. de 
verstrengde coronamaatregelen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

3. N - Rapportering niet-fiscale ontvangsten Q3 2020

Het vast bureau gaat akkoord met de trimestriële rapportering Q3 2020 van de niet-fiscale ontvangsten 
van het OCMW.

4. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 20.522,17.

5. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 308.413,92.

6. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 138.157,54.

7.  Kastoestand d.d. 31/10/2020

Het vast bureau neemt kennis van de kastoestand van het OCMW op datum van 31 oktober 2020.

BESTUUR PERSONEEL

8. Aanstelling van jobstudenten in de woonzorgcentra.

Het vast bureau keurt de aanstelling goed van jobstudenten/zorgkundigen die in de loop van de maand 
december ingezet worden bij onverwachte personeelstekorten in de woonzorgcentra van het OCMW.

9.  O - vaststellen examenjury algemeen directeur.

Goedkeuring van de samenstelling van de examenjury voor de selectieprocedure voor de functie van 
algemeen directeur van de stad en het OCMW.





10.  O - Vaststellen kandidaten selectie algemeen directeur.

Het vast bureau keurt de vaststelling van de lijsten van kandidaten goed die wel en niet voldoen aan de 
voorwaarden voor deelname aan de selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur van de stad 
en het OCMW.

11.  Voorstellen personeelsfeest/sportdag/nieuwjaarsreceptie 2021

Het dossier wordt voor een week uitgesteld.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

12. De inkomensgrenzen voor toekenning van de OK-pas 2020 volgen de Europese 
kansarmoedegrenzen - EU SILC norm 2018.

De inkomensgrenzen voor toekenning van de OK-pas 2020 volgen de Europese kansarmoedegrenzen EU 
SILC norm 2018. Voor de inkomensgrenzen in het jaar 2021 wordt een aanpassing van de OK-pas-
criteria goedgekeurd volgens de EU SILC norm 2019.

13. Proces Verbaal BCSD 29/10/2020.

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale dienst op 29/10/2020. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het Vast 
Bureau.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 14 december 2020.


