Publicatie op 21 december 2021
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN
MAANDAG 13 DECEMBER 2021 OM 17.50 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 FINANCIËLE ZAKEN
1.

FIN - Protocol samenwerking gerechtsdeurwaarder - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar later.
2.

FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 16.847,03.
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 € 151.071,53.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
5.

Leveren van food- en non-foodartikelen t.b.v. de Sociale Kruidenier - Gunning - Goedkeuring

Het vast bureau keurt de gunning goed voor het leveren van food- en non-foodartikelen t.b.v. de Sociale
Kruidenier.
6.

Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Levering van dranken 2022 gunning Goedkeuring

Het Vast Bureau keurt de gunning voor de levering van dranken 2022 goed.
7.

Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Plaatsen en ledigen van afvalcontainers dienstjaar 2022 - Gunning - Goedkeuring

Het Vast Bureau keurt de gunning voor het plaatsen en ledigen van afvalcontainers goed.
BESTUUR PERSONEEL
8.

Personeel - Aanstellen van jobstudenten in de woonzorgcentra - Goedkeuring

Het vast bureau stelt diverse jobstudenten aan in de woonzorgcentra.
9.

Personeel - Aanstellen toeleider met wervingsreserve - Goedkeuring

Het college beslist over de aanstelling en de wervingsreserve van de selectieprocedure van toeleider.
10. Personeel - Toekennen telewerkvergoeding - Goedkeuring
Het vast bureau gaat akkoord met het toekennen van een telewerkvergoeding.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN
11. Sociale dienst - Voorstel Corona kwetsbare doelgroep - Goedkeuring
Het vast bureau keurt de Oudenaardebon van 10 euro goed voor elke Ok-passer om consumptie te
stimuleren bij lokale handelaars (met subsidie Corona).
12. Kinderopvang/vzw dienst onthaalouders - huurovereenkomst nieuwe kinderopvangplaats
Eine - Goedkeuring
De vzw dienst onthaalouders en stad oudenaarde werken samen om een nieuwe kinderopvangplaats in
Eine te voorzien omdat de nood en behoefte daar hoog is en tegelijk er iemand stopt met kinderopvang te
organiseren.
13. Sociale dienst - Aanpassing OK-pas criteria volgens EU SILC norm 2020 - Goedkeuring
De inkomensgrenzen voor toekenning van de OK-pas 2022 worden aangepast aan de Europese
kansarmoedegrenzen EU SILC norm 2020.
14. Sociale Kruidenier - Aanvullende nota aankoopprocedure Sociale Kruidenier -Goedkeuring
Het vast bureau gaat akkoord met de aankoopprocedure voor de Sociale Kruidenier.
15. Lokaal Dienstencentrum de Vesting - Gratis Kerstmaaltijd voor Ok-passers - Kennisgeving
Het vast bureau gaat akkoord met het initiatief bij het Lokaal Dienstencentrum de Vesting voor een gratis
Kerstmaaltijd voor Ok-passers aangeboden door Lionsclub Oudenaarde.
DIENST PATRIMONIUM
16. Dienst Patrimonium - Verpachten van een perceel grond te Oudenaarde-Mater –
Pachtoverdracht - Goedkeuring
Het Vast Bureau keurt de pachtoverdracht van een perceel grond te Oudenaarde - Mater goed.

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

