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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 24 JUNI 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. Rapportering bestelbons. Kennisname. 

Leven en welzijn 
2. Welzijnsvereniging OVERO. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van Beheer d.d. 
23 mei 2019. Kennisname. 

Organisatieontwikkeling 
3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Opleidingsproject tot verpleegkundige - 
Selectie schooljaar 2019-2020. Beslissing. 
4. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Statutaire benoeming van een maatschappelijk werker. 
Beslissing. 
5. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een contractueel 
gegradueerd verpleegkundige. Beslissing. 
6. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 

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. 
 

Leven en welzijn 

2. Welzijnsvereniging OVERO. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van Beheer d.d. 
23 mei 2019. Kennisname. 

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. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 485, 2° lid. 
De OCMW-raadsbeslissing van 14 november 2002 houdende de oprichting van een vereniging 
conform de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet op de OCMW’s met als enige 
deelgenoot het OCMW van Ronse, onder de benaming OVERO, Openbare Vereniging Ronse en de 
goedkeuring van de statuten.  
De gemeenteraadsbeslissing van 2 december 2002 betreffende de oprichting van “OVERO”, 
openbare vereniging Ronse en de vaststelling van de statuten.  

Relevante documenten 

Besluitenlijst van de vergadering d.d. 23 mei 2019 van de Raad van Beheer van Welzijnsvereniging 
OVERO. 

Feiten/context/motivering 

De welzijnsvereniging OVERO werd in 2002 opgericht als een vereniging conform de bepalingen van 
hoofdstuk XII van de organieke wet op de OCMW’s met als enige deelgenoot het OCMW van Ronse, 
onder de benaming OVERO, Openbare Vereniging Ronse. 
Op 23 mei 2019 vergaderde de Raad van Beheer. 
De besluitenlijst van de vergadering van de Raad van Beheer van Welzijnsvereniging OVERO werd 
op 10 juni 2019 over gemaakt aan het OCMW Ronse. 
In overeenstemming met artikel 485, 2° lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur bezorgt de welzijnsvereniging, onmiddellijk na elke vergadering van de algemene vergadering 
en na elke vergadering van de raad van bestuur, een lijst met de besluiten, met een beknopte 
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden aan de voorzitter van het vast bureau van het 
OCMW dat de gemeente bedient waar de maatschappelijke zetel van de welzijnsvereniging zich 
bevindt, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Kennis te nemen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 23 mei 2019 van de Raad van Beheer 
van Welzijnsvereniging OVERO. 
 

Organisatieontwikkeling 

3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Opleidingsproject tot verpleegkundige - 
Selectie schooljaar 2019-2020. Beslissing. 

 
Artikel 1:  
Het vast bureau neemt kennis van het schrijven d.d. 17 juni 2019 van de RSZ/Sociale Maribel 
houdende de selectie van de kandidate voor het opleidingsproject tot verpleegkundige (project 
Vorming 600) openbare sector – schooljaar 2019–2020 met de beslissing die genomen werd door het 
Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector aangaande de persoon 
tewerkgesteld bij het bestuur die een ontvankelijke kandidatuur heeft ingediend : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 2:  
Het ‘Reglement Project 600 Opleidingsproject voor verpleegkundigen Openbare Sector’ te 
aanvaarden. 
 

INSZ Naam Aanvaard/Niet 
geselecteerd 

Aantal 
studiejaren 

Werkregime in 
VTE 

86042207235 CHRISTIAENS 
Melissa 

Aanvaard 3 1 
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4. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Statutaire benoeming van een maatschappelijk werker. 
Beslissing. 

 
Het vast bureau benoemt een maatschappelijk werker in vast verband met ingang van 1 juli 2019 
zonder proefperiode. 
 

5. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een contractueel 
gegradueerd verpleegkundige. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de verdere aanstelling van een gegradueerd 
verpleegkundige onder bediendecontract van bepaalde duur met ingang van 1 juli 2019 tot en met 30 
september 2019. 
 

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. 

 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


