
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET VAST BUREAU

Zitting van maandag 29 maart 2021 om 13.30 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, voorzitter
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, leden
Lesley Jourquin, algemeen directeur

BESLOTEN ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Overeenkomstig artikel 83 van het decreet lokaal bestuur werden de beslissingen van de vorige zitting 
opgenomen in de notulen. Deze notulen worden goedgekeurd.

2. OPSTART VAN DE PROCEDURE VOOR DE AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE 
VAN TECHNISCH BEAMBTE LOGISTIEK E1-E3

De procedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van technisch beambte logistiek 
(E1-E3), in deeltijds of voltijds contractueel verband, wordt opgestart. Er wordt een wervingsreserve 
aangelegd met een looptijd van 1 jaar, telkens verlengbaar met 1 jaar tot zij de maximale 
geldigheidsduur van 3 jaar heeft bereikt.

Het selectieprogramma wordt als volgt vastgesteld:

 Praktisch gedeelte (100 punten)
Een praktische proef die erop is gericht om de technische vaardigheden van de kandidaat te meten. 

 Mondeling gedeelte (100 punten)
Interview waarbij de motivatie, attitude en interesse voor het werkveld worden nagegaan. Hierbij 
kan op de inhoud van het praktische gedeelte worden teruggekomen alsook kan gebruik worden 
gemaakt van een persoonlijkheidstest.

De selectieprocedure wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website en via de sociale media, op de 
website van de VDAB en in een extern gedrukt medium.

3. GOEDKEURING GUNNING AANKOOP EN PLAATSING VAN ZONNEWERING OP ZONNE-ENERGIE - WZC 
TER GAUWEN

In het kader van de opdracht “Aankoop en plaatsing van zonnewering op zonne-energie - WZC Ter 
Gauwen” werd een bestek met nr. 2021/120 opgesteld door de dienst patrimonium.

Het Vast Bureau verleende in zitting van 1 februari 2021 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de 
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Er wordt goedkeuring verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 maart 2021, opgesteld 
door de dienst patrimonium.

De opdracht “Aankoop en plaatsing van zonnewering op zonne-energie - WZC Ter Gauwen” wordt 
gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde Loratex bvba tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag 



wordt beperkt tot 25.000,00 euro excl. btw of 30.250,00 euro incl. 21% btw mits het verkrijgen van een 
visum.

Namens het vast bureau

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris
algemeen directeur voorzitter


