
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 29 AUGUSTUS 2022 OM 16.56 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 -  Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van aanrekeningen goed.

2. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van vorderingen goed.

3. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van bestelbonnen goed.

4. FIN - Rente-indekkingstechniek leningen Belfius - toestand 2022 - Kennisgeving

Het Vast Bureau neemt kennis van de rente-indekkingstechniek leningen Belfius.

BESTUUR PERSONEEL

5.  Personeel - Aanstellen van jobstudenten in de woonzorgcentra - Goedkeuring

Het vast bureau stelt diverse jobstudenten aan in de woonzorgcentra.

6. Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie voor de selectie van diensthoofd 
leren en opgroeien - Goedkeuring

Het vast bureau stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van een diensthoofd leren en 
opgroeien aan. 

7. Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie van een deskundige 
maatschappelijk werker - Goedkeuring

Het vast bureau stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van een deskundige 
maatschappelijk werker aan. 

8. Personeel - Openverklaring deskundige maatschappelijk werker - Goedkeuring

De functie van deskundige maatschappelijk werker, niveau B1-B3, in contractueel dienstverband, 
voltijds, onbepaalde duur, wordt vacant verklaard te begeven bij wijze van aanwerving. 

9. Personeel - Nominatieve aanstelling leden selectiecommissie voor de selectie van coördinator 
geïntegreerd breed onthaal - Goedkeuring

Het vast bureau stelt de leden van de selectiecommissie voor de selectie van een coördinator geïntegreerd 
breed onthaal aan. 

10. Personeel - Goedkeuren kandidaten selectie coördinator GBO - Goedkeuring 

De namenlijst I van de kandidaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen wordt geviseerd en 
goedgekeurd.

11. Personeel - Kandidaten selectie DH leren en opgroeien - Goedkeuring

De namenlijst I van de kandidaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen wordt geviseerd en 
goedgekeurd.



12. Personeel - Kandidaten selectie Deskundige MW - Goedkeuring

De namenlijst I van de kandidaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen wordt geviseerd en 
goedgekeurd.

13. Personeel - Aanstellen zorgkundigen WZC, vervanging - Goedkeuring

Het vast bureau stelt zorgkundigen aan, met een vervangingsovereenkomst.

14. Personeel - Einde overeenkomst van een zorgkundige - Goedkeuring

De arbeidsovereenkomst wordt verbroken  en een opzegvergoeding wordt uitbetaald.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

15. Sociale zaken - Aanstelling vrijwilligers busvervoer BUSO schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met de lijst van aanstelling vrijwilligers busvervoer BUSO schooljaar 2022-
2023.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 5 september 2022.


