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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 25 MAART 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, 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 

Financieel beheer 
1. Voorstel tot viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen.  Beslissing. 
2. Rapportering bestelbons. Kennisname. 

Organisatieontwikkeling 
3. Rechtspositieregeling voor de personeelsgroepen vermeld in artikel 104§2 van het OCMW 
decreet: personeel specifiek voor het OCMW en maatschappelijk werker. Wijzigingen 
rechtspositieregeling. Beslissing. 
4. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Niet-erkenning van het arbeidsongeval d.d. 
27 januari 2019 van een personeelslid. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Voorstel tot viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen.  Beslissing. 

 
Een aantal dwangbevelen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard. 
 

2. Rapportering bestelbons. Kennisname. 

 
De algemeen directeur rapporteert de door haar genomen beslissingen inzake het toegekende 
budgethouderschap. 
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Organisatieontwikkeling 

3. Rechtspositieregeling voor de personeelsgroepen vermeld in artikel 104§2 van het OCMW 
decreet: personeel specifiek voor het OCMW en maatschappelijk werker. Wijzigingen 
rechtspositieregeling. 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; 
Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017 waaronder het artikel 57 en 161; 
Het artikel 3, 2° van het Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 
2005, waarbij aangehaald wordt dat de bevoegdheid van de gemeenteraad met betrekking tot onder 
meer het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling geen exclusieve 
bevoegdheid meer is van de gemeenteraad en deze bevoegdheid kan gedelegeerd worden naar het 
college van burgemeester en schepenen. 
De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 houdende de goedkeuring van de 
rechtspositieregeling. 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16 juni 2011 houdende vaststelling van 
de rechtspositieregelingen voor de personeelsgroepen vermeld in artikel 104 § 2 en 104 § 6 van het 
OCMW-decreet en latere wijzigingen. 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012, en latere wijzigingen, tot wijziging van 
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010, 
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het 
personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale 
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28 januari 2019 houdende de vaststelling 
van het gezamenlijk organogram. 

Relevante documenten 

Het advies van het MT d.d. 03/09/2018 inzake de wijziging van de aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden van het afdelingshoofd Algemene en Sociale zaken van de RPR § 2. 
De adviezen van het afdelingsoverleg OCMW d.d. 02/10/2018 en 08/11/2018 inzake de wijziging van 
de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden van het afdelingshoofd Algemene en Sociale zaken 
van de RPR § 2. 

Feiten/context/motivering 

In het gezamenlijk organogram (stad/OCMW) is een functie A4a-A4b “afdelingshoofd Leven en 
Welzijn” voorzien die tot op heden niet is ingevuld. 
Het is aangewezen de functie A4a-A4b “afdelingshoofd Leven en Welzijn” vacant te verklaren binnen 
het OCMW in het kader van de hoge responsabiliseringsbijdragen bij het OCMW. 
In de personeelsformatie van het OCMW is een functie A4a-A4b “afdelingshoofd algemene en sociale 
zaken” voorzien die tot op heden niet is ingevuld. 
In de rechtspositieregeling voor de personeelsgroepen vermeld in artikel 104 § 2, Bijlage V, in de 
‘Bijzondere recruteringsvoorwaarden’ staat voor bovenstaande functie als voorwaarden bij 
bevordering vermeld : 

 ‘Houder zijn van een master diploma ofwel’ 
 ‘Houder zijn van het einddiploma van de leergangen bestuurswetenschappen ingericht 

door de Oost-Vlaamse Bestuursacademie of van een daarmee als evenwaardig erkend 
diploma’ (…) 

 En tevens ‘Titularis zijn van minstens een graad van rang Av’ 
Deze laatste voorwaarde zorgt er voor dat slechts een beperkt aantal kandidaten kunnen bevorderen. 
Het bestuur wenst aan meer personeelsleden de kans te geven om in aanmerking te komen, en 
daarom deze recruteringsvoorwaarden als volgt aan te passen : 
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Afdelingshoofd Leven en Welzijn algemene en sociale zaken (rang Ax) 
Bij aanwerving 
 Houder zijn van een rijbewijs B is aangewezen 
 Houder zijn van een masterdiploma of gelijkwaardig 
 Minimum 4 jaar nuttige beroepservaring hebben in een gelijkaardige functie 
Bij bevordering 
 Houder zijn van een rijbewijs B is aangewezen 
 Houder zijn van een masterdiploma ofwel 
 Houder zijn van het einddiploma van de leergangen bestuurswetenschappen ingericht door 

de Oost-Vlaamse Bestuursacademie of van een daarmee als evenwaardig erkend diploma. 
 Titularis zijn van minstens een graad Bv 
 Minimum 4 jaar niveau-anciënniteit hebben in niveau A en/of B 

