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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 1 JULI 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 

Bestuur en beleid 
1. Delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de Algemeen Directeur binnen de grenzen van 
het vastgestelde begrip ‘dagelijks bestuur’. Beslissing. 

Leven en welzijn 
2. Sociale dienst. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) De Pipompuulekies. Software: 
Stopzetten gebruik Recreatex en toetreden tot ouderportaal Reinaert. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
3. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Vacantverklaring afdelingshoofd Welzijn - voltijds (A4a- A4b) 
- in statutair verband, met aanleg van een werfreserve geldig voor de duur van 3 jaar 
(contractueel/statutair). Beslissing. 
4. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijdse contractueel 
zorgkundige onder bediendencontract van bepaalde duur. Beslissing. 
5. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Verdere gevolggeving van het 
arbeidsongeval d.d. 27 juni 2018 van een personeelslid. Beslissing. 
6. Personeel OCMW / artikel 60§7. Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 
naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 
7. Personeel OCMW / artikel 60§7. Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 
naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
8. Afspraken tussen stad/OCMW Ronse en vzw Werken Glorieux.  Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de Algemeen Directeur binnen de grenzen van 
het vastgestelde begrip ‘dagelijks bestuur’. 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 74, 77 en artikel 78, 2° lid, 9° en 
artikel 84, 85 en 592. 
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27 juni 2013 tot oprichting van het vast bureau 
en vaststellen van de overgedragen bevoegdheden aan het vast bureau, waaronder de bevoegdheid 
inzake ‘dagelijks bestuur’. 
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 19 mei 2016 tot delegatie en 
budgethouderschap aan de secretaris inzake de goedkeuring van bestelaanvragen tot een 
maximumbedrag van 5.500,00 EUR. 
De beslissing van het vast bureau d.d. 18 februari 2019 met betrekking tot de ‘Afsprakennota tussen 
het college van burgemeester en schepenen/het vast bureau/de burgemeester/de voorzitter vast 
bureau/het BCSD/de voorzitter BCSD en de algemeen directeur, het managementteam en het 
personeel’. 

Relevante documenten 

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27 juni 2013 tot oprichting van het vast bureau 
en vaststellen van de overgedragen bevoegdheden aan het vast bureau. 
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 19 mei 2016 tot delegatie en 
budgethouderschap aan de secretaris inzake de goedkeuring van bestelaanvragen tot een 
maximumbedrag van 5.500,00 EUR. 
De beslissing van het vast bureau d.d. 18 februari 2019 met betrekking tot de ‘Afsprakennota tussen 
het college van burgemeester en schepenen/het vast bureau/de burgemeester/de voorzitter vast 
bureau/het BCSD/de voorzitter BCSD en de algemeen directeur, het managementteam en het 
personeel’. 

Feiten/context/motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden 
verstaan, in overeenstemming met artikel 78, 2° lid, 9° van het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 
december 2017. 
De raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27 juni 2013 stelde het begrip ‘dagelijks bestuur’ als volgt 
vast : 

‘- Voor wat het exploitatiebudget betreft : de beheersdaden die geboekt worden op het 
exploitatiebudget of die in normale omstandigheden het OCMW voor niet meer dan één jaar 
binden (bv. Gewone leveringen en diensten) tot een maximum bedrag v an 5.500,00 EUR. 
(exclusief BTW) 

- Voor wat het investeringsbudget betreft : de investeringen voor zover die binnen hetzelfde 
boekjaar gerealiseerd of geleverd kunnen worden in normale omstandigheden tot een 
maximum bedrag van 5.500,00 EUR. (exclusief BTW)’ 

De bevoegdheid inzake ‘dagelijks bestuur’ werd in de zelfde zitting van 27 juni 2013 overgedragen 
aan het vast bureau. 
In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 mei 2016 werd delegatie verleend van het 
budgethouderschap voor goedkeuring van bestelaanvragen tot een bedrag van 5.500 EUR (excl. 
btw) aan de toenmalige secretaris in het kader van dit vastgestelde begrip ‘dagelijks bestuur’, zowel 
voor opdrachten m.b.t. : 

- exploitatie die wettelijk via aangenomen factuur/bestelbon kunnen worden gegund 
- investeringen 

De toenmalige OCMW-secretaris werd tevens belast met volgende taakstelling : ‘op een efficiënte, 
transparante en verantwoorde wijze voorzien in de dagelijkse uitgaven en uitgaven van geringe 
omvang, die bijdragen tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen en actieplannen van het OCMW-
bestuur’. 
Eveneens in deze zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 19 mei 2016 werd de 
vrijstelling van de visumverplichting te geven door de financieel beheerder bepaald op 5.500,00 EUR 
excl. btw. 
 
Het vast bureau kan overeenkomstig artikel 85 van het decreet over het lokaal bestuur bij reglement 
de uitoefening van bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan de algemeen directeur. 
De goedgekeurde afsprakennota door het vast bureau van 18 februari 2019 vormt hiertoe het kader. 
In het verleden was de toenmalige secretaris bevoegd voor budgethouderschap inzake de 
goedkeuring van bestelaanvragen tot een maximumbedrag van 5.500,00 EUR (goedkeuren 
bestelaanvragen, rapportage aan vast bureau). 
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In het decreet over het lokaal bestuur wordt de term ‘budgethouderschap’ niet meer gebruikt en het 
decreet bevat geen regels over het budgethouderschap, de daaraan verbonden bevoegdheden en de 
mogelijkheid tot delegatie ervan, wat betekent dat het bestuur, in het kader van zijn 
organisatiebeheersingssysteem zelf een regeling moet uitwerken op maat van het eigen bestuur. 
 
