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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 18 MAART 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. Oninbaarverklaring.  Beslissing. 
2. Woonzorgcentrum De Linde. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. Aankoop 
actieve tillift, hoog-laagbad, douchestoel en douchebrancard. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractuele technisch beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur i.h.k.v. de 
vervangingsplicht m.b.t. de arbeidsduurverminderingsreglementering. Beslissing. 
4. Rechtspositieregeling voor de personeelsgroepen vermeld in artikel 104§2 van het OCMW 
decreet: personeel specifiek voor het OCMW en maatschappelijk werker. Wijzigingen 
rechtspositieregeling. Beslissing. 
5. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Vaststelling examenjury's voor de openstaande functies van 
maatschappelijk werker/bachelor in het sociaal werk. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Oninbaarverklaring.  Beslissing. 

 
Er worden facturen oninbaar verklaard 
 

2. Woonzorgcentrum De Linde. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. 
Aankoop actieve tillift, hoog-laagbad, douchestoel en douchebrancard. 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. 
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De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 houdende delegatie aan 
het Vast Bureau voor wat betreft “dagelijks bestuur”. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten artikel 42, §1, 1° a (de goed te keuren uitgave 
excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 

In het kader van de opdracht “Aankoop van een actieve tillift, hoog-laagbad, douchestoel en 
douchebrancard werd een bestek met nr. 2019/2 opgesteld door de Financiële Dienst. 

Feiten/context/motivering 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 27.685,95 EUR excl. btw of 33.500,00 EUR incl. 
btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Volgende ondernemers worden voorgesteld om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 

- Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere 
- Lopital België, Antwerpsesteenweg 124 te 2630 Aartselaar 
- Arseus Medical, Rijksweg 10 te 2880 Bornem 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019. 

Adviezen/visum 

Voor deze opdracht werd een visum gevraagd aan de Financieel Directeur. Het visum werd verleend. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Het bestek met nr 2019/2 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een actieve tillift, hoog-
laagbad, douchestoel en douchebrancard” , opgesteld door de Financiële Dienst worden 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. 
 
Artikel 3: 
De raming bedraagt 27.685,95 EUR excl. btw of 33.500,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 5: 
Volgende ondernemers worden voorgesteld om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 

- Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere 
- Lopital België, Antwerpsesteenweg 124 te 2630 Aartselaar 
- Arseus Medical, Rijksweg 10 te 2880 Bornem 

 
Artikel 6: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019. 
 
Artikel 7: 
Aan de voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken dit punt te agenderen op de eerstvolgende 
OCMW-raad. 
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Organisatieontwikkeling 

3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractuele technisch beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur i.h.k.v. de 
vervangingsplicht m.b.t. de arbeidsduurverminderingsreglementering. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleende goedkeuring aan de verdere aanstelling van een voltijdse contractuele 
technisch beambte (keuken/onderhoud) onder arbeidscontract van bepaalde duur in het kader van de 
vervangingsplicht met betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering (ADV), met ingang 
van 24 maart 2019 tot en met 30 juni 2019. 
 

4. Rechtspositieregeling voor de personeelsgroepen vermeld in artikel 104§2 van het OCMW 
decreet: personeel specifiek voor het OCMW en maatschappelijk werker. Wijzigingen 
rechtspositieregeling. Beslissing. 

 
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

5. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Vaststelling examenjury's voor de openstaande functies 
van maatschappelijk werker/bachelor in het sociaal werk. 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 “aanstellen en ontslaan (inclusief tucht) van het personeel”. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 november 2015 houdende delegatie 
aan het Vast Bureau voor wat betreft “aanstellen en ontslaan van contractueel personeel voor 
bepaalde duur (inclusief jobstudenten)”. 
De beslissing van het vast bureau d.d. 28 januari 2019 houdende de principiële goedkeuring voor een 
bijkomende aanwerving van een 0,5 VTE maatschappelijk werk(st)er ten behoeve van de Cel 
Huisvesting binnen het Sociaal Huis n.a.v. toegenomen werkdruk. 
De beslissing van het vast bureau d.d. 28 januari 2019 houdende de principiële goedkeuring voor een 
bijkomende aanwerving van een 1 VTE maatschappelijk werk(st)er ten behoeve van 1 
loket/pensioendienst n.a.v. de aanhoudende werkdruk. 

Feiten/context/motivering 

In het vast bureau d.d. 28 januari 2019 werd de principiële goedkeuring verleend voor een bijkomende 
aanwerving van een 1,5 VTE maatschappelijk werk(st)er binnen het Sociaal Huis n.a.v. toegenomen 
werkdruk. 
- De examenjury voor het taalexamen d.d. 5 april 2019 wordt als volgt voorgesteld:  

- Mevrouw Séverine Vandenheede, licentiaat Romaanse talen. 
- Mevrouw Renata Enghels, doctoraat Romaanse talen. 
- Mevrouw Véronique Cristofoli, hoofd personeelsdienst en secretaris van de 

examencommissie.  
- De examenjury voor het aanwervingsexamen d.d. 11 en 12 april 2019 wordt als volgt voorgesteld:  

- Mevrouw Sarah Dewitte, Adj. Van de Directie Loopbaanbegeleider Stad - OCMW Gent 
- De heer Wim De Moor, hoofdmaatschappelijk Werker OCMW Gent 
- Mevrouw Véronique Cristofoli, hoofd personeelsdienst en secretaris van de 

examencommissie. 

Adviezen/visum 

Gunstig advies van de algemeen directeur d.d. 4 maart 2019. 

Besluit: 
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Artikel 1:  
De examenjury voor het taalexamen d.d. 5 april 2019 als volgt vast te stellen: 

- Mevrouw Séverine Vandenheede, licentiaat Romaanse talen. 
- Mevrouw Renata Enghels, doctoraat Romaanse talen. 
- Mevrouw Véronique Cristofoli, hoofd personeelsdienst en secretaris van de 

examencommissie.  
 
Artikel 2: 
De examenjury voor het aanwervingsexamen d.d. 11 en 12 april 2019 als volgt vast te stellen:  

- Mevrouw Sarah Dewitte, Adj. Van de Directie Loopbaanbegeleider Stad - OCMW Gent 
- De heer Wim De Moor, hoofdmaatschappelijk Werker OCMW Gent 
- Mevrouw Véronique Cristofoli, hoofd personeelsdienst en secretaris van de 

examencommissie.  
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Waarnemend algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Danny De Brakeleer Luc Dupont 


