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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 15 APRIL 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont,  voorzitter vast bureau. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. Woonzorgcentrum De Linde. Schenkingen van VZW De Verbroedering aan het 
Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse voor het werkingsjaar 2019. Beslissing. 
2. Rapportering bestelbons. Kennisname. 

Intergemeentelijke samenwerking 
3. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 26 juni 2019 en vaststellen mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
4. Personeel OCMW. Kennisgeving resultaten taalexamen d.d. 5 april 2019. 
5. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Uitslag aanwervingsexamen voor de contractuele functie van 
maatschappelijk werker/bachelor in het sociaal werk en vaststelling van de wervingsreserve. 
Beslissing. 
6. Personeel OCMW / Woonzorgcentum De Linde. Ontslag omwille van het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Beslissing. 
7. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Niet-erkenning van het arbeidsongeval d.d. 
13 maart 2019 van een personeelslid. Beslissing. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 
8. Voormalig personeel Woonzorgcentrum De Linde. Dadingsovereenkomst tussen OCMW 
Ronse en een voormalig personeelslid Woonzorgcentrum De Linde. Beslissing. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Woonzorgcentrum De Linde. Schenkingen van VZW De Verbroedering aan het 
Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse voor het werkingsjaar 2019. 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, 12° en 
artikel 84 tot en met 86. 

Relevante documenten 

Het verzoek van VZW De Verbroedering van 2 april 2019 om voor het jaar 2019 opnieuw schenkingen 
te mogen doen aan het Woonzorgcentrum De Linde ten bedrage van 12.500 EUR. 

Feiten/context/motivering 

VZW De Verbroedering schenkt reeds een aantal jaren jaarlijks een bedrag aan het OCMW, meer 
bepaald aan het Woonzorgcentrum De Linde om haar werking te optimaliseren. 
 
Conform artikel 78, 2° lid, 12° is de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bevoegd voor het definitief 
aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten. 
Conform artikel 84, §1 bereidt het vast bureau de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor 
maatschappelijk welzijn voor. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te vragen dit punt te agenderen op de 
eerstvolgende OCMW-raad. 
 

2. Rapportering bestelbons. Kennisname. 

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

Intergemeentelijke samenwerking 

3. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 26 juni 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 van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en 

artikel 84 § 1. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 34, 35, 74, 432, 445 en 447. 
- Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 mei 2009 tot aanvraag toetreding bij 

SOLVA. 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en 

Socio-Economische Expansie, SOLVA.  
- De OCMW-raadsbeslissing d.d. 4 maart 2019 houdende de aanstelling van een 

vertegenwoordiger, de heer Aaron Demeulemeester en plaatsvervangende vertegenwoordiger, 
mevrouw Eugénie Carrez voor de algemene vergaderingen van SOLVA voor de legislatuur 
2019-2024. 
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Relevante documenten 

- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
- Schrijven van SOLVA d.d. 9 april 2019 betreffende de oproeping voor de algemene vergadering 

van SOLVA op woensdag 26 juni om 19u00 in SOLVA, Gentsesteenweg 1 B te 9520 Sint-
Lievens-Houtem (Vlierzele) met mededeling van de agenda. 

Feiten/context/motivering 

Het OCMW Ronse is op basis van haar aandeel lid van Solva sinds 2009. 
Bij schrijven van SOLVA d.d. 9 april 2019 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering van 26 juni 2019 met als agenda :  

1. Samenstelling van het bureau. 
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018. 
3. Jaarrekening per 31 december 2018. 
4. Verslag van de Commissaris. 
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2018. 
6. Evaluatierapport en ondernemingsplan. 
7. Verlenging Solva. 
8. Benoemen van bestuurders op voordracht van de deelnemers. 
9. Statutenwijziging SOLVA : verplaatsing maatschappelijke zetel, delegatie personeels-

beheer, oprichting Algemeen Comité. 
10. Code van goed bestuur. 
11. Uitzendarbeid. 
 

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, kan vastgesteld worden. 

Besluit: 

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

Organisatieontwikkeling 

4. Personeel OCMW. Kennisgeving resultaten taalexamen d.d. 5 april 2019. 

 
Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal d.d. 5 april 2019 van het taalexamen Frans 
elementaire kennis - niveau 2 en 4. 
 

5. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Uitslag aanwervingsexamen voor de contractuele functie 
van maatschappelijk werker/bachelor in het sociaal werk en vaststelling van de 
wervingsreserve. Beslissing. 

 
Het vast bureau neemt kennis van de examenresultaten en beslist een aantal personen op te nemen 
in de wervingsreserve voor de functie van “Maatschappelijk werker/bachelor in het sociaal werk”, 
niveau B1-B3, in contractueel verband voor een periode aanvangende op 1 mei 2019 en eindigend op 
31 maart 2022, in dalende volgorde volgens het behaalde percentage in de aanwervingsproef. 
 

6. Personeel OCMW / Woonzorgcentum De Linde. Ontslag omwille van het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Beslissing. 
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Het vast bureau neemt kennis van en verleent goedkeuring aan het ontslag omwille van het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd van een personeelsid, statutaire technisch beambte, met ingang 
van 1 april 2020. 
 

7. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Niet-erkenning van het arbeidsongeval 
d.d. 13 maart 2019 van een personeelslid. Beslissing. 

 
Het vast bureau beslist de aangegeven feiten d.d. 13 maart 2019 met betrekking tot een 
personeelslid, tewerkgesteld als contractueel technisch beambte in het Woonzorgcentrum De Linde, 
niet als arbeidsongeval te erkennen. 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 

8. Voormalig personeel Woonzorgcentrum De Linde. Dadingsovereenkomst tussen OCMW 
Ronse en een voormalig personeelslid Woonzorgcentrum De Linde. Beslissing. 

 
Het vast bureau beslist goedkeuring te verlenen van de ‘Dadingsovereenkomst tussen enerzijds ‘het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ronse (OCMW Ronse)’ en anderzijds ‘mevrouw 
Lies Witteman’. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


