
Publicatie op 28 september 2021
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021 OM 17.45 UUR

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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

1. BIA - Inrichten van transitiehuis in containergebouwen  OCMW - Meerspoort. Weigering 
aanvraag

De aanvraag van vzw T.H.O.R. tot het uitbaten van een transitiehuis in de containergebouwen op de site 
van het OCMW in de Meerspoort wordt ondersteund op voorwaarde dat de investeringskost voor het 
operationeel krijgen en vergunningsconform maken van de units wordt gedragen door de VZW T.H.O.R. 
Het CBS vraagt om een nieuwe vergunningsaanvraag voor te leggen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

2.  Bestuur Financiële zaken - Invordering via gerechtsdeurwaarder - Goedkeuring

Het vast bureau keurt de lijst met openstaande vorderingen goed om door te sturen naar de 
gerechtsdeurwaarder.

3.  Bestuur Financiële zaken - Oninbaren - Goedkeuring

Het vast bureau keurt de lijst van oninbare vorderingen goed.

4. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 3.137,96.

5. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.

6. Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 520.298,29.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

7. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Taalbegeleiding "Nederlands op de werkvloer" - 
Goedkeuring gunning

Het vast bureau keurt de gunning voor Taalbegeleiding "Nederlands op de werkvloer" goed.

BESTUUR PERSONEEL

8. Personeel - Ontslag gegeven door het diensthoofd facility - Beslissing

Het vast bureau neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een personeelslid. De effectieve datum van 
uitdiensttreding wordt vastgesteld op 30.11.2021.



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

9. Bestuur Sociale Zaken - Regie kinderopvang - Geboortebos 2021 - Goedkeuring

Het vast bureau gaat ermee akkoord dat de contactgegevens van de kinderen geboren en geadopteerd in 
2019 en 2020 doorgegeven worden door de dienst Burgerzaken in het kader van het geboortebos 2021.

10. Sociale dienst - zitdagen juridische eerstelijnsbijstand in ons Sociaal Huis - Goedkeuring

Het Vast Bureau gaat akkoord dat het Sociaal Huis van Oudenaarde een decentrale zitdag eerstelijns 
juridische bijstand organiseert elke eerste dinsdagnamiddag van de maand van 13.30 uur tot 15.30 uur 
vanaf 1 januari 2022. Het Vast Bureau gaat akkoord dat een medewerken , afdelingshoofd Mens en lid 
van de Zorgraad eerstelijnszone Vlaamse Ardennen, het GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal) Vlaamse 
Ardennen zal vertegenwoordigen in de Commissie Juridische Bijstand.

11. Sociale Zaken - samenwerkingsovereenkomst OCMW Oudenaarde en OCMW Lierde voor 
gebruik sociale kruidenier in Oudenaarde - Goedkeuring

Het Vast Bureau gaat akkoord met het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW 
Oudenaarde en OCMW Lierde. 

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 27 september 2021.


