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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 8 APRIL 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. Woonzorgcentrum De Linde. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. Aankoop 
van matrassen. Beslissing. 

Leven en welzijn 
2. Stand van zaken met betrekking tot dossieraantal binnen de Cel Budgethulpverlening van het 
Sociaal Huis. Kennisgeving. 

Intergemeentelijke samenwerking 
3. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring van 
de agenda van de algemene jaarvergadering van 11 juni 2019 en vaststellen van het mandaat van 
de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
4. Aanpassing arbeidsreglementen voor het personeel administratie en sociale dienst, personeel 
artikel 60§7 en personeel Buitenschoolse Kinderopvang en Woonzorgcentrum De Linde. 
Beslissing. 
5. Toetreding van het OCMW Ronse tot Poolstok. Beslissing. 
6. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Aanstelling van een contractuele maatschappelijk werker 
(vervangingscontract). Beslissing. 
7. 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. 

Varia 
8. Kennisname documenten en brieven. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Woonzorgcentrum De Linde. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. 
Aankoop van matrassen. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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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 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 matrassen” werd het bestek met nr. 2019/3 opgesteld 
door de Financiële Dienst. 

Feiten/context/motivering 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20.000,00 EUR excl. btw of 24.200,00 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: 

- Sampli NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel 
- Distrac NV, Bleyveldstraat 14 te 3320 Heverlee 
- Arseus Medical NV, Rijksweg 10 te 2880 Bornem 

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

Besluit: Met algemene stemmen 

Artikel 1: 
Het bestek met nr 2019/3 en de raming voor de opdracht “Aankoop van matrassen ” , 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 20.000,00 EUR excl. btw of 24.200,00 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: 

- Sampli NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel 
- Distrac NV, Bleyveldstraat 14 te 3320 Heverlee 
- Arseus medical NV, 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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Leven en welzijn 

2. Stand van zaken met betrekking tot dossieraantal binnen de Cel Budgethulpverlening van 
het Sociaal Huis. Kennisgeving. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1979 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§1. 
Het decreet van 24 juli 1996 houdende de regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen 
voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast. 
Het ministerieel besluit van 30 november 1999 houdende de erkenning voor OCMW Ronse als 
instelling voor schuldbemiddeling met erkenningsnummer 14AB/74/99067. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 augustus 2003 waarbij de 
goedkeuring werd verleend dat OCMW Ronse toetreedt tot de ‘Regionale Dienst voor 
Schuldbemiddeling ‘Vlaamse Ardennen’. 
Het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin waarbij onze instelling voor schuldbemiddeling een erkenning krijgt voor 
onbepaalde duur. 

Relevante documenten 

De mail van 12 maart 2019 waarbij Schepen Wim Vandevelde vroeg om het overzicht met de stand 
van zaken van het aantal dossiers binnen de cel Budgethulpverlening voor te leggen aan het Vast 
Bureau. 
Cijfers van de basisregistratie 2017 en 2018. 

Feiten/context/motivering 

Binnen de cel budgethulpverlening (CBH) worden de nieuwe en complexere dossiers budgetbeheer 
opgenomen. 
Het gaat om dossiers waarbij een grote schuldenlast is, al dan niet in combinatie met collectieve 
schuldenregeling. 
In geval het dossiers betreft met collectieve schuldenregeling ageert de maatschappelijk werker in een 
tandemfunctie met een schuldbemiddelaar (extern of intern) aangeduid bij vonnis door de 
arbeidsrechtbank. De Schuldbemiddelaar staat in die context in voor de schulden en de 
Maatschappelijk Werker voor het beheer van de vaste kosten en het vermijden van boedelschulden. 
Rekening houdende met de aard van de budgetdossiers binnen deze cel, kan een voltijdse 
maatschappelijk werker maximaal 48 dossiers beheren. 
Het overzicht met de stand van zaken is als volgt: 
 
JB (0,8 VTE) MM (0,7 VTE) MDB (0,8 VTE) SS (1 VTE) ML (1 VTE) TOTAAL voor 4,3 VTE’s 
39 37 41 52 49 218 dossiers/4,3 VTE = 

50,7 dossiers/VTE 
 
Max. aantal 
dossiers voor 
een 0,8 VTE = 
38,4 

Max. aantal 
dossiers voor 
een 0,8 VTE = 
33,6 

Max. aantal 
dossiers voor 
een 0,8 VTE = 
38,4 

Max. aantal 
dossiers 
voor 1 VTE 
= 48 

Max. aantal 
dossiers 
voor 1 VTE 
= 48 

206,4 dossiers/4,3 VTE = 
48 dossiers/VTE 

 
In het kader van de uitbreiding van het personeel ten behoeve van de Cel Huisvesting à rato van 0,5 
VTE (conform de vast bureau beslissing van 14/01/2019 ten gevolge van de toegenomen werkdruk) 
en de daartoe interne personeelsverschuiving zal er van deze aanwerving inhoudelijk 0,3 VTE extra 
worden toegevoegd aan deze cel (de cel budgethulpverlening (CBH)). 
 
