
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 14 FEBRUARI 2022 OM 18.00 UUR

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

Verontschuldigd: Bart Dossche: lid

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

1.  BIA - Aanstellen ontwerpbureau realisatie van  noodwoningen - Goedkeuring

Het vast bureau keurt de gunning goed voor het aanstellen ontwerpbureau voor de realisatie van  
noodwoningen.

2.  BIA – Principe huisartsenwachtpost in OLV hospitaal – Goedkeuring

Het college gaat principieel akkoord met de inrichting van een huisartsenwachtpost in het oud OLV 
hospitaal.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

3. FIN -  Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.

4. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 100.075,73.

5. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € 456.707,22.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

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

Het vast bureau keurt de verlenging van de opdracht huur en onderhoud van arbeidskledij voor het 
verzorgend personeel, het onderhoudspersoneel en de paramedici van het OCMW goed.

BESTUUR PERSONEEL

7.  Personeel - Arbeidsongeval bepalen rente - Goedkeuring

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

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

8. Sociale dienst - Proces verbaal BCSD 03/02/2022 - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst op 03/02/2022. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het vast bureau.



Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 21 februari 2022.