 
Worden vrijgesteld van het diploma of getuigschrift uitgereikt na het beëindigen van een 
volledige cyclus van leergangen in de administratieve wetenschappen, de kandidaten die 
houder zij van het diploma van: 
 doctor of master of licentiaat in de rechten 
 master of licentiaat in de bestuurswetenschappen 
 master of licentiaat in het notariaat 
 master of licentiaat in de politieke wetenschappen 
 master of licentiaat in de sociale wetenschappen of sociologie 
 master of licentiaat in de economische wetenschappen 
 master of licentiaat in de handelswetenschappen 
 gediplomeerde na een cyclus van vijf jaar aan de afdeling administratieve wetenschappen 

van het “Insitut d’enseignement supérieur Lucien Cooremans” te Brussel en van het “Hoger 
instituut voor Bestuurs- en handelswetenschappen” te Elsene of van het “Provinciaal Hoger 
Instituut voor Bestuurswetenschappen” te Antwerpen 

 Licentiaat wiens wetenschappelijk diploma werd uitgereikt door de Koloniale Hogeschool 
van België te Antwerpen of door het Universitair Instituut voor Overzeese gebieden te 
Antwerpen. 

 diploma of getuigschrift in aanmerking genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van 
niveau 1 in de rijksbesturen, voor zover de bekwaamheidsakte werd uitgereikt na studies 
die ten minste zestig uren publiek, administratief en/of burgerlijk recht omvatten. 

 
De diploma’s die als gelijkwaardig erkend worden met het einddiploma van de leergangen 
bestuurswetenschappen ingericht door de Oost-Vlaamse Bestuursacademie zijn de volgende: 
 Het diploma van gegradueerde in het economisch onderwijs van het korte type en voor 

sociale promotie, afdeling administratie. 
 Alle diploma’s uitgereikt na het beëindigen van een volledige cyclus van de provinciale 

leergangen in de administratieve wetenschappen. 
 De diploma’s of getuigschriften die in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in 

de betrekkingen van niveau 1 bij de rijksbesturen die werden uitgereikt na studies die ten 
minste zestig uren publiek, administratief en/of burgerlijk recht omvatten 

Titularis zijn van minstens een graad van rang Av 
 
Naar analogie met de rechtspositieregeling van de stad dient het examenprogramma voor het niveau 
A4a-A4b – Afdelingshoofd als volgt te worden toegevoegd in de rechtspositieregeling voor de 
personeelsgroepen vermeld in artikel 104 § 2: 
 
Niveau A4a-A4b - afdelingshoofd 
 
Het examenprogramma voor de functies op niveau A4a-A4b bestaat uit 3 gedeelten : 
 

 een schriftelijk gedeelte waarbij de kennis- en vaardigheidsvereisten, verbonden aan de 
functie, worden getoetst:  50 punten 

 
De kandidaat wordt geconfronteerd met een probleem dat zich tijdens de uitoefening van de functie 
kan voordoen. De totale context van de problematiek wordt geschetst, waarna de kandidaat een 
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oplossing tracht uit te werken en deze aan de hand van een verslag tracht weer te geven. Hierbij 
wordt ook rekening gehouden met het vormelijk aspect en het taalgebruik. 
 

 een mondeling gedeelte : 50 punten 
 
Dit gedeelte omvat een conversatieproef over elk onderwerp dat geschikt is om de maturiteit, de 
motivatie, de geschiktheid om leiding te geven en de competenties van de kandidaten te beoordelen. 
De conversatieproef heeft ook tot doel om de overeenstemming te evalueren van het profiel van de 
kandidaat met de specifieke vereisten van de functie. 
 

 een assessmentproef :  
 
Hierbij worden via een interview, diverse tests en één of meerdere simulatieoefeningen de 
overeenstemming met het gewenste profiel, de capaciteit en het groeipotentieel van de kandidaat 
nagegaan. Hierbij kan ook de overeenstemming met het gewenste niveau nagegaan worden voor 
procedures conform artikel 12. 
 
