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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 4 FEBRUARI 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester, voorzitter vast bureau. 

Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, 
schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Ignace Michaux, schepen  

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. De aanwijzing van een nieuwe informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor 
gegevensbescherming (wijziging Data Protection Officer). Kennisname 

Financieel beheer 
2. Visering en uitvoerbaarverklaring van dwangbevelen in uitvoering van het decreet lokaal 
bestuur - 02/2019 

Intergemeentelijke samenwerking 
4. Audio. Goedkeuring van het aanpast interne auditcharter en wijziging van de samenstelling 
van het auditcomité volgens de modaliteiten beschreven in het auditcharter. Beslissing. 
5. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS. 
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 
maart 2019 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
6. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractuele zorgkundige onder bediendecontract van onbepaalde duur. 
7. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. De aanwijzing van een nieuwe informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor 

gegevensbescherming (wijziging Data Protection Officer). Kennisname 
 
Het vast bureau stelde de nieuwe de nieuwe Data Protection Officer van eGov aan vanaf 1 februari 
2019 voor het lokaal bestuur Ronse. 
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Financieel beheer 
2. Visering en uitvoerbaarverklaring van dwangbevelen in uitvoering van het decreet lokaal 

bestuur - 02/2019 
 
De dwangschriften opgemaakt door de Financieel Directeur werden geviseerd en uitvoerbaar 
verklaard. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 
4. Audio. Goedkeuring van het aanpast interne auditcharter en wijziging van de 

samenstelling van het auditcomité volgens de modaliteiten beschreven in het auditcharter. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en 

artikel 84 tot en met 86. 
- De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 houdende delegatie 

aan het Vast Bureau voor wat betreft “dagelijks bestuur”. 
- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2014 betreffende de 

gezamenlijke toetreding van de Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het 
OCMW Ronse tot Audio en de goedkeuring van het interne auditcharter. 

- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 september 2014 tot goedkeuring 
van het aangepast auditcharter van de vereniging Audio en aanpassing van de samenstelling 
van het Auditcomité. 

Relevante documenten 
- E-mail van de welzijnsvereniging Audio d.d. 19 december 2018 betreffende de vernieuwing van 

het plaatselijk auditcomité en aangepast auditcharter. 
- Het aangepast auditcharter. 

Feiten/context/motivering 
Door de recente wijzigingen in de regelgeving en door aanpassingen in de auditrapportering heeft 
Audio het interne auditcharter moeten aanpassen. 
Bij schrijven van 19 december 2018 bezorgde Audio het OCMW Ronse het aangepaste interne 
auditcharter dat door de Raad van Beheer van Audio van 7 december werd goedgekeurd.  
De belangrijkste aanpassingen betreffen de definitie van de stuurgroep, de samenstelling van het 
auditcomité (art. 3) en de auditrapportering (art. 8). 
 
Audio verzoekt het OCMW Ronse om:  

1. het aangepast charter ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 
2. de samenstelling van het plaatselijk auditcomité te bepalen volgens artikel 3 van het interne 

auditcharter Audio door de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Elk deelnemend bestuur richt een auditcomité op. De OCMW-raad stelt het auditcomité samen. Audio 
beveelt aan dat het comité voor minstens de helft bestaat uit afgevaardigden van het beleidsniveau. 
Bij voorkeur zetelen de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale Dienst 
en/of een schepen, de algemeen directeur en de financieel directeur in het comité.  
 
Het auditcomité heeft als opdracht de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bij te 
staan in de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van goed (deugdzaam) 
bestuur en een adequaat risicobeheer. Dit houdt onder meer het toezicht op de onafhankelijkheid en 
de prestaties van Audio in alsook de opvolging dat de aanbevelingen van de interne audit tot 
voldoende bijsturing leiden, zodat het organisatiebeheer voldoende sterk wordt uitgebouwd. 
 
Om een efficiënte werking mogelijk te maken is het aangewezen zowel voor stad Ronse als voor 
OCMW Ronse dezelfde personen/afgevaardigden te laten zetelen in het Auditcomité. 
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Besluit: 
Enig artikel: 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad. 
 

5. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS. 
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 20 maart 2019 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en artikel 78, 2° lid 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 74, 432 
- De OCMW-raadsbeslissing van 17 oktober 2017 houdende goedkeuring te verlenen aan het 

voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS en het intekenen op A aandelen 
volgens de bepalingen opgenomen in artikel 9 van de statuten. 

- De OCMW-raadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de aanstelling van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 
van TMVS voor de legislatuur 2019-2024, nl. de heer Jan FOULON als vertegenwoordiger en 
de heer Guillaume DEVOS als plaatsvervanger voor de hele legislatuur. 

- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv meer bepaald artikel 27 betreffende 
de samenstelling van de algemene vergadering.  

Relevante documenten 
- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv. 
- Schrijven van Farys d.d. 18 januari 2019 betreffende de oproeping voor de buitengewone 

algemene vergadering van TMVS dv op woensdag 20 maart om 18u00 in Flanders Expo, 
Maaltekouter 1 te 9051 Gent met mededeling van de agenda. 

Feiten/context/motivering 
Bij schrijven van TMVS dv van 18 januari 2019 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 20 maart 2019 met als agenda :  

1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen 
3. Benoeming Raad van Bestuur 

4. Mededelingen 
Varia. 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn zodat het mandaat van de OCMW-
vertegenwoordiger, namelijk de heer Jan FOULON, kan vastgesteld worden. 
 

Besluit: 
Enig artikel:  
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad. 
 

Organisatieontwikkeling 
6. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 

contractuele zorgkundige onder bediendecontract van onbepaalde duur. 
 
Het vast bureau verleende goedkeuring aan de verdere aanstelling van een contractuele voltijdse 
zorgkundige onder bediendecontract van onbepaalde duur, met ingang van 13 februari 2019. 
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7. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van 
het dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 
De algemeen direucteur rapporteerde de door haar genomen beslissingen in het kader van dagelijks 
personeelsbeheer:  
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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