
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 07 NOVEMBER 2022 OM 18.11 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

Afwezig: Stefaan Vercamer: lid afwezig voor agendapunt 1. tem 15. , * behalve 
agendapunt 5. en 7. 

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

1.  BIA - WZC Scheldekant - uitbouw nachtverblijf: gyproc t.b.v. tussenwanden - Goedkeuring

Het vast bureau keurt het dossier "WZC Scheldekant - uitbouw nachtverblijf : gyproc t.b.v. 
tussenwanden", gunning aan Geenens NV t.b.v. € 12.599,58 incl. 21% btw" goed.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

2. FIN -  Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van aanrekeningen goed.

3. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van vorderingen goed.

4. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van bestelbonnen goed.

BESTUUR PERSONEEL

5. Personeel - Aanstellen kinesitherapeut WZC, onbepaalde duur - Goedkeuring

Het vast bureau stelt een kinesitherapeut aan, met een overeenkomst voor onbepaalde duur.

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

Het vast bureau stelt diverse jobstudenten aan in de woonzorgcentra.

7. Personeel - Aanstelling coördinator lokaal sociaal beleid Vlaamse Ardennen - Goedkeuring 

Het vast bureau gaat akkoord met de aanstelling van een coördinator lokaal sociaal beleid Vlaamse 
Ardennen.

8. Personeel - Aanstellen zorgkundige WZC, vervanging - Goedkeuring

Het vast bureau stelt een zorgkundige aan, met een vervangingsovereenkomst.



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

9.  Sociale Zaken - verlenging overeenkomst Partnergeweld met CAW van 01/01/2022 tem 
31/12/2024 - Goedkeuring

Het vat bureau gaat akkoord met de verlenging van de overeenkomst Partnergeweld met CAW van 
01/01/2022 tem 31/12/2024.

10. Personeel - Aanstelling vrijwilligers busvervoer BUSO - Goedkeuring 

Het vast bureau stelt vrijwilligers aan voor het busvervoer bij BUSO.

11.  Sociale zaken - Samenwerkingsovereenkomst DYZO - Goedkeuring

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de organisatie dyzo, die zelfstandigen in 
moeilijkheden begeleidt. In de overeenkomst is opgenomen dat er een dossierkost van €250 wordt betaald 
per begeleiding. 

12.  Sociale Zaken - Samenwerking Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) regio Vlaamse Ardennen - 
Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met de samenwerking Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) regio Vlaamse 
Ardennen.

13.  Sociale zaken - Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Fluvius - Goedkeuring

Er wordt een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Fluvius aangaande het beheer van 
oplaad/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW.

14. Sociale Zaken - Proces verbaal BCSD 15/09/2022 - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst op 15/09/2022. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het vast bureau.

SOCIALE DIENST

15.  Sociale Zaken - Opstart proefproject babbelgroep anderstaligen - Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met de opstart van het proefproject babbelgroep anderstaligen.

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


