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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 13 MEI 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. Oninbaarverklaring.  Beslissing. 

Leven en welzijn 
2. WZC De Linde. Brief van Vl. minister, Jo Vandeurzen d.d. 18 april 2019 inzake verdeling 
bijkomende woongelegenheden met een bijkomende erkenning en voornemen tot 
planningsvergunning voor 8 woongelegenheden . Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
3. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 
4. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Verdere gevolggeving van het 
arbeidsongeval d.d. 28 september 2017 van een personeelslid. Beslissing. 
5. Personeel OCMW/BKO-IBO: aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider BKO/IBO onder 
bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Oninbaarverklaring.  Beslissing. 

 
Het vast bureau besluit een aantal facturen oninbaar te verklaren. 
 

Leven en welzijn 

2. WZC De Linde. Brief van Vl. minister, Jo Vandeurzen d.d. 18 april 2019 inzake verdeling 
bijkomende woongelegenheden met een bijkomende erkenning en voornemen tot 
planningsvergunning voor 8 woongelegenheden . Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
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- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en 
artikel 84 §1. 

- Het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2019 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de toekenning en de erkenning van bijkomende 
en vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (de 
vroegere RVT-erkenning). 

- De toelichtingsbrief van Vlaams minister Jo Vandeurzen d.d. 18 april 2019 over de beslissing 
van de Vlaamse Regering tot planning, toekenning en erkenning van bijkomende 
woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (de vroegere RVT-
bedden) in 2019. 

Relevante documenten 

De toelichtingsbrief van Vlaams minister Jo Vandeurzen d.d. 18 april 2019 over de beslissing van de 
Vlaamse Regering tot planning, toekenning en erkenning van bijkomende woongelegenheden 
woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (de vroegere RVT-bedden) in 2019 en bijhorende 
bijlagen. 
Het mailbericht d.d. 29 april 2019 van het Agentschap Zorg en Gezondheid gericht aan de 
Woonzorgcentra vermeld in de bijlage 1 bij het voornemen tot planningsvergunning voor 
woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning 2019 waarbij Het 
Woonzorgcentrum De Linde in aanmerking komt voor 8 bijkomende woongelegenheden erkend als 
woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning. 

Feiten/context/motivering 

Het Woonzorgcentrum De Linde beschikt momenteel over een erkenning van 152 bedden die als volgt 
onder verdeeld zijn : 

 76 bedden voor valide bejaarden ( ROB ) 
 76 bedden voor zwaarzorgenbehoevende residenten ( RVT ) 

 
De Vlaamse Regering keurde op 1 maart 2019 enerzijds het besluit goed om in het jaar 2019 aan 
2.938 woongelegenheden bovenop de basiserkenning als woonzorgcentrum een bijkomende 
erkenning te verlenen. 
Anderzijds keurde de Vlaamse Regering op 1 maart 2019 het besluit goed dat de criteria en wijze van 
toekennen van bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een 
bijkomende erkenning regelt.  
Zoals in de toelichtingsbrief van Vlaams minister Jo Vandeurzen d.d. 18 april 2019 is vermeld, kan het 
bestuur of Woonzorgcentrum zelf geen aanvraag tot planningsvergunning indienen voor deze 
woongelegenheden met een bijkomende erkenning. De initiatiefnemers die hiervoor in aanmerking 
komen, ontvangen van Zorg en Gezondheid een voornemen tot planningsvergunning. De objectieve 
parameter om bijkomende erkenningen te verkrijgen is de evolutie van de zorgbehoevendheidsgraad 
gedurende de voorbije jaren. 
Op 29 april 2019 ontving het Woonzorgcentrum De Linde het mailbericht van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid gericht aan de Woonzorgcentra waarbij, in de bijlage 1 bij het voornemen tot 
planningsvergunning voor woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning 
2019, het Woonzorgcentrum De Linde in aanmerking komt voor 8 bijkomende woongelegenheden 
erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning. 
 
In de brief wordt verder ook toegelicht hoe initiatiefnemers, die een voornemen tot 
planningsvergunning ontvangen hebben, vervolgens een aanvraag tot erkenning kunnen indienen. 
Een nieuwe verplichting is dat het OCMW-bestuur binnen een maand na de dag van ontvangst van dit 
voornemen tot planningsvergunning aan Zorg en Gezondheid, bij voorkeur via mail naar 
ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be, moet bevestigen dat het bestuur voor de verleende 
planningsvergunning een erkenning zal aanvragen. Indien het bestuur de erkenningsaanvraag niet 
instuurt binnen een maand na ontvangst van dit voornemen vervalt deze planningsvergunning voor 
het Woonzorgcentrum De Linde van rechtswege. 
Tevens moet binnen de 3 maanden na ontvangst van het voornemen tot planningsvergunning een 
aanvraag tot erkenning aan Zorg en Gezondheid gebeuren. 
Om deze reden is het aangewezen door het vast bureau een beslissing te laten nemen en deze 
vervolgens te laten bekrachtigen door een eerstkomende raad voor maatschappelijk welzijn. 
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Op basis van de bepalingen van dit besluit komt het Woonzorgcentrum De Linde dus in aanmerking 
voor 8 bijkomende woongelegenheden erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning. 
Er zijn echter 2 voorwaarden : 

