Publicatie op 21 september 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN
MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021 OM 17.45 UUR
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Bart Dossche: lid

SECRETARIAAT
1.

Secretariaat - agenda OCMW-raad 27 september 2021 - goedkeuring

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 27
september 2021 en keurt deze goed.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
2.

BIA - inrichten van een transitiehuis in de containergebouwen OCMW - Meerspoort weigering aanvraag

Dit agendapunt wordt verdaagd naar volgende week.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
3.

Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 12.678,33.
4.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
5.

Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 21.578,01.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
6.

Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Reinigen van ramen, beglazing en geveldelen van
de gebouwen van Stad en OCMW Oudenaarde - Goedkeuring gunning

Het vast bureau keurt de gunning voor het reinigen van ramen, beglazing en geveldelen van de gebouwen
van Stad en OCMW Oudenaarde goed.
BESTUUR PERSONEEL
7.

Personeel - Functioneren medewerker WZC - Beslissing

Het vast bureau beslist een personeelslid te ontslaan na overleg.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
8.

Sociale dienst - Aanvraag en voorstel subsidie noodwoningen - goedkeuring

Het vast bureau keurt de aanvraag en voorstel goed voor een subsidiedossier vanuit de Vlaamse overheid
om noodwoningen te bouwen in uw stad of gemeente (50% subsidie).
9.

Sociale dienst - samenwerkingsovereenkomst nachtopvang - goedkeuring

Het VB gaat akkoord om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het CAW Oost-Vlaanderen
voor een bundel van 25 nachten nachtopvang.
10. Sociale Dienst - Intern reglement betreffende tegemoetkoming in de begrafeniskosten goedkeuring
Het vast bureau keurt het intern reglement goed betreffende tegemoetkoming in de begrafeniskosten.
11. Sociale dienst - samenwerkingsovereenkomst artikel 60 privé - goedkeuring
Het vast bureau keurt de samenwerkingsovereenkomst artikel 60 privé goed.
12. Sociale dienst - proces verbaal BCSD 02/09/2021 - kennisgeving
Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het bijzonder comité voor de
sociale dienst op 2/09/2021. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het vast bureau.
SOCIALE DIENST
13. Sociale dienst - vervanger voorzitter BCSD - goedkeuring
Er wordt een vervanger voor de voorzitter van het BCSD aangeduid om deze in geval van ziekte, verlof
of afwezigheid te vervangen.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 20 september 2021.