Een voltijdse medewerker vroeg immers zorgkrediet aan en de medewerker die zou instaan voor deze 
vervanging werd reeds toegevoegd aan de cel huisvesting. 
Ter compensatie van de medewerker die inmiddels reeds werkzaam is binnen de cel huisvesting moet 
er aldus nog 0,3 VTE worden ingezet ten behoeve van de cel budgethulp. 
Deze aanvullende inzetbaarheid à rato van 0,3 VTE, houdt in dat er maximaal 14,4 dossiers 
bijkomend kunnen worden opgenomen, waardoor de dienst in dat geval op een personeelsbestand 
komt van 4,6 VTE met een maximaal aantal dossiers per VTE van 48 (het aantal dossiers dat 
beheersbaar is voor 1 VTE maatschappelijk werk(st)er). 
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Dit impliceert dat er geen reserve is met betrekking tot opstartcapaciteit voor nieuwe 
dossieraanvragen, behoudens dat dit wordt gecompenseerd met stopzettingen. 
Binnen de Cel Financiële en materiële hulp (CFMH) worden er eveneens dossiers budgetbeheer 
opgenomen, doch dit zijn dossiers waar doorgaans geen schulden zijn en deze niet complex zijn. 
Uit de cijfergegevens van de basisregistratie voor 2017 blijkt dat OCMW Ronse 388 dossiers heeft 
beheerd. 
Uit de cijfergegevens van de basisregistratie voor 2018 blijkt dat OCMW Ronse 448 dossiers heeft 
beheerd. 

Besluit: 

Enig artikel :  
Kennis te nemen van het overzicht met de stand van zaken aangaande het aantal dossiers per VTE 
maatschappelijk werk(st)er binnen de Cel Budgethulpverlening. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

3. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring 
van de agenda van de algemene jaarvergadering van 11 juni 2019 en vaststellen van het 
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 

- Schrijven van Farys d.d. 28 maart 2019 betreffende de oproeping voor de algemene 
jaarvergadering van TMVS dv op dinsdag 11 juni 2019 om 18u00 in Flanders Expo, Maaltekouter 
1 te 9051 Gent met mededeling van de agenda. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van TMVS dv van 28 maart 2019 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Jaarvergadering van 11 juni 2019 met als agenda :  

1. Toetredingen 
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 
4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 
8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 
9. Varia en mededelingen 

 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
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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 kan vastgesteld worden. 

Besluit: Met algemene stemmen 

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

Organisatieontwikkeling 

4. Aanpassing arbeidsreglementen voor het personeel administratie en sociale dienst, 
personeel artikel 60§7 en personeel Buitenschoolse Kinderopvang en Woonzorgcentrum 
De Linde. 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 
§1. 
De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen en latere wijzigingen, houdende de 
verplichting tot het invoeren van een arbeidsreglement voor de openbare besturen. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 februari 2016 houdende de 
goedkeuring van het arbeidsreglement voor het personeel administratie en sociale dienst (art. 104§1 
en §2 van het OCMW decreet) en voor het personeel tewerkgesteld conform artikel 60§7. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 juni 2016 houdende de goedkeuring 
van het arbeidsreglement voor het personeel Woonzorgcentrum De Linde/BKO-IBO (art. 104§6 van 
het OCMW decreet). 

Relevante documenten 

E-mail d.d. 17 januari 2019 van Stefanie Houtteman, hoofdmaatschappelijk werkster. 
Het huidige arbeidsreglement voor het personeel administratie en sociale dienst (art. 104§1 en §2 van 
het OCMW decreet). 
Het huidige arbeidsreglement voor het personeel tewerkgesteld conform artikel 60§7. 
Het huidige arbeidsreglement voor het personeel Woonzorgcentrum De Linde/BKO-IBO (art. 104§6 
van het OCMW decreet). 

Feiten/context/motivering 

Bij tewerkstellingen conform artikel 60§7 worden de trajectbegeleiders dikwijls geconfronteerd met 
problemen aangaande het al dan niet dragen van een hoofddoek. 
Tot op heden werd volgende redenering gevolgd: de plaats van tewerkstelling bepaalt of het 
toegelaten wordt een hoofddoek te dragen of niet. 
In de arbeidsreglementen van het OCMW personeel (artikel 20) en het personeel tewerkgesteld 
conform artikel 60§7 (blz 23 ‘enkele nuttige afspraken’) staat het volgende vermeld: 

De personeelsleden worden geacht er neutraal uit te zien. Aanstootgevende tatoeages, 
piercings, extreme haardracht of kledij, religieuze, politieke of filosofische symbolen of 
hoofddeksels zijn niet toegelaten. 

