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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 29 APRIL 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. Rapportering bestelbons. Kennisname. 

Leven en welzijn 
2. Het jaarverslag 2018 van het Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) De 
Pipompuulekies. Kennisname. 

Organisatieontwikkeling 
3. Individuele toekenning van een overlevingspensioen aan de weduwe van een gewezen 
OCMW -Voorzitter. Beslissing. 
4. Uittreding OCMW Ronse uit de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk - Solva. Beslissing 
5. Personeel OCMW / BKO-IBO. Intrekking beslissing van het vast bureau d.d. 08/04/2019 
houdende de aanstelling van een halftijdse contractuele leerlingbegeleidster BKO/IBO. Beslissing. 
6. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

Varia 
7. Kennisname documenten en brieven. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Rapportering bestelbons. Kennisname. 

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

2. Het jaarverslag 2018 van het Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) De 
Pipompuulekies. Kennisname. 

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. 
De beslissing van Kind en Gezin houdende de erkenning voor buitenschoolse groepsopvang voor een 
hoger aantal opvangplaatsen van 28 maart 2017. 

Relevante documenten 

Het jaarverslag 2018 van het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) “De Pipompuulekies”. 

Feiten/context/motivering 

Kennisgeving van de cijfergegevens met betrekking tot de werking en activiteit in 2018. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Kennisname van het jaarverslag van 2018 aangaande het Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang 
(IBO). 
Artikel 2: 
Vraagt het financieel verslag hieromtrent op. 
 

Organisatieontwikkeling 

3. Individuele toekenning van een overlevingspensioen aan de weduwe van een gewezen 
OCMW -Voorzitter. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de toekenning van een overlevingspensioen. 
 

4. Uittreding OCMW Ronse uit de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk - Solva. 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 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 17 februari 2000 waarbij gegund werd een gemeenschappelijke interne 
dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten gewijzigd door het koninklijk besluit 
van 25 februari 2007. 
Het koninklijk besluit van 2 februari 2017 van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid 
en sociaal overleg waarbij SOLVA vergund werd een gemeenschappelijke interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk op te richten vallende onder dit Koninklijk Besluit. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 augustus 2012 houdende de 
principiële goedkeuring om beroep te doen op de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie 
en Bescherming op het Werk Solva. 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 januari 2019 houdende de 
reorganisatie van de afdeling Grondgebiedzaken-stedelijke werkplaatsen. 

Relevante documenten 

De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 augustus 2012 houdende de 
principiële goedkeuring om beroep te doen op de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie 
en Bescherming op het Werk Solva (GIDPBW). 
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Het koninklijk besluit van 2 februari 2017 van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid 
en sociaal overleg waarbij SOLVA vergund werd een gemeenschappelijke interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk op te richten vallende onder dit Koninklijk Besluit 

Feiten/context/motivering 

Het OCMW is sinds 2013 aangesloten bij de GIDPBW Solva. 
Het OCMW Ronse sloot zich in 2012 aan bij GIDPBW Solva met ingang van 1 januari 2013, daar het 
toenmalig personeelslid aangeduid als interne preventieambtenaar eind 2012 op pensioen werd 
gesteld en om als relatief klein bestuur toch een volwaardig preventiebeleid te kunnen uitbouwen 
teneinde aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. 
De GIDPBW SOLVA ondersteunt en adviseert het bestuur in het nemen van de nodige 
preventiemaatregelen, het opsporen en reduceren van risico’s op de werkvloer, het opstellen van een 
preventiebeleid, het stellen van prioriteiten. 
De interne preventieadviseur geeft informatie, advies en opleidingen over allerlei topics van de 
verschillende welzijnsdomeinen o.a. arbeidsveiligheid, arbeidsgezondheid, ergonomie, arbeidshygiëne 
en psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. 
 
Sinds het invoege treden van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en de 
bestaande beheersovereenkomst tussen beide besturen, is er een nog intensere samenwerking 
ontstaan tussen OCMW Ronse en stad Ronse. Hieruit voortvloeiend blijkt dat een personeelslid van 
het stadsbestuur over de nodige kwalificaties beschikt om de taken als preventieadviseur op te nemen 
voor de beide besturen (rechtspersonen). 
Sinds 28 januari 2019 fungeert de heer Rik Spileers niet meer als coördinator gebouwen maar voert 
hij de volgende taken uit: 
- preventieadviseur (stad en OCMW) 
- beheer alle onderhoudscontracten en keuringen 
- controle brandveiligheid en hygiëne horeca - 50 personen 
- Technische beschrijvingen bestekken werkplaats en TD 
- Back up controle RWA/DWA 
 
Het OCMW Ronse wenst bijgevolg geen beroep meer te doen op de GIDPBW Solva. 
De uittreding staat geagendeerd op het HOC Ronse van 30 april 2019. Na goedkeuring HOC zal de 
uittreding geagendeerd worden ter goedkeuring op de OCMW Raad van 1 juli 2019. 
De uittreding kan dan geagendeerd worden op een beheerscomité GIDPBW Solva nadat de officiële 
aanvraag daartoe (aan de hand van en/of samen met het uittreksel uit de notulen van OCMW-raad) is 
ingediend bij Solva. 
Gezien de officiële aanvraag ten vroegste op 2 juli 2019 kan worden ingediend bij de GIDPBW Solva, 
zal de uittreding niet kunnen ingaan vóór 1 oktober 2019.  
De periode tot 1 oktober 2019 zal kunnen benut worden voor de kennisoverdracht en het overleg 
tussen de preventieadviseur van Solva en de heer Rik Spileers. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de uittredingsprocedure tussen de GIDPBW Solva en het OCMW 
Ronse.  
 
Artikel 2: 
De uittredingsprocedure tussen de GIDPBW Solva en het OCMW Ronse wordt geagendeerd op het 
H.O.C. dd. 30 april 2019 en tevens wordt aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 
gevraagd deze aangelegenheid te agenderen op de OCMW raad d.d. 1 juli 2019. 
 

5. Personeel OCMW / BKO-IBO. Intrekking beslissing van het vast bureau d.d. 08/04/2019 
houdende de aanstelling van een halftijdse contractuele leerlingbegeleidster BKO/IBO. 
Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent haar goedkeuring aan de intrekking van de beslissing van het vast bureau 
d.d. 8 april 2019 houdende de verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleidster 
buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO. 
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6. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van 
het dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 
Het vast bureau neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur inzake dagelijks 
personeelsbeheer. 

 

Varia 

7. Kennisname documenten en brieven. 

Relevante documenten 

- Stakingsaanzegging d.d. 11 april 2019 van ACOD-LRB voor de staking van 7 mei 2019, specifiek 
voor de zorgsector. 

Besluit: 

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

Namens het vast bureau: 

Waarnemend algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Danny De Brakeleer Luc Dupont 