Persoonlijkheidsonderzoek: 
 
Onderzoek omtrent de overeenstemming van de kandidaten met het profiel van de functie. De 
kandidaten worden hierbij geschikt of niet geschikt bevonden. 
 
Het resultaat van dit onderzoek strekt het bestuur tot advies 
 
Wijzigingen aan de rechtspositieregeling zijn onderhevig aan vakbondsonderhandeling. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Gaat akkoord om onderstaande artikels te wijzigen in de de rechtspositieregeling voor de 
personeelsgroepen vermeld in artikel 104 § 2 : 
Afdelingshoofd Leven en Welzijn (rang Ax) 

Bij aanwerving 
 Houder zijn van een rijbewijs B 
 Houder zijn van een masterdiploma of gelijkwaardig 
 Minimum 4 jaar nuttige beroepservaring hebben in een gelijkaardige functie 
Bij bevordering 
 Houder zijn van een rijbewijs B 
 Houder zijn van een masterdiploma ofwel 
 Houder zijn van het einddiploma van de leergangen bestuurswetenschappen ingericht door 

de Oost-Vlaamse Bestuursacademie of van een daarmee als evenwaardig erkend diploma. 
 Titularis zijn van minstens een graad Bv 
 Minimum 4 jaar niveau-anciënniteit hebben in niveau A en/of B 

 
Naar analogie met de rechtspositieregeling van de stad dient het examenprogramma voor het niveau 
A4a-A4b – Afdelingshoofd als volgt te worden toegevoegd in de rechtspositieregeling voor de 
personeelsgroepen vermeld in artikel 104 § 2: 
 
Niveau A4a-A4b - afdelingshoofd 
 
Het examenprogramma voor de functies op niveau A4a-A4b bestaat uit 3 gedeelten : 
 

 een schriftelijk gedeelte waarbij de kennis- en vaardigheidsvereisten, verbonden aan de 
functie, worden getoetst:  50 punten 

 
De kandidaat wordt geconfronteerd met een probleem dat zich tijdens de uitoefening van de functie 
kan voordoen. De totale context van de problematiek wordt geschetst, waarna de kandidaat een 
oplossing tracht uit te werken en deze aan de hand van een verslag tracht weer te geven. Hierbij 
wordt ook rekening gehouden met het vormelijk aspect en het taalgebruik. 
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 een mondeling gedeelte : 50 punten 
 
Dit gedeelte omvat een conversatieproef over elk onderwerp dat geschikt is om de maturiteit, de 
motivatie, de geschiktheid om leiding te geven en de competenties van de kandidaten te beoordelen. 
De conversatieproef heeft ook tot doel om de overeenstemming te evalueren van het profiel van de 
kandidaat met de specifieke vereisten van de functie. 
 

 een assessmentproef :  
 

Hierbij worden via een interview, diverse tests en één of meerdere simulatieoefeningen de 
overeenstemming met het gewenste profiel, de capaciteit en het groeipotentieel van de kandidaat 
nagegaan. Hierbij kan ook de overeenstemming met het gewenste niveau nagegaan worden voor 
procedures conform artikel 12. 
 
Persoonlijkheidsonderzoek: 
 
Onderzoek omtrent de overeenstemming van de kandidaten met het profiel van de functie. De 
kandidaten worden hierbij geschikt of niet geschikt bevonden. 
 
Het resultaat van dit onderzoek strekt het bestuur tot advies. 
 
Artikel 2: 
Deze RPR wijzigingen worden geagendeerd op het eerstvolgende B.O.C. en vervolgens op de 
OCMW raad. 
 
Artikel 3: 
De functie ‘Afdelingshoofd Leven en Welzijn’ wordt uit de rechtspositieregeling van de stad Ronse 
geschrapt. 
 

4. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Niet-erkenning van het arbeidsongeval 
d.d. 27 januari 2019 van een personeelslid. Beslissing. 

 
De aangegeven feiten d.d. 27 januari 2019 met betrekking tot een personeelslid, tewerkgesteld als 
statutair technisch beambte in het Woonzorgcentrum De Linde, worden niet als arbeidsongeval 
erkend. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