In het arbeidsreglement van het stadsbestuur is dit aspect niet opgenomen. 
Inzake het al dan niet dragen van de hoofddoek wordt er bij voorkeur geen onderscheid gemaakt 
tussen regulier personeel en art. 60- personeel maar op politiek niveau verklaarden twee schepenen 
zich akkoord dat voor art. 60 personeel een uitzondering mag toegelaten worden.  
Dit heeft een impact op personen met een leefloon en personen die geactiveerd worden via een art. 
60 traject en die mogelijk achteraf in een vaste tewerkstelling terecht komen. 
Voor personeelsleden art. 60 geldt dat het OCMW beschouwd wordt als de reguliere werkgever, 
ongeacht waar het personeelslid art. 60 wordt ter beschikking gesteld op basis van de afgesloten 
overeenkomsten met andere organisaties. 
Ondertussen zijn de stad en het OCMW één lokaal bestuur geworden met toch een aantal verschillen:  

o in het WZC mag het niet (ook BKO personeel valt hieronder) 
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o in het OCMW mag het niet (er mag geen verschil zijn tussen het reguliere personeel en 
personeel conform ART60) 

o bij de stad is een hoofddeksel niet verboden 
Eenduidigheid is dus aangewezen. 

Besluit: Met algemene stemmen 

Artikel 1:  
In het arbeidsreglement voor het personeel van de administratie en de sociale dienst (art. 104§1 en §2 
van het OCMW decreet) volgende zinnen aan te passen: 
‘De personeelsleden worden geacht er neutraal uit te zien. Aanstootgevende tatoeages, piercings, 
extreme haardracht of kledij, religieuze, politieke of filosofische symbolen of hoofddeksels zijn niet 
toegelaten.’ 
 
In dit arbeidsreglement volgend woord te vervangen: het woord ‘neutraal’ vervangen door het woord 
‘verzorgd’ in de zin: ‘De personeelsleden worden geacht er neutraal uit te zien’. 
 
In dit arbeidsreglement volgende tekst te verwijderen na de zin : ‘De personeelsleden worden geacht 
er verzorgd uit te zien’ : ‘Aanstootgevende/schokkende tatoeages, piercings, extreme haardracht of 
kledij, religieuze, politieke of filosofische symbolen of hoofddeksels zijn niet toegelaten.’ 
 
Artikel 2: 
In het arbeidsreglement voor het personeel tewerkgesteld conform artikel 60§7 volgende zinnen aan 
te passen: 
 
‘Enkele nuttige afspraken. 

 Roken mag enkel tijdens de pauzes. 
 Je mag alleen maar roken op de plaats waar dit toegelaten is. 
 Je GSM staat uit tijdens de werkuren. 
 Op de werkvloer spreekt men Nederlands. 
 Je hebt respect voor het materiaal van de anderen. 
 Je wordt geacht er neutraal uit te zien. Aanstootgevende tatoeages, piercings, extreme 

haardracht of kledij, religieuze, politieke of filosofische symbolen of hoofddeksels zijn niet 
toegelaten. 

 
In dit arbeidsreglement volgend woord te vervangen : het woord ‘neutraal’ vervangen door het woord 
‘verzorgd’ in de zin : ‘Je wordt geacht er neutraal uit te zien’. 
 
Uit dit arbeidsreglement volgende tekst te verwijderen na de zin ‘Je wordt geacht er verzorgd uit te 
zien : ‘Aanstootgevende/schokkende tatoeages, piercings, extreme haardracht of kledij, religieuze, 
politieke of filosofische symbolen of hoofddeksels zijn niet toegelaten.’ 
 
Artikel 3:  
Het arbeidsreglement voor het personeel van het Woonzorgcentrum De Linde/BKO-IBO (art. 104§6 
van het OCMW decreet) als volgt aan te passen: 
‘De personeelsleden worden geacht er neutraal uit te zien. Aanstootgevende/schokkende tatoeages, 
piercings, extreme haardracht of kledij, religieuze, politieke of filosofische symbolen of hoofddeksels 
zijn niet toegelaten.’ 
 
In dit arbeidsreglement volgend woord te vervangen: het woord ‘neutraal’ vervangen door het woord 
‘verzorgd’ in de zin: ‘De personeelsleden worden geacht er neutraal uit te zien’. 
 
In dit arbeidsreglement volgende tekst aan te passen door : 
- de woorden ‘Aanstootgevende/schokkende tatoeages’ te verwijderen uit de tekst 
- bij de woorden ‘Piercings’ en ‘hoofddeksels’ een * toe te voegen. 
- volgende tekst toe te voegen na de voorgaande alinea : ‘*omwille van hygiënische redenen in het 
Woonzorgcentrum De Linde.’ 
 
