
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 19 DECEMBER 2022 OM 16.41 UUR

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

Verontschuldigd: Mathieu Mas: lid

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Uitbating kapsalon WZC - Vraag tot terugbetaling - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar later.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

2. BIA -  WZC Scheldekant - Uitbouw nachtverblijf: Leveren en plaatsen van dakvensters - 
Goedkeuring

Het vast bureau keurt de voorlopige oplevering m.b.t. het dossier WZC Scheldekant - uitbouw 
nachtverblijf: Leveren en plaatsen van dakvensters goed.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

3. FIN -  Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van aanrekeningen goed.

4. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van vorderingen goed.

5. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van bestelbonnen goed.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

6. Sociale zaken - Indexering bedragen tegemoetkoming huur voor 2023 conform intern 
reglement - Goedkeuring

Conform het intern reglement worden de bedragen van de financiële steun als tegemoetkoming in de huur 
voor het jaar 2023 aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van oktober 2022.

7. Sociale zaken - Indexering uurtarief verhuishulp 2023 conform intern reglement - 
Goedkeuring

Conform het intern reglement wordt het uurtarief voor de verhuishulp voor het jaar 2023 aangepast aan 
het gezondheidsindexcijfer van oktober 2022.

8. Sociale zaken - Verhoging dagvergoeding doorgangswoningen - Goedkeuring

Goedkeuring van de verhoging van de dagvergoeding voor de doorgangswoningen vanaf 01/01/2023 en 
invoering prijsstijging naargelang duur van de opname.

9.  Bestuur Sociale Zaken - Personeel - Aanstelling vrijwilligers busvervoer BUSO - Goedkeuring



Het vast bureau stelt vrijwilligers aan voor het busvervoer BUSO.

10. Sociale Zaken - Verlenging Nederlands op de Werkvloer - Goedkeuring

Het Vast Bureau verleent goedkeuring om de opdracht ‘Taalbegeleiding Nederlands op de werkvloer, 
gegund aan de firma Groep Intro, Charles Parentéstraat 6 te 1070 Brussel te verlengen met 1 jaar met 
ingang van 01/01/2023.

11.  Sociale Zaken - Implementatie gele doos en inzetten op extra gezondheidsambtenaar in 
Vlaamse Ardennen - Goedkeuring

Het Vast Bureau keurt het alternatief voorstel goed voor het project van de gele doos: we laten de gele 
dozen in Oudenaarde verspreiden via de apothekers, maar zet niet in op een extra gezondheidsambtenaar.

12. Sociale Zaken - Proces verbaal BCSD 17/11/2022 - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst op 17/11/2022. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het vast bureau.

13.  Huis van het Kind - Voorstel project pamperbank - Kennisgeving

Het Vast Bureau neemt kennis van het project Pamperbank en gaat akkoord met het 
samenwerkingsakkoord met Samen Sterker (Pamperbank).

WOONZORGCENTRUM

14.  Woonzorg - aankoop batterijen via dossier koopkoepel - Goekeuring

Met ingang van 1 januari 2023 worden voor woonzorg Oudenaarde standaardbatterijen, battery packs en 
loodbatterijen aangekocht via het dossier van Koopkoepel bij The Right Company, Muishondstraat 39, 
2500 Lier.

15.  Woonzorg - facturatie centrum voor dagverzorging - Goedkeuring

Met ingang van 1 januari 2023 wordt aan bewoners van GAW Leupeheem die gebruik maken van het 
Centrum voor dagverzorging Hastings het dagtarief van CDV aangerekend. Op de verblijfsfactuur van 
GAW Leupeheem wordt het dagtarief CDV verminderd met 5 euro in mindering gebracht.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 9 januari 2023.


