
Publicatie op 25 mei 2021
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 10 MEI 2021 OM 18.00 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. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 27.919,12.

2. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 444.270,33.

3. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 171.545,11.

BESTUUR PERSONEEL

4.  De aanstelling van een teamcoach (BV4-BV5) in contractueel voltijds dienstverband

Het vast bureau stelt een hoofdverpleegkundige aan na een selectieprocedure.

5.  De aanstelling van jobstudenten in de woonzorgcentra voor de maand april

Het vast bureau keurt de aanstelling goed van jobstudenten die ingeschakeld worden in de 
Woonzorgcentra voor april/mei 2021 als student zorgkundige en logistiek.

6.  O - Arbeidsongeval. Bepalen rente. 

Een arbeidsongeval van een werknemer is zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente 
voor blijvende invaliditeit weerhouden.

7.  De aanstelling van een verpleegkundige voor onbepaalde duur 

Er wordt een verpleegkundige aangesteld met een contract van onbepaalde duur.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

8.  Tussenkomst in jaarlijkse sponsorbijdrage Shuttlebus

De overeenkomst voor de jaarlijkse sponsorbijdrage voor de Shuttlebus wordt met één jaar verlengd.

9. Proces Verbaal BCSD 01/04/2021

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale dienst op 01/04/2021. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het Vast 
Bureau.

10. Proces Verbaal BCSD 22/04/2021

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale dienst op 22/04/2021. 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 24 mei 2021.


