
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 16 JANUARI 2023 OM 17.30 UUR

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

Verontschuldigd: Bart Dossche: lid

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Agenda OCMW-raad 30 januari 2023 - Goedkeuring

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 30 
januari 2023 en keurt deze goed.

2. Secretariaat - Onderzoek toekomstperspectief zorg - Goedkeuring

Dit agendapunt is verdaagd naar later.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

3. FIN - Aurora AV - Thesaurie  verdisconteerbare vorderingen 2023 - Goedkeuring

Het vast bureau keurt de verdiscontering vorderingen 2023 van Aurora AV goed.

4. FIN -  Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van aanrekeningen goed.

5. FIN - Goedkeuren verzamelstaat vorderingen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van vorderingen goed.

6. FIN - Goedkeuren bestelbonnen - Kennisgeving

Het Vast Bureau keurt de lijsten van bestelbonnen goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

7. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop -  Levering van geneesmiddelen en 
(para)farmaceutische producten/specialiteiten voor de woonzorgcentra Meerspoort en 
Scheldekant – verlenging lopende overeenkomst - Goedkeuring

Het Vast Bureau keurt de verlenging van de opdracht ‘levering van geneesmiddelen en
(para)farmaceutische producten/specialiteiten voor de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant’ goed.

BESTUUR PERSONEEL

8. Personeel - Aanstellen zorgkundige ENZ WZC, vervanging - Goedkeuring

Het vast bureau stelt een zorgkundige (externe nachtzorg) aan, met een vervangingsovereenkomst.

9. Personeel - Aanstellen medewerker sociale dienst WZC, vervanging - Goedkeuring

Het vast bureau stelt een medewerker sociale dienst aan, met een vervangingsovereenkomst.

10. Personeel - Aanstellen zorgkundige WZC, vervanging - Goedkeuring

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



11. Personeel - Aanstellen leefgroepbegeleider WZC, vervanging - Goedkeuring

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

12. Personeel - Pensioen Verpleegkundige - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de pensioenaanvraag van een verpleegkundige.

13. Personeel - Pensioen Arbeider onderhoud - Kennisgeving

Het college neemt kennis van de pensioenaanvraag van een arbeider onderhoud.

14. Personeel - Ontslag gegeven door adm mdw sociale dienst - Kennisgeving

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

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

15.  Sociale Kruidenier - betaalbaar stellen van facturen Colruyt - Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met het betalen van facturen voor de Sociale Kruidenier.

WOONZORGCENTRUM

16.  Woonzorg - Externe consultancy door Arteria - Goedkeuring

In het kader van de verdere uitwerking van het traject rond zelfsturende teams wordt voor het jaar 2023 
en 2024 verder samen gewerkt met Arteria als externe consultant volgens de vastgelegde budgetten.

DIENST PATRIMONIUM

17. Patrimonium - Pachtoverdracht van een perceeltje grond te Oudenaarde, Nederename - 
Goedkeuring

Het Vast Bureau keurt de pachtoverdracht van een perceeltje grond te Oudenaarde, Nederename goed.

18. Patrimonium - Kosten nutsvoorzieningen en bijkomende kosten, aan te rekenen aan de 
partnerorganisaties in het Sociaal Huis. Aanpassing / indexatie van enkele kosten - 
Goedkeuring

Het Vast Bureau keurt de aanpassing/indexatie van bepaalde kosten, aan te rekenen aan de 
partnerorganisatie in het Sociaal Huis goed.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 23 januari 2023.


