
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 05 DECEMBER 2022 OM 17.27 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

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Agenda OCMW-raad 19 december 2022  - Goedkeuring

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 19 
december 2022 en keurt deze 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.

5. FIN - Oninbare posten - Goedkeuring

De lijst van oninbare en onverhaalbare vorderingen wordt goedgekeurd.

6.  FIN - Invordering via gerechtsdeurwaarder - Goedkeuring

De lijst openstaande vorderingen om door te sturen naar de gerechtsdeurwaarder wordt goedgekeurd.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

7. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop -  Levering van dranken 2023 - Stad en OCMW - 
Gunning - Goedkeuring

Het Vast Bureau keurt de gunning voor de levering van dranken 2023 goed.

8. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Elektriciteit en aardgas - Goedkeuring

Het vast bureau keurt het dossier '"Levering van elektriciteit, injectie van elektriciteit en aardgas bij het 
Vlaams Energiebedrijf. Aangaan van de algemene en specifieke overeenkomsten met opname van een 
klikmandaat en een klikvolume" goed.

BESTUUR PERSONEEL

9.  Personeel - Stopzetten tijdelijke overeenkomst housekeeper - Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met het stopzetten van de tijdelijke overeenkomst van een housekeeper.

10. Personeel - Ontslag gegeven door ergotherapeut - Kennisgeving

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



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

11. 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.

12. Sociale Zaken - Interne reglementen financiële steun als tegemoetkoming in de geneesmiddelen 
en geneeskundige verzorging - Goedkeuring

Het vast bureau keurt de interne reglementen betreffende financiële steun als tegemoetkoming in de 
geneesmiddelen en in de geneeskundige verzorging goed, met ingangsdatum 01/01/2023. en heft het 
reglement ‘tegemoetkoming in ziektekosten’ goedgekeurd door de OCMW-raad d.d. 15/07/1993 op vanaf 
01/01/2023.

13. Sociale Zaken - Verlenging overeenkomst opvang Oekraïners op de bedrijvensite Vande 
Moortel - Goedkeuring

Ten gevolge van de oorlog in Oekraïne dienen de lokale besturen in te staan voor de opvang van 
vluchtelingen. In de loods op de bedrijvensite Vande Moortel worden 15 publieke opvangplaatsen 
gerealiseerd. Gezien de aanhoudende opvangnood dient de overeenkomst verlengd te worden.

14. Sociale Zaken - Aanpassing OK-pas criteria obv EU SILC norm 2021 - Goedkeuring

De inkomensgrenzen voor toekenning van de OK-pas 2023 worden aangepast aan de Europese 
kansarmoedegrenzen EU SILC norm 2021.

15. Sociale Zaken - Proces verbaal BCSD 27/10/2022 - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst op 27/10/2022. 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 12 december 2022.


