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STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 29 NOVEMBER 2021 OM 19.16 UUR

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

Verontschuldigd: Mathieu Mas: lid

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Agenda OCMW-raad 13 december 2021 - Goedkeuring

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 13 
december 2021 en keurt deze goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

2. BIA - WZC Scheldekant: Leveren en plaatsen van dakvensters - Stopzetting van de 
plaatsingsprocedure - Goedkeuring

De plaatsingsprocedure voor “WZC Scheldekant: Leveren en plaatsen van dakvensters” wordt stopgezet. 
De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later opnieuw opgestart worden.

3. BIA - WZC Scheldekant: Leveren en plaatsen van dakvensters (2) - Goedkeuring 
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W10542021 en de raming voor de opdracht “WZC 
Scheldekant: Leveren en plaatsen van dakvensters (2)”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt € 95.287,50 (exclusief btw) of € 115.297,88 (inclusief 21% btw).

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

4. Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 11.702,84.

5. FIN - Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.

6. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 911.133,68.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

7.  Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop -  Aankoop en onderhoud van warme 
drankenautomaten - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring

Het vast bureau keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aankoop en onderhoud van warme 
drankenautomaten goed.



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

8. Sociale dienst - Intern reglement betreffende wintersteun C19 - Goedkeuring

Het vast bureau keurt het intern reglement betreffende wintersteun C19 goed.

9. Sociale dienst - Proces verbaal BCSD 4/11/2021 - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst op 4/11/2021. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het vast bureau.

WOONZORGCENTRUM

10.  Woonzorg - Aannemingsovereenkomst kinesitherapeut - Goedkeuring

Het vast bureau sluit een aannemingsovereenkomst af met een kinesitherapeut vanaf 1 december 2021 in 
het woonzorgcentrum.

11.  Woonzorg - Geïndexeerde dagprijs - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van de geïndexeerde tarieven voor bewoners en gebruikers binnen 
woonzorg Oudenaarde. Deze zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

DIENST PATRIMONIUM

12. Patriomonimum - Gebruiksovereenkomst met Re- Member vzw voor lokalen in het 
poortgebouw (naast Bisschopskwartier) – gebruiksvergoeding - Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met de gebruiksovereenkomst met Re- Member vzw voor de ter 
beschikking stelling van lokalen vanaf januari 2022.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 6 december 2021.


