
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG 27 FEBRUARI 2023 OM 17.56 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

Afwezig: Peter Simoens: agendapunt 16.

SECRETARIAAT

1.  Secretariaat - Aanstelling GD&A onderzoek toekomstperspectief van de zorg - Goedkeuring

Het Vast Bureau gaat akkoord met de aanstelling van GD&A voor de juridische voorstudie 
toekomstperspectief van de zorg.

BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF

2. Archief - Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming - Goedkeuring

De stad en OCMW Oudenaarde hebben en contract afgesloten met de provincie Oost-Vlaanderen voor de 
opvolging en uitvoering van de taken van een functionaris voor gegevensbescherming/Data Protection 
Officer. 

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

3. FIN - Lijst met over te dragen gedeelten van kredieten van boekjaar 2022 voor 
investeringsuitgaven en bijbehorende financieringen - Vaststelling

Het vast bureau neemt kennis van de lijst met over te dragen gedeelten van kredieten van boekjaar 2022 
voor investeringsuitgaven en bijbehorende financieringen.

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 - Vrijgave borgtocht gesteld door M4 architecten 
en ingenieurs bv - Goedkeuring

Het Vast Bureau keurt de vrijgave borgtocht gesteld door M4 architecten en ingenieurs bv goed.

8. Bestuur Infrastructuur Centrale Aankoop - Leveren van food- en non-foodartikelen t.b.v. de 
Sociale Kruidenier – niet gunning opdracht - Goedkeuring

Het Vast Bureau keurt goed om de opdrachten met betrekking tot het leveren van food- en non-
foodartikelen niet te gunnen en om de opdrachten 'leveren' te herzien.



BESTUUR PERSONEEL

9.  Personeel - Aanstellen van jobstudenten in de woonzorgcentra - Goedkeuring

Het vast bureau stelt diverse jobstudenten aan in de woonzorgcentra.

10. Personeel - Aanstellen zorgkundige WZC, vervanging - Goedkeuring

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

11.  Personeel - Verbreking arbeidsovereenkomst Rogge Annelique - Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met de verbreking van een arbeidsovereenkomst.

12. Personeel - Aanstellen ergotherapeut WZC, vervanging - Goedkeuring

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

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

13. Kinderopvang - Uitbetaling ondersteuningspremie 2022 - Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met de uitbetaling van subsidies voor kinderopvanginitiatieven voor het 
werkjaar 2022. 

14. Sociale dienst - Indexering vergoeding art. 60 privé - Goedkeuring

De vergoeding van de privébedrijven voor tewerkstellingen in het kader van artikel 60 §7 bedraagt, 
conform de beslissing RMW d.d. 27/09/2021, in 2023 €838.49.

15. Sociale Zaken - HvhK - Samenwerking Kip Van Troje - Goedkeuring

het vast bureau keurt  het samenwerkingscontract goed voor een workshop 'fietsen pimpen' van Kip Van 
Troje. Na de goedkeuring van het Vast Bureau wordt deze samenwerkingsovereenkomst voorgelegd op 
de OCMW-raad ter ondertekening.

WOONZORGCENTRUM

16.  Woonzorg Oudenaarde - Indienen subsidie-aanvraag bij provincie Oost-Vlaanderen - 
Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met het indienen van een subsidie-aanvraag bij de provincie Oost-
Vlaanderen.

17. Woonzorg - Dossier koopkoepel vuilniszakken - Kennisgeving

Er wordt kennis genomen van de nieuwe toewijzing door Koopkoepel voor het dossier vuilniszakken .

DIENST PATRIMONIUM

18. Patrimonium - Gebruiksovereenkomst Integratie & Inburgering - Goedkeuring

Het vast bureau keurt de gebruiksovereenkomst met het Facilitair Bedrijf / Agentschap Integratie en 
Inburgering goed.

19. Patrimonium - Pachtbeëindiging / Bezetting ter bede van een perceel weiland te Kruisem - 
Goedkeuring

Het Vast Bureau keurt de pachtbeëindiging en de bezetting ter bede van een perceel weiland te Kruisem 
goed. 

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 6 maart 2023.