- Het verslag van de gebruikersraad moet toegevoegd worden bij de aanvraag, waaruit blijkt dat de 
gebruikers geïnformeerd zijn over de bestemming van de bijkomende middelen voor de 
woongelegenheden met een bijkomend erkenning. De gebruikersraad had plaats op 8 mei 2019. 

 
- Woonzorgcentra die reeds over een bijkomende erkenning beschikken en die een voornemen tot 

planningsvergunning ontvangen voor vijf of meer woongelegenheden met een bijkomende 
erkenning moeten bij de erkenningsaanvraag ook attesteren dat er een overleg heeft 
plaatsgevonden met de representatieve vakorganisaties van de werknemers over de besteding 
van de middelen. Dit overleg (Hoogoverlegcomité) vond plaats op 30 april. Op dit overleg was 
enkel het ACOD vertegenwoordigd die een gunstig advies verleenden. De overige 
representatieve vakorganisaties werd per mail om een gunstig advies gevraagd tegen uiterlijk 9 
mei 2019. Binnen deze voorziene termijn mochten wij reeds een gunstig advies ontvangen 
vanwege ACV-OD. Op vrijdag 10 mei 2019 verleende ook VSOA een gunstig advies. 

 
De extra inkomsten zullen integraal besteed worden aan het zorgpersoneel. Gelet op de duurzame 
toename van de zorgbehoevendheidsgraad de afgelopen jaren, vnl. op de afdelingen Princekouter – 
Passerelle, heeft het Woonzorgcentrum De Linde in de tweede helft van 2018 reeds een bijkomend 
zorgroulement voorzien waarvoor 4 zorgkundigen zijn aangesteld. 
De erkenning kan enkel ingaan op 1 juli 2019 of 1 oktober 2019. Bijkomend dient deze 
erkenningsaanvraag 45 dagen voorafgaandelijk kenbaar gemaakt te worden aan het agentschap Zorg 
en gezondheid. 
 
De voorkeur gaat uit naar de ingangsdatum van 1 juli 2019 i.p.v. 1 oktober 2019.  
De ontvankelijke erkenningsaanvraag moet uiterlijk 45 dagen voor de gevraagde ingangsdatum 
ingediend worden, nl. 15 mei 2019. 
 
De jaarlijkse meeropbrengst aan subsidies bedraagt 59.000,00 EUR bij een voltallige RVT-bezetting, 
een streefdoel dat elk kwartaal behaald wordt. 

Adviezen/visum 

Advies geformuleerd in het overlegcomité van 30 april 2019. 

Besluit: 

Artikel 1:  
In te gaan op het voorstel tot bekomen van 8 bijkomende erkenningen voor het Woonzorgcentrum De 
Linde. 
 
Artikel 2:  
Aan het Woonzorgcentrum De Linde opdracht te geven tot het indienen van een administratief dossier 
tot het verkrijgen van deze 8 bijkomende erkenningen. 
 
Artikel 3: 
Aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de OCMW-Raad en deze beslissing te bekrachtigen. 
 

Organisatieontwikkeling 

3. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van 
het dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 

Het vast bureau neemt kennis te nemen van de beslissingen van de algemeen directeur inzake 
dagelijks personeelsbeheer. 
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4. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Verdere gevolggeving van het 
arbeidsongeval d.d. 28 september 2017 van een personeelslid. Beslissing. 

 
Het vast bureau neemt kennis van het schrijven d.d. 4 april 2018 van de FOD Volksgezondheid, 
veiligheid van de voedselketen en leefmilieu - Medex, betreffende het arbeidsongeval d.d. 28 
september 2017 overkomen aan een personeelslid waarbij een globale blijvende 
arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld van 0,00% op datum van 22 februari 2018. 
 
Artikel 2: 
Het vast bureau verleent goedkeuring om dit dossier zonder gevolg te klasseren. 
 

5. Personeel OCMW/BKO-IBO: aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider BKO/IBO 
onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleidster 
buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van 
de sociale maribel, met ingangsdatum te overleggen met betrokkene voor een periode 3 maanden. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