Artikel 4: 
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Deze aanpassingen worden geagendeerd op het eerstvolgende B.O.C. en vervolgens op de OCMW 
raad. 
 

5. Toetreding van het OCMW Ronse tot Poolstok. 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 oprichting van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (handelsnaam Poolstok 
cvba) bij decreetsmachtiging d.d. 2 maart 1999 door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse 
Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG en de dienst voor 
de Scheepvaart. 
Het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming en de wijziging van de opdracht 
van deze vennootschap. 
De statuten van deze vennootschap zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering 
van 15 oktober 2015. 
De collegebeslissing van 8 december 2014 houdende de toetreding van stad Ronse tot Jobpunt 
Vlaanderen voor ondersteuning inzake het HR beleid. 

Relevante documenten 

Overzicht dienstverlening Poolstok. 
FAQ Poolstok. 

Feiten/context/motivering 

Poolstok, voormalig Jobpunt Vlaanderen, is een coöperatieve vennootschap van privaat recht met 
uitsluitend vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen. 
Poolstok is sinds 2000 operationeel, en telt momenteel ruim 300 vennoten, waaronder zowel lokale 
besturen, OCMW’s,  autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, intercommunales, 
politiezones, hulpverleningszones. 
De relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt geregeld in een beheersreglement. 
Poolstok werkt uitsluitend voor haar vennoten die elk als entiteiten behorende tot de overheid kunnen 
worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de vennootschap  waardoor de quasi 
inhouse-kwalificatie van toepassing is. 
Poolstok levert een heel breed dienstenpakket zowel inzake werving en selectie, als in de brede P&O-
activiteiten (zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties, begeleiding bij 
veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluatie in het 
algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching, uitzendarbeid en 
interimmanagement en dergelijke meer). 
Poolstok werkt daartoe altijd samen met erkende dienstverleners na marktvergelijking en met 
toepassing van de wet overheidsopdrachten. 
Het OCMW kan door toetreding tot Poolstok gebruik maken van de schaalvoordelen zowel inzake 
kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners. 
Poolstok garandeert de meest gunstige tarieven. 
Gezien de relatie tussen Poolstok en haar vennoten op reglementaire basis stoelt en niet van 
contractuele aard is, en gezien de quasi inhouse-kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn van 
Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten 
van de door Poolstok via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken. 
Poolstok garandeert aan haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in de –P&O- 
en consultancysector. 
De toetreding houdt geen verplichting tot afname in en het bestuur behoudt dus zijn maximale 
keuzevrijheid. Het OCMW Ronse beschikt zodoende over een P&O-ondersteuning op afroep zonder 
verdere verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid. 
Poolstok treedt niet in de plaats van het bestuur doch neemt de rol op van adviesverlening, 
kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe leveranciers worden 
uitgevoerd. 
De openbare besturen kunnen vennoot worden door de éénmalige aankoop van aandelen in functie 
van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3 aandelen (afronding 
naar de hogere eenheid) van elk € 24,79 te worden aangekocht.  
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Voor het OCMW Ronse betekent dit: (140 personeelsleden : 10)(afronding naar hogere eenheid) x 
24,79) x 3 = 1.041,18 EUR. 
Stad Ronse is in 2015 toegetreden tot Poolstok (voormalig Jobpunt Vlaanderen). 
Het is aangewezen het OCMW Ronse eveneens te laten toetreden gezien stad en OCMW één lokaal 
bestuur vormen met één geïntegreerde personeelsdienst. 

Besluit: Met algemene stemmen 

Artikel 1:  
OCMW Ronse treedt toe tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O beleid. 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Poolstok. 
 
Artikel 3:  
De administratie wordt belast met de afhandeling van de formaliteiten. 
 

6. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Aanstelling van een contractuele maatschappelijk werker 
(vervangingscontract). Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een maatschappelijk werker onder 
bediendecontract (vervangingscontract) van bepaalde duur met ingang van 15 april 2019 tot en met 
de laatste dag afwezigheid van een personeelslid. 
 

7. 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 verleent goedkeuring aan de verdere aanstelling van een halftijdse 
leerlingbegeleidster buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde 
duur in het stelsel van de sociale maribel met ingang van 21 april 2019 tot en met 30 september 2019. 
 

Varia 

8. Kennisname documenten en brieven. 

Relevante documenten 

- Bedankingsbrief van MS-Liga Vlaanderen voor de financiële steun die zij voor de verkoop van 
hun jaarlijkse paaseitjesactie mochten ontvangen. 

Besluit: 

Enig artikel :  
Kennis te nemen. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


