Publicatie op 25 januari 2022
STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN
MAANDAG 17 JANUARI 2022 OM 17.06 UUR
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Julie Dossche: lid

SECRETARIAAT
1.

Secretariaat - Agenda OCMW-raad 31 januari 2022 - Goedkeuring

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 31
januari 2022 en keurt deze goed.
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 € 222.754,90.
4.

FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 808.191,63.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
5.

Bestuur infra centrale aankoop - Huur en onderhoud van arbeidskledij voor het verzorgend
personeel, het onderhoudspersoneel en de paramedici van het OCMW – verlenging opdracht Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week.
BESTUUR PERSONEEL
6.

Personeel - Openverklaring van de functie van teamcoach, IFIC categorie 17, voltijds, in
contractueel dienstverband - Goedkeuring

Het vast bureau keurt de openverklaring goed van de functie van teamcoach, IFIC categorie 17, voltijds,
in contractueel dienstverband.
7.

Personeel - Aanstellen van jobstudenten in de woonzorgcentra - Goedkeuring

Het vast bureau stelt diverse jobstudenten aan in de woonzorgcentra.
8.

Personeel - Aanstellen verpleegkundigen WZC, onbepaalde duur - Goedkeuring

Het vast bureau stelt 2 VTE verpleegkundigen aan, met een overeenkomst van onbepaalde duur.
9.

Personeel - Uitrol IFIC WZC- Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van de uitrol van IFIC binnen de woonzorgcentra.
10. Personeel - Openverklaring coördinator geïntegreerd breed onthaal - Goedkeuring

De functie van coördinator geïntegreerd breed onthaal, niveau B1-B3, in contractueel dienstverband,
voltijds, wordt vacant verklaard te begeven bij wijze van aanwerving, interne mobiliteit of bevordering.
Een wervingsreserve wordt aangelegd voor 2 jaar.
11. Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie - Goedkeuring
Het vast bureau stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van een coördinator geïntegreerd
breed onthaal nominatief aan.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
12. Regie kinderopvang - geboortebos - Goedkeuring
Dit agendapunt is verdaagd naar volgende week na overleg met dienst veiligheid.
WOONZORGCENTRUM
13. Woonzorg - Dossiers Koopkoepel - Kennisgeving
Er wordt kennis genomen van de dossiers waarvoor wordt samengewerkt met Koopkoepel en van de
geraamde bedragen binnen deze dossiers per jaar.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 24 januari 2022.

