
STAD OUDENAARDE

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

VRIJDAG 09 JULI 2021 OM 10.51 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Bart Dossche, Sybille De Vos, Julie Dossche, 
Mathieu Mas: leden;
Bart Baele: algemeen directeur

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

1. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 15.694,32 en € 115.541,10.

2. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 218.847,99.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

3. Opdracht van diensten : Uitvoeren van ongediertepreventie en –bestrijding op verschillende 
locaties van het OCMW - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

Het vast bureau keurt de gunning en lastvoorwaarden goed voor de opdracht van diensten : Uitvoeren van 
ongediertepreventie en –bestrijding op verschillende locaties van het OCMW.

4.  WZCa Meerspoort en Scheldekant – Uitbreiding onderhoudscontract tilliften. Goedkeuring.

WZCa Meerspoort en Scheldekant – Uitbreiding onderhoudscontract tilliften. Goedkeuring.

BESTUUR PERSONEEL

5.  De aanstelling van jobstudenten in de woonzorgcentra voor de zomerperiode

Het vast bureau stelt jobstudenten aan in de verschillende woonzorgcentra voor de zomerperiode.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

6. Proces Verbaal BCSD 20/05/2021

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale dienst op 20/05/2021. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het Vast 
Bureau.

7. Proces Verbaal BCSD 10/06/2021

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale dienst op 10/06/2021. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het Vast 
Bureau.

DIENST PATRIMONIUM

8. Verkopen van gronden te Kruisem (Karreweg)

Het OCMW gaat in op de vraag van het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen 
vzw (PCG) om tot onderhandse verkoop (om redenen van algemeen belang) van de percelen grond 



gelegen te Kruisem - 1e afdeling Kruishoutem, sectie A, nrs. 324C en 324D, gezamenlijk groot 6ha 59a 
65ca, over te gaan.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 9 augustus 2021.


