
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 14 NOVEMBER 2022 OM 17.45 UUR

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

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer: lid

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Agenda OCMW-raad 28 november 2022  - Goedkeuring

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 28 
november 2022 en keurt deze goed.

2. Personeel - Ontwerp rechtspositieregeling - Goedkeuring

Het vast bureau neemt kennis van het ontwerp van rechtspositieregeling. Het ontwerp wordt voor 
onderhandeling aan de syndicale organisaties voorgelegd.

3. Personeel - Ontwerp arbeidsreglement - Goedkeuring

Het vast bureau neemt kennis van het ontwerp van arbeidsreglement.  Het ontwerp wordt voor verder 
overleg aan de syndicale organisaties voorgelegd.

4. Secretariaat - Raad van bestuur en algemene vergadering Aurora AV.  notulen 09.11.2022 - 
Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur en algemene vergadering van 
Aurora AV van 09.11.2022.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

5. FIN -  Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van aanrekeningen goed.

6. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van vorderingen goed.

7. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van bestelbonnen goed.

BESTUUR PERSONEEL

8. Personeel - Aanstellen housekeeper WZC, vervanging - Goedkeuring

Het vast bureau stelt housekeeper aan, met een vervangingsovereenkomst.

9. Personeel - Aanstelling maatschappelijk werkers - Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met de aanstelling van de maatschappelijke werkers.

10. Personeel - Verlenging project woonbegeleider - Goedkeuring

De project van woonbegeleider in de sociale dienst wordt met de overschotten LOI verlengd voor een 
periode van zes maanden. Dit wordt in april 2023 geëvalueerd.



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

11. Sociale Zaken - Proces verbaal BCSD 06/10/2022 - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst op 06/10/2022. 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 november 2022.


