
Publicatie op 1 februari 2021
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN 

MAANDAG 25 JANUARI 2021 OM 17.45 UUR

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

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer: lid

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

1.  Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk - verlenging opdracht - D60422019

Het vast buro keurt de verlenging van de opdracht inzake de externe dienst voor preventie en 
bescherming op het werk goed.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

2. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 16.687,24.

3. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 716.386,16.

4. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 12.307,09.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

5. Huur en onderhoud van warme drankautomaten + leveren van koffie en bijhorende 
verbruiksproducten – Verlenging overeenkomsten

Het vast buro verlengt de overeenkomst voor huur en onderhoud van warme drankautomaten + leveren 
van koffie en bijhorende verbruiksproducten.

BESTUUR PERSONEEL

6. Aanstelling maatschappelijk werker, voltijds

Het vast buro keurt de aanstelling goed van een werknemer als maatschappelijk werker, dit met een 
voltijdse vervangingsovereenkomst.

7. Arbeidsongeval. Bepalen rente. 

Het slachtoffer had na een ongeval een tijdelijke  arbeidsongeschiktheid zonder blijvende invaliditeit. Er 
wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.

8.  De aanstelling van een jobstudent kine

Het vast buro stelt een jubstudent kine aan voor in het Woonzorgcentrum.

9. O - Uitbreiding uren administratief medewerker.

Het vast buro stelt een administratief medewerker aan in halftijdse prestaties, in vervanging van een 
halftijds verlof van een werknemer.



10.  De aanstelling van jobstudenten in de woonzorgcentra.

Het vast buro stelt verschillende jubstudenten aan in de woonzorgcentra voor acute personeelsnoden op te 
vangen.

11.  O - Aanstellen housekeeper, WZC, vervanging.

Het vast buro stelt een nieuwe housekeeper aan, met een voltijds vervangingsovereenkomst.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 25 januari 2021.


