Publicatie op 26 januari 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN
MAANDAG 18 JANUARI 2021 OM 18.10 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 VEILIGHEID
1.

bronopsporing en quarantainecoaching samenwerkingsovereenkomst

Het vast bureau neemt kennis van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met bijlagen en keurt
deze goed.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
2.

Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 20.072,15.
3. Goedkeuren facturen - Kennisgeving
Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 13.019,16.
4. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving
Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 5.689,02.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
5.

Verlengen van diverse onderhoudscontracten ten behoeve van de diverse diensten van het
OCMW

Het vast bureau geeft goedkeuring aan het verlengen van diverse onderhoudscontracten ten behoeve van
de diverse diensten van het OCMW.
6. Leveren van papier voor printers, kopieerapparaten en plotters - dienstjaar 2021 - 2022 Goedkeuring gunning
Het vast bureau keurt de gunning god voor het leveren van papier voor printers, kopieerapparaten en
plotters - dienstjaar 2021 - 2022.
7. Verlenging van de opdracht ‘levering van geneesmiddelen en (para)farmaceutische
producten/specialiteiten voor de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant – verlenging
lopende overeenkomst
Het vast bureau keurt de verlenging lopende overeenkomst goed van de opdracht ‘levering van
geneesmiddelen en (para)farmaceutische producten/specialiteiten voor de woonzorgcentra Meerspoort en
Scheldekant.
BESTUUR PERSONEEL
8.

De aanstelling van jobstudenten in de woonzorgcentra.

Het vast bureau keurt de aanstelling goed van onderstaande jobstudenten die ingeschakeld werden in de
Woonzorgcentra. (2020)
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
9.

Uitbreiding proefproject Nederlands op de werkvloer door middel van extra budget SEVA

Het vast bureau gaat akkoord met bijkomende taalcoachingstrajecten bij KOPA, voor een totaalbedrag
van € 2400. Hiervoor is er een budget beschikbaar via een toegekende subsidie van SEVA, ten bedrage
van € 2400.

WOONZORGCENTRUM
10. Samenwerking met Arteria in het kader van de groei naar zelfsturende teams
Het vast bureau werkt verder samen met Arteria in het kader van de groei naar zelfsturende teams.
DIENST PATRIMONIUM
11. Verkoop van landbouwgrond te Oudenaarde-Eine (Hoge Bunder) – voorstellen van de
mogelijkheden tot beslissing
Het vast bureau gaat akkoord met de verkoop van landbouwgrond te Oudenaarde-Eine (Hoge Bunder).
12. Gebruik leegstaand lokaal als fietsenberging door Politiezone Vlaamse Ardennen
(hoofdcommissariaat)
Het vast bureau gaat akkoord met het gebruik leegstaand lokaal als fietsenberging door Politiezone
Vlaamse Ardennen (hoofdcommissariaat).
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 25 januari 2021.

