
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 07 MAART 2022 OM 16.57 UUR

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

Verontschuldigd: John Adam: lid

Afwezig: Stefaan Vercamer: lid: voor agendapunt 9

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

1. FIN - Thesauriebeheer -  Gebruik depositorekening Deposito- en Consignatiekas - 
Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord om gebruik te maken van de depositorekening van de Deposito- en 
Consignatiekas in het kader van het thesauriebeheer van de stad.

2. FIN -  Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar.

3. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de vorderingen ten bedrage van € -27.687,67.

4. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van € 10.536,87.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

5. Sociale Zaken - Goedkeuring tarief toneelvoorstelling voor anderstalige kinderen in kader van 
taalstimulerende activiteiten - Goedkeuring 

Het vast bureau gaat akkoord met de tarieven voor toneelvoorstellingen voor anderstalige kinderen in het 
kader van taalstimulerende activiteiten.

6. Sociale dienst -  Traject YouthStart - Goedkeuring

Het vast bureau neemt kennis van een YouthStart-traject in 2022, gefinancierd door ‘De Ladies Circle 
Oudenaarde’  en stelt een locatie ter beschikking.

7.  Sociale dienst - Beego-project: digicheques in Oudenaarde verlengen tijdens en na Corona - 
Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop van 46 extra digicheques aan Beego om het Digipunt 
verder te ontwikkelen tijdens de periode 1 maart 2022 tem 31 augustus 2022.

8. Sociale dienst - Afleveren contactgegevens oproep opvangplaatsen- Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord dat de dienst huisvesting de contactgegevens van de eigenaars met een 2e 
verblijf te Oudenaarde en de eigenaars van een leegstaande woning te Oudenaarde aflevert aan de sociale 
dienst om hen te vragen of ze wensen in te zetten op het aanbieden van opvangplaatsen aan vluchtelingen 
uit Oekraïne.

9. Sociale dienst - Overeenkomst 6 woningen ter bede - Goedkeuring



Ten gevolge van de oorlog in Oekraïne worden de lokale besturen opgeroepen om crisisopvangplaatsen te 
creëren om vluchtelingen op te vangen. Er kan hiertoe een overeenkomst worden afgesloten met de SHM 
Vlaamse Ardennen voor 6 woningen ter bede, dit voor een periode van 6 tot 12 maanden.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 14 maart 2022.


