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OVERO Openbare Vereniging Ronse WV
“VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT ONDERWORPEN AAN
DEEL 3, TITEL 4, HOOFDSTUK 2, VAN HET DECREET OVER
HET LOKAAL BESTUUR”

Oscar Delghuststraat 62
9600 Ronse
tel 055/237 411
fax 055/237 449

PROCES-VERBAAL VAN DE
RAAD VAN BEHEER
VAN OVERO
OPENBARE VERENIGING RONSE
d.d. 23 mei 2019.
AANWEZIG : Wim Vandevelde, voorzitter (vanaf punt 2)
Andere leden met beslissende stem : Mevr. Faiza El Ghouch, dhr. Koen Haelters, Mevr. Eva
Lamon.
De leden met raadgevende stem : dhr. Kamel Safi en dhr. Hubert Claeys
De heer SOETENS Jurgen, secretaris OVERO
VERONTSCHULDIGD : dhr. Lech Schelfout en mevr. Brigitte Vanhoutte
OPENING: 18.00 uur .

IN OPENBARE ZITTING
1. Beheer. Vaststelling van de vernieuwde Raad Van Beheer van de Openbare
Vereniging Ronse. Kennisneming. Beslissing.
De Raad van Beheer neemt kennis van de beslissing van de OCMW-raad van 28 januari 2019
houdende aanduiding van de leden van de Algemene Vergadering van OVERO met volgende
leden van de enige deelgenoot, het OCMW Ronse :






Mevr. Eva Lamon
Mevr. Faiza El Ghouch
Dhr. Koen Haelters
Dhr. Lech Schelfout
Dhr. Wim Vandevelde

De Raad van Beheer neemt kennis van de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2019
houdende aanduiding van de raadgevende leden van het Stadsbestuur Ronse in de Algemene
Vergadering van OVERO :
 Dhr. Kamel Safi
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Dhr. Claeys Hubert
Mevr. Brigitte Vanhoutte

2.

Beheer. Verkiezing van een Voorzitter van de Raad van Beheer van de
Openbare Vereniging Ronse.

In overeenstemming met artikel 20 van de statuten van OVERO kiest de Algemene
Vergadering van OVERO onder haar leden een Voorzitter.
Dhr. Wim Vandevelde wordt met algemene stemmen aangeduid als voorzitter.
3.

Beheer. Duiding van de werkzaamheden van de Openbare Vereniging Ronse.

De secretaris OVERO geeft duiding bij de werkzaamheden van OVERO aan de hand van de
statuten en de diverse overeenkomsten die OVERO heeft afgesloten met organisaties die
beroep doen op OVERO-personeelsleden.
4.

Beheer. Aanpassing van de statuten van de Openbare Vereniging Ronse aan het
Decreet Lokaal Bestuur.

De statuten van de Openbare Vereniging Ronse dienen te worden geconformeerd aan het
decreet Lokaal Bestuur. Er wordt voorgesteld om de aanpassingen te laten voorbereiden door
de secretaris OVERO en deze te laten nakijken door gespecialiseerde juristen alvorens deze
ter bekrachtiging voor te leggen op de eerstvolgende nuttige zitting.
Er wordt voorgesteld om hiervoor prijs te vragen bij GD&A Advocaten, Antwerpsesteenweg
16/18, 2800 Mechelen en bij Rasschaert Advocaten, Schoolstraat 20, 9420 Erpe-Mere
5. Financiën. Jaarrekening 2018. Vaststelling. Beslissing.
Gelet op het decreet lokaal bestuur ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn ;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn ;
Gelet op het decreet d.d. 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd ;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende de
digitale rapportering over de beleids-en beheerscyclus ;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de
veralgemeende invoering van de beleids-en beheerscyclus ;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2018 ;
Overwegende dat deze jaarrekening werd vastgesteld in de zitting van de Raad
van Beheer van heden ;
Gelet op het OCMW-decreet ;
Na beraadslaging ;
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6. Financiën. Betalingsbevelen. Goedkeuring. Beslissing.
De raad van beheer stelt de betalingsbevelen 2019/1/ALFC-2019/19/ALFC en
2019/1/DLON – 2019/8/DLON betaalbaar.
7. Personeel. Definiëring van het begrip dagelijks personeelsbeheer. Overdracht
van bevoegdheden. Beslissing.
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 3 april 2009 houdende
inwerkingtreding van bepaalde artikelen van bovenvermeld decreet ;
Overwegende dat ingevolge het artikel 228 §1 de OCMW-verenigingen volgens
dezelfde regels als de OCMW’s dienen te worden beheerd ;
Gelet op artikel 51 van het decreet, dewelke de krachtlijnen bepaalt van de
bevoegdheden en eventuele delegatie van bevoegdheden;
Gelet op de beslissing van de Raad van Beheer van OVERO van 14
december 2012 houdende delegatie van sommige bevoegdheden van de Raad van Beheer en
de Algemene Vergadering aan de secretaris OVERO ;
Gelet op het voorstel om de vernoemde beslissing te bekrachtigen ;
Gelet op de beraadslaging;
Gelet op de uitslag van de stemming;
Na beraadslaging ;
BESLUIT:
ARTIKEL 1:

MET ALGEMENE STEMMEN
Het begrip “dagelijks personeelsbeheer” vast te stellen als volgt:
a) Individueel personeelsbeheer :
- Opmaak functiebeschrijvingen
- opdracht tot permanentieplicht
- toestemming dienstreizen en meest geschikte vervoermiddel
- allerlei verlofaanvragen
- loopbaanonderbreking en andere tijdelijke loopbaanmaatregelen
- oppensioenstellingen
- verlof voor opdracht onder voorbehoud van de nadere regels van
de Raad voor het indienen van verlofaanvragen en het toekennen
van verlof
- de individuele weddenvaststelling
-de oppensioenstelling
b) Individuele toepassingen van de bepalingen met betrekking tot
vorming en evaluatie en dergelijke :
- individuele opvolging van de evaluatie
- vormingsaanvragen
- concrete invulling van het recht en de plicht op vorming conform
het statuut.
c) Toepassing van het statuut
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- de evaluatieprocedure intern organiseren binnen de door de raad
bepaalde termijnen
d) Collectief personeelsbeheer
- vastleggen van vakantieperiodes, maar onder voorbehoud van de
nadere regels die de raad hierover kan uitwerken
En dit over te dragen aan de secretaris OVERO.

8. Personeel. Beslissingen van de secretaris OVERO genomen in het kader van het
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname
Er wordt kennis genomen van de volgende secretarisbeslissingen 2019/1 – 2019/6.

9. Varia.
Er worden door de aanwezige leden geen variapunten naar voor gebracht.

De Voorzitter sluit de vergadering om 18.20 uur.
Namens de Algemene Vergadering van OVERO

J. SOETENS
Secretaris OVERO

W. VANDEVELDE
Voorzitter OVERO

