
 

 1/2

 
 

Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 25 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 

Organisatieontwikkeling 
1. Personeel OCMW / Artikel 60§7. Niet-erkenning van het arbeidsongeval d.d. 18 december 
2018 van een personeelslid. Beslissing. 
2. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een prikongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 
3. Personeel OCMW / BKO-IBO. Verdere aanstelling van een halftijdse contractuele 
leerlingbegeleidster BKO/IBO in het kader van de sociale maribel onder bediendecontract van 
bepaalde duur. Beslissing. 
4. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 
5. Personeel OCMW / Sociaal Huis. Geldig ingediende kandidaturen voor de functie van 1 VTE 
en 0,5 VTE maatschappelijk werk(st)er/bachelor in het sociaal werk (B1-B3/contractueel). 
Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 

1. Personeel OCMW / Artikel 60§7. Niet-erkenning van het arbeidsongeval d.d. 18 december 
2018 van een personeelslid. Beslissing. 

 
Het arbeidsongeval overkomen aan een personeelslid d.d. 18 december 2018 wordt niet erkend als 
arbeidsongeval. 
 

2. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een prikongeval. Verdere gevolggeving. 
Beslissing. 

 



 

 2/2

Het prikongeval van 1 juli 2018 overkomen aan een personeelslid tewerkgesteld als contractuele 
zorgkundige in het Woonzorgcentrum De Linde wordt geconsolideerd op 1 juli 2018, zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden. 
 

3. Personeel OCMW / BKO-IBO. Verdere aanstelling van een halftijdse contractuele 
leerlingbegeleidster BKO/IBO in het kader van de sociale maribel onder bediendecontract 
van bepaalde duur. Beslissing. 

 
Het vast bureau stelt een halftijdse leerlingbegeleidster buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO verder 
aan onder bediendecontract van bepaalde duur in het stelsel van de sociale maribel met ingang van 3 
maart 2019 tot en met 2 augustus 2019. 
 

4. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van 
het dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 

Kennis te nemen van de beslissingen van de algemeen directeur inzake dagelijks personeelsbeheer. 

 

5. Personeel OCMW / Sociaal Huis. Geldig ingediende kandidaturen voor de functie van 1 
VTE en 0,5 VTE maatschappelijk werk(st)er/bachelor in het sociaal werk (B1-
B3/contractueel). Kennisname. 

 
Het vast bureau neem kennis van de geldig en ongeldig ingediende kandidaturen voor de functie van 
1 VTE maatschappelijk werker/bachelor in het sociaal werk (B1-B3/contractueel) en voor de functie 
van 0,5 VTE maatschappelijk werker/bachelor in het sociaal werk (B1-B3/contractueel) met aanleg 
van een wervingsreserve voor de periode van drie jaar. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


