Publicatie op 16 maart 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN
MAANDAG 01 MAART 2021 OM 17.15 UUR
Aanwezig:

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

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
1.

BBC Oninbare posten

Het vast bureau keurt de lijst met oninbare posten goed.
2.

N - Rapportering niet-fiscale ontvangsten Q4 2020

Het vast bureau gaat akkoord met de trimestriële rapportering Q4 2020 van de niet-fiscale ontvangsten
van het OCMW.
3.

Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 5.895,04.
4.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 26.821,49.
5.

Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 229.860,48.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
6.

Reinigen van ramen en andere oppervlakten van stads-en OCMWgebouwen. - Perceel 1
(Reinigen van ramen in diversen stads- en OCMWgebouwen.) - bestek nr L00202020
Stopzetting opdracht.

De opdracht reinigen van ramen en andere oppervlakten van stads-en OCMW gebouwen. - Perceel 1
(Reinigen van ramen in diversen stads- en OCMW gebouwen.) - bestek nr L00202020 wordt stopgezet.
BESTUUR PERSONEEL
7.

De aanstelling van een verpleegkundige nacht

Er wordt een verpleegkundige nacht (B1-B3) aangesteld met een voltijdse arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde duur met ingang van 01.03.2021.
8.

De aanstelling van jobstudenten in de woonzorgcentra.

Het vast bureau keurt de aanstelling goed van onderstaande jobstudenten die ingeschakeld worden in de
WZC in februari 2021 als student zorgkundige en student logistiek.
9.

Aanstellen housekeeper voor de woonzorgcentra

Er wordt een housekeeper, niveau E1-E3 aangesteld, deeltijds met een contract van bepaalde duur.
10. O - Aanstelling van een verpleegkundige met een contract van bepaalde duur

Het vast bureau keurt de aanstelling goed van een verpleegkundige (VB1-VB3), met een voltijdse
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 20.03.2021 tem 31.08.2021.
11. O - Uitnodiging tot hoorzitting.
Een personeelslid wordt uitgenodigd tot een hoorzitting.
12. O - Vaststellen disponibiliteit en disponibiliteitsvergoeding.
Het vast bureau stelt de disponibiliteit vast van een personeelslid met langdurige ziekte en gaat akkoord
met een disponibiliteitsvergoeding.
13. O - Vaststellen disponibiliteit en disponibiliteitsvergoeding. Dossier nr. 2.
Het vast bureau stelt de disponibiliteit vast van een personeelslid met langdurige ziekte en gaat akkoord
met een disponibiliteitsvergoeding.
14. K - Budgetplannen per activiteit 2020
Het vast bureau neemt kennis van de budgetplanning per activiteit door Wim².
WOONZORGCENTRUM
15. Goedkeuren werking boodschappendienst woonzorgcentrum
Het vast bureau keurt de werking goed van de boodschappendienst in het woonzorgcentrum.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 15 maart 2021.

