
STAD OUDENAARDE

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

MAANDAG, 13 MAART 2023 OM 17.36 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 27 maart 2023 - Goedkeuring

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 27 
maart 2023 en keurt deze goed.

2. Secretariaat - Deontologische code mandatarissen - Inrichting deontologische commissie - 
Goedkeuring

Het vast bureau keurt het ontwerp van deontologische code voor mandatarissen 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 - Stage team budgetbeheer - Goedkeuring

Het Vast Bureau gaat akkoord voor een stageplaats team budgetbeheer voor de periode van 6/03/2023 
tot 19/05/2023 op de sociale dienst.

7. Sociale dienst - Aanpassing intern reglement betreffende tegemoetkoming in de 
begrafeniskosten - Goedkeuring

Het vast bureau keurt de aanpassingen van prijzen in het intern reglement betreffende tegemoetkoming 
in de begrafeniskosten goed.

8. Sociale Zaken - Overeenkomst samenwerking VCOK - Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met de overeenkomst samenwerking met VCOK.

9. Sociale Zaken - Overeenkomst samenwerking Koortzz - Goedkeuring

Het vast bureau gaat akkoord met de overeenkomst samenwerking met Koortzz.

10. Sociale Zaken - Proces verbaal BCSD 19/01/2023 - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst op 19/01/2023. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het vast 
bureau.



11. Sociale Zaken - Proces verbaal BCSD 16/02/2023 - Kennisgeving

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst op 16/02/2023. 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 20 maart 2023.


