Publicatie op 26 januari 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN
MAANDAG, 11 JANUARI 2021 OM 17.10 UUR
Aanwezig:

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

SECRETARIAAT
1.

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn op 25 januari 2021.

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 25
januari 2021. Ingevolge het besluit van de burgemeester dd. 7 januari 2021 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 € 570.333,56.
3.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 131.951,83.
4.

Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 7054,54.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
5.

Levering van dranken 2021 - Stad en OCMW - Goedkeuring gunning

Het vast bureau keurt de gunning goed van leevering van dranken 2021 - Stad en OCMW.
BESTUUR PERSONEEL
6.

De aanstelling van jobstudenten in de woonzorgcentra.

Het vast bureau keurt de aanstelling goed van onderstaande jobstudenten die ingeschakeld werden in de
Woonzorgcentra 2020-2021.
7.

O - Aanstellen housekeeper, WZC, vervanging.

Het vast bureau stelt een mevrouw aan als housekeeper, niveau E1-E3, voltijds, in contractueel
dienstverband, met een vervangingsovereenkomst.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
8.

BEEGO-project: digicheques in Oudenaarde tijdens Corona

Stad Oudenaarde participeert aan het BEEGO-project en koopt 100 digicheques aan ter waarde van €
4.000 om de digitale kloof kleiner te maken tijdens de Coronacrisis. De kosten worden 100%
gerecupereerd via de algemene Coronasubsidie van de Vlaamse overheid (zie juridische grond).
9.

Verlenging extra koopkrachtondersteuning Sociale Kruidenier

De extra koopkrachtondersteuning onder de vorm van 25% korting (in plaats van 15%) op de
aankoopprijs van de producten bij de Sociale Kruidenier wordt verlengd voor elke Ok-passer tot eind juni
2021 (oorspronkelijk van 11 mei 2020 tem 31 december 2020) conform de verlenging van de subsidies
uit de POD MI.

10. Sociale Kruidenier - betaalbaar stellen van facturen van Colruyt
Het vast bureau stelt de facturen van Colruyt als betaalbaar.
11. N - Volmacht gerechtelijke procedures
Er wordt een volmacht gegeven aan de hoofdmaatschappelijk assistenten van de sociale dienst van het
OCMW om in rechte te verschijnen in gerechtelijke procedures.
12. Proces Verbaal BCSD 19/11/2020
Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor
de Sociale dienst op 19/11/2020. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het Vast
Bureau.
13. Proces Verbaal BCSD 10/12/2020
Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor
de Sociale dienst op 10/12/2020. 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 18 januari 2021.

