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STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 25 OKTOBER 2021 OM 13.46 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  - toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap voor het aanmaken, 
verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques - goedkeuring

Het vast bureau gaf de goedkeuring van de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques.  

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

2. Fin - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 6.013,91.

3. Fin - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.

4. Fin - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 699.128,91.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

5. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Levering van dranken - lastvoorwaarden en 
gunningswijze - goedkeuring

Het Vast Bureau keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze in het dossier "Levering van dranken" goed.

BESTUUR PERSONEEL

6. Personeel - Vervroegde oppensioenstelling omwille van medische redenen - Beslissing

Het vast bureau beslist da een personeelslid vervroegd op pensioen wordt gesteld omwille van medische 
redenen.

7. Personeel - Vervroegde oppensioenstelling omwille van medisch redenen - Beslissing

Het vast bureau beslist da een personeelslid vervroegd op pensioen wordt gesteld omwille van medische 
redenen.

8. Personeel - Aanstellen zorgkundige, vervanging. Bekrachtiging - beslissing

Er wordt een zorgkundige aan gesteld ter vervanging van een personeelslid.



DIENST PATRIMONIUM

9. Dienst Patrimonium - pachtopzegging - kennisgeving

Het Vast Bureau neemt kennis van de pachtopzegging.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 29 oktober 2021.


