
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 09 MEI 2022 OM 18.23 UUR

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

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer, Bart Dossche: leden

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Agenda OCMW-raad 23 mei 2022 - Goedkeuring

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 23 mei 
2022 en keurt deze goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

2.  BIA - Aanstellen ontwerpbureau voor realisatie van  noodwoningen - Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met het aanstellen van een ontwerpbureau voor de realisatie van  
noodwoningen. 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

3. FIN - Beleidsevaluatie 2021-ontwerp - Goedkeuring

Het vast bureau keurt het ontwerp van de Beleidsevaluatie 2021 goed.

4. FIN -  Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van aanrekeningen goed.

5. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van vorderingen goed.

6. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van bestelbonnen goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

7. Bestuur Infrastructuur Centrale aankoop - Aangaan en upgrade van onderhoudscontracten 
voor bliksembeveiliging op gebouwen van Stad en OCMW - Goedkeuring

Het Vast Bureau keurt het aangaan en de upgrade van onderhoudscontracten voor het jaarlijks nazicht van 
de bliksembeveiligingen op de gebouwen van Stad en OCMW goed.

8.  Bestuur infrastructuur centrale aankoop - Levering van geneesmiddelen en 
(para)farmaceutische producten/specialiteiten voor de woonzorgcentra Meerspoort en 
Scheldekant – verlenging lopende overeenkomst - Goedkeuring

Het vast bureau keurt de verlenging van de opdracht Levering van geneesmiddelen en 
(para)farmaceutische producten/specialiteiten voor de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant goed. 

BESTUUR PERSONEEL

9. Personeel - Ontslag gegeven door logistiek assistent - Kennisgeving



Het vast bureau neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een personeelslid.

10.  Personeel - Aanstelling woonbegeleider lokaal opvanginitiatief bepaalde duur- Goedkeuring

Het vast bureau keurt de aanstelling goed voor een woonbegeleider lokaal opvanginitiatief met een 
contract van bepaalde duur. 

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

11. Sociale Zaken - Overeenkomst gastgezinnen vluchtelingen Oekraïne - Goedkeuring

Het vast bureau keurt de overeenkomst voor gastgezinnen van vluchtelingen uit Oekraïne goed en gaat 
akkoord met een forfaitaire financiële tegemoetkoming ten bedrage van €200 voor de eerste 
opvangperiode van 3 maanden. 

12. Sociale Zaken - Organisatie mindspring vluchtelingen Oekraïne - Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met de organisatie van mindspring voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

13. Sociale Zaken - Stavaza vluchtelingen Oekraïne - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van de stand van zaken in Oudenaarde betreffende de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne.

14.  Sociale Zaken - Goedkeuring tarief daguitstap Rap op Stapkantoor

Het vast bureau gaat akkoord met het tarief voor de daguitstap Rap op Stapkantoor.

15. Sociale Zaken - Proces verbaal BCSD 31/03/2022 - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst op 31/03/2022. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het vast bureau.

WOONZORGCENTRUM

16.  Woonzorg - Inspectieverslag - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het inspectieverslag van woonzorg.

DIENST PATRIMONIUM

17. Patrimonium – Verkopen van gronden te Oudenaarde-Machelen (Brandstraat) – Goedkeuring

Het OCMW gaat akkoord met de verkoop van de strookjes grond kadastraal gekend als Zulte – 3e 
afdeling Machelen tegen de voorgestelde voorwaarden. 

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 16 mei 2022.


