Publicatie op 9 november 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN
VRIJDAG 29 OKTOBER 2021 OM 11.06 UUR
Aanwezig:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, Peter Simoens, Bart Dossche, Mathieu Mas: leden;
Bart Baele: algemeen directeur

Verontschuldigd:

John Adam, Sybille De Vos, Julie Dossche: leden

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
1.

BIA - Aanstelling van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk verlenging
tem 31/12/2021 - Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met de verlenging van de opdracht externe dienst preventie en bescherming
op het werk tot en met 31/12/2021.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
2.

FIN - goedkeuren facturen - kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.
3.

FIN - goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 4.456,39.
4.

FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 240.231,31.
BESTUUR PERSONEEL
5.

Personeel - Arbeidsongeval bepalen rente - beslissing

Een arbeidsongeval overkomen aan een werknemer zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt
geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden.
6.

Personeel - Tijdelijke oppensioenstelling omwille van medische redenen - Beslissing

Er wordt een personeelslid op tijdelijke oppensioenstelling gezet omwille van medische redenen.
7.

Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie selectie toeleider - Beslissing

Het vast bureau stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van een toeleider nominatief aan.
8.

Personeel - Verlenging aanstelling maatschappelijk werker, bepaalde duur, dienst financiële
hulp - Beslissing

Er wordt een maatschappelijk werker aangesteld voor bepaalde duur.
9.

Personeel - Arrest Hof van Beroep - Aurora - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het arrest in verband met het Aurora dossier.
10. Personeel - Disfunctioneren medewerker - Beslissing
Het vast bureau neemt een beslissing omtrent het disfunctioneren van een medewerker.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN

11. Sociale dienst - afleveren contactgegevens 59-jarigen infoloket - goedkeuring
Het vast bureau gaat akkoord dat de dienst burgerzaken maandelijks de contactgegevens van de 59jarigen aflevert aan het infoloket welzijn en senioren om hen te informeren over hun pensioenrechten.
12. Sociale dienst - ondersteuning jaarlijkse 11.11.11 actie - goedkeuring
Het vast bureau gaat akkoord om de jaarlijkse 11.11.11 actie te ondersteunen door middel van het gebruik
van de gemeentelijke aanplakborden en het drukken en bedelen van de folders .
13. Bestuur sociale zaken - Regie kinderopvang - Uitbetaling subsidies kinderopvanginitiatief 't
wolvennestje werkjaar 2019 - beslissing
Het vast bureau gaat ermee akkoord dat een kinderopvanginitiatief een achterstallige
ondersteuningspremie van 200 euro ontvangt uit werkjaar 2019.
14. Sociale dienst - proces verbaal BCSD 14/10/2021 - kennisgeving
Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het bijzonder comité voor de
sociale dienst op 14/10/2021. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het vast bureau.
DIENST PATRIMONIUM
15. Dienst Patrimonium - Verkopen van een omgewaaide boom te Assenede-Boekhoute beslissing
Het vast bureau gaat akkoord om de omgewaaide boom te verkopen.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 8 november 2021.

