Publicatie op 17 augustus 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN
MAANDAG 09 AUGUSTUS 2021 OM 16.45 UUR
Aanwezig:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, Bart Dossche, Sybille De Vos, Mathieu Mas: leden;
Helena Ackaert: waarnemend alg. directeur

Verontschuldigd:

John Adam, Peter Simoens, Julie Dossche: leden

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
1.

Goedkeuring verlenging opdracht externe dienst preventie en bescherming op het werk tem
31/10/2021

Het vast bureau geeft goedkeuring tot verlenging van de opdracht externe dienst preventie en
bescherming op het werk tot en met 31/10/2021.
2.

Uitbouw dagverzorgingscentrum WZC Scheldekant - studie technieken - Goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Het vast bureau geeft goedkeuring aan de lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's
inzake de opdracht voor de uitbouw van het dagverzorgingscentrum WZC Scheldekant, studie
technieken.
3.

Uitbouw dagverzorgingscentrum WZC Scheldekant

Het vast bureau gaat akkoord om over te gaan tot de verbouwing van de 3de verdieping
woonzorgcentrum Scheldekant opgedeeld in verschillende deelprojecten.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
4.

Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 62.565,27.
5.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van € 1.498.760,27.
6.

Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuivingen 3de kwartaal 2021 (rapportering
overeenkomstig kredietbewakingssysteem)

Het college neemt kennis van het Meerjarenplan 2020-2025-kredietverschuivingen 3de kwartaal 2021
(rapportering overeenkomstig kredietbewakingssysteem).
BESTUUR PERSONEEL
7.

De aanstelling van de jobstudenten in de woonzorg voor de zomer van 2021, aanvulling nr 2

Het vast bureau stelt jobstudenten aan in de woonzorg voor de zomer van 2021.
8.

De aanstelling van jobstudenten in de woonzorgcentra voor de zomerperiode

Het vast bureau stelt jobstudenten aan in de woonzorg voor de zomer van 2021.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
9.

Uitbetaling en besteding subsidie Rap op Stap kantoor

Met de subsidie van Toerisme Vlaanderen worden verschillende vrijetijdsmomenten betaald in het Rap op
Stapkantoor van Oudenaarde voor kwetsbare doelgroepen.
WOONZORGCENTRUM

10. Goedkeuren van de inrichting van een troostplek in Oudenaarde
Het vast bureau gaat akkoord met de inrichting van een troostplek in Oudenaarde.

De vergadering wordt geheven om 16.52 uur.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 16 augustus 2021.
De algemeen directeur

De burgemeester
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