
Publicatie op 26 december 2020

STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 7 DECEMBER 2020 OM 18.05 UUR

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

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer: lid verontschuldigd voor de agendapunten 3 t.e.m.11;
Sybille De Vos: lid

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

1.  BBC oninbare posten

Goedkeuring van de lijst met oninbare schuldvorderingen van de voorbije jaren. Het gaat over 
schuldenaars die ofwel intussen overleden zijn ofwel niet in staat worden geacht hun schulden te betalen.

2.  BBC - Onverhaalbare kleinere bedragen

Goedkeuring van de lijst met onverhaalbare schuldvorderingen van de voorbije jaren. Het gaat over 
kleinere bedragen waarvan de kosten voor het innen ervan hoger oplopen dan de te innen bedragen zelf.

3.  Erfpachtovereenkomst tussen OCMW Oudenaarde en AZ Oudenaarde - financiering Sociaal 
Huis. Compromisvoorstel.

Naar aanleiding van een dispuut over een erfpachtovereenkomst tussen het OCMW en het Algemeen 
Ziekenhuis Oudenaarde, afgesloten in 2012 met het oog op het huisvesten van diverse diensten van beide 
entiteiten, wordt een compromisvoorstel door middel van een dadingsovereenkomst goedgekeurd. De 
dadingsovereenkomst wordt voor goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd.

4. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 129.304,36.

5. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 778.959,60.

6. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 6.563,92.

BESTUUR PERSONEEL

7.  Voorstellen personeelsfeest/sportdag/nieuwjaarsreceptie 2021

Het vast bureau keurt het activiteitenprogramma voor 2021 goed, voorgesteld door WIM², de Werkgroep 
Informele Momenten van de stads- en OCMW-diensten. Aangezien het activiteitenprogramma van 2020 
voor een groot deel in het water viel door de coronamaatregelen, wordt voor volgend jaar een uitgebreider 
aanbod voorzien.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

8. Conform het reglement worden de bedragen uit het intern reglement tegemoetkoming in de 
huur voor 2021 aangepast aan de gezondheidsindex.

Conform het intern reglement worden de bedragen van de financiële steun als tegemoetkoming in de huur 
voor het jaar 2021 aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van oktober 2020.



DIENST PATRIMONIUM

9. Aangaan van een gebruiksovereenkomst met het CAW voor een bureelruimte in het Sociaal 
Huis

Het vast bureau keurt de gebruiksovereenkomst tussen het OCMW en de Zuid-Oost-Vlaamse afdeling 
van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) goed voor de permanente huur door het CAW van een 
lokaal in het Sociaal Huis aan de Meerspoort.

10. Aangaan van een gebruiksovereenkomst met de Eerstelijnszone Vl Ardennen

Het vast bureau keurt de gebruiksovereenkomst tussen het OCMW en de Eerstelijnszone Vlaamse 
Ardennen goed voor de permanente huur door de zone van een lokaal in het Sociaal Huis aan de 
Meerspoort.

11. Afrekening verbruik nutsvoorzieningen 2015-2019 – goedkeuren van globale factuur, 
voorgelegd door AZ Oudenaarde.

Goedkeuring van de afrekeningsfactuur voor het gebruik van de nutsvoorzieningen tijdens de periode 
2015-2019 in de voormalige ziekenhuisgebouwen van het OCMW, opgemaakt door het Algemeen 
Ziekenhuis Oudenaarde.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 21 december 2020.


