
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 06 FEBRUARI 2023 OM 17.06 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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

1. BIA - Presentatie noodwoningen Leupegem - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van de presentatie rond de te bouwen noodwoningen in Leupegem, Dokter 
Honore Dewolfstraat.

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 INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

5.  Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Aankoop van een elektrische wagen voor de 
nachtopvang - Goedkeuring

Het Vast Bureau keurt de opdracht voor de aankoop van een elektrische wagen voor de nachtopvang 
goed.

BESTUUR PERSONEEL

6. Personeel - Tijdelijke aanstelling deskundige maatschappelijk werk, contractueel, bepaalde 
duur - Goedkeuring 

Het college gaat akkoord met de aanstelling van een deskundige maatschappelijk werk, voltijds, in 
contractueel dienstverband, bepaalde duur, niveau B1-B3.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

7.  Sociale Zaken - Samenwerkingsverband Zorg- en activeringstrajecten Vlaamse Ardennen - 
Goedkeuring 

Het Vast Bureau keurt goed dat we niet inzetten op casemanager zorg binnen het bestaande 
samenwerkingsverband van activering in de regio.

8. Sociale Zaken - Organisatie netwerkmoment 21/04/2023 thema kinderarmoede in lagere school 
in samenwerking met Rotaryclub - Kennisgeving



Het Vast bureau neemt kennis van de organisatie van het netwerkmoment ‘kinderarmoede’ in het lager 
onderwijs op 21 april 2023 in samenwerking met de serviceclub Rotary.

9. Sociale Zaken - Proces verbaal BCSD 08/12/2022 - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst op 08/12/2022. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het vast bureau.

10. Sociale Zaken - Proces verbaal BCSD 22/12/2022 - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst op 22/12/2022. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het vast bureau.

WOONZORGCENTRUM

11.  Woonzorg Oudenaarde - verhuur polyvalente zaal Leupeheem - Goedkeuring

Aan Okra Leupegem wordt toestemming verleend om hun maandelijkse activiteit te laten doorgaan in de 
polyvalente zaal van GAW Leupeheem.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 13 februari 2023.