Teneinde deze situatie louter te formaliseren vóór 1 juli 2019 (overgangsmaatregel, artikel 592) en in 
afwachting van een nieuwe omschrijving van het begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt voorgesteld de 
uitoefening van bepaalde bevoegdheden die kunnen toevertrouwd worden aan de algemeen directeur 
te verwoorden in volgend omschrijving (in plaats van de term ‘budgethouderschap’) : 
 

- bevoegdheid tot goedkeuring van bestelaanvragen tot een bedrag van 5.500 EUR (excl. btw) 
binnen het kader van het vastgestelde begrip ‘dagelijks bestuur’, zowel voor opdrachten m.b.t. : 

- exploitatie die wettelijk via aangenomen factuur/bestelbon kunnen worden gegund 
- investeringen 

- bevoegdheid om te betalen facturen goed te keuren tot een bedrag van 5.500 EUR (excl. btw) 
binnen het kader van het vastgestelde begrip ‘dagelijks bestuur’, zowel voor opdrachten m.b.t. : 

- exploitatie die wettelijk via aangenomen factuur/bestelbon kunnen worden gegund 
- investeringen 

 
De bestelaanvragen worden, zoals voorzien in de bestelaanvraagprocedure, in eerste instantie 
gecontroleerd door de financiële dienst, waarna de algemeen directeur deze goedkeurt. 
De algemeen directeur rapporteert aan het vast bureau op regelmatige wijze omtrent de 
bestelaanvragen tot een maximumbedrag van 5.500,00 EUR excl. btw. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Delegatie te verlenen aan de algemeen directeur voor de bevoegdheid : 

- tot goedkeuring van bestelaanvragen tot een bedrag van 5.500 EUR (excl. btw) binnen het 
kader van het vastgestelde begrip ‘dagelijks bestuur’, zowel voor opdrachten m.b.t. : 

- exploitatie die wettelijk via aangenomen factuur/bestelbon kunnen worden gegund 
- investeringen 

- om te betalen facturen goed te keuren tot een bedrag van 5.500 EUR (excl. btw) binnen het 
kader van het vastgestelde begrip ‘dagelijks bestuur’, zowel voor opdrachten m.b.t. : 

- exploitatie die wettelijk via aangenomen factuur/bestelbon kunnen worden gegund 
- investeringen 

 
Artikel 2: 
De algemeen directeur te belasten met volgende taakstelling : ‘op een efficiënte, transparante en 
verantwoorde wijze voorzien in de dagelijkse uitgaven en uitgaven van geringe omvang, die bijdragen 
tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen en actieplannen van het OCMW-bestuur’. 
 

Leven en welzijn 

2. Sociale dienst. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) De Pipompuulekies. Software: 
Stopzetten gebruik Recreatex en toetreden tot ouderportaal Reinaert. Beslissing. 

 
Het vast bureau beslist :  
Artikel 1:  
De opzeg te betekenen aan de firma Gantner, voor wat betreft het softwarepakket ten behoeve van de 
IBO, met name de Recreatex licentie. 
 
Artikel 2: 
Goedkeuring te verlenen aan de offerte van 24 juni 2019 houdende de uitbreidingsmodule voor het 
softwarepakket Reinaert-Ouderportaal van de firma FDEM BVBA, Slabbaardstraat-Noord 64-66 te 
8870 Izegem België. Deze omvat een eenmalige aankoopkost van 720,00 EUR excl. btw (871,20 
EUR incl. btw); een jaarlijks terugkerende kost van 1044,00 EUR excl. btw (1263,24 EUR incl. 
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btw), te vermeerderen met een uitdovende koppelingskost tussen beide pakketten ten bedrage 
van 107,38 EUR excl. btw (129,93 EUR incl. btw per kwartaal, tot en met 2de kwartaal 2021). 
 
Artikel 3: 
De software module Ouderportaal van Reinaert in werking te laten treden vanaf het 4de kwartaal zijnde 
vanaf 1 oktober 2019. 
 

Organisatieontwikkeling 

3. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Vacantverklaring afdelingshoofd Welzijn - voltijds (A4a- 
A4b) - in statutair verband, met aanleg van een werfreserve geldig voor de duur van 3 jaar 
(contractueel/statutair). Beslissing. 

 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

 

4. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijdse contractueel 
zorgkundige onder bediendencontract van bepaalde duur. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een voltijds zorgkundige onder 
bediendencontract van bepaalde duur voor de periode van 8 juli 2019 tot en met 7 oktober 2019: 
 

5. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Verdere gevolggeving van het 
arbeidsongeval d.d. 27 juni 2018 van een personeelslid. Beslissing. 

 
Het vast bureau neemt kennis van het schrijven d.d. 22 mei 2019 van de FOD Volksgezondheid, 
veiligheid van de voedselketen en leefmilieu - Medex, betreffende het arbeidsongeval d.d. 27 juni 
2018 overkomen aan een personeelslid, contractuele zorgkundige waarbij een globale blijvende 
arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld van 0,00% op datum van 1 augustus 2018. 
 
Het dossier wordt zonder gevolg geklasseerd. 
 

6. Personeel OCMW / artikel 60§7. Genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. 
Beslissing. 

 
Het vast bureau beslist een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid erkend door de bevoegde 
medische dienst die een causaal verband hebben met het ongeval te aanvaarden. 
Het arbeidsongeval van 4 april 2019 overkomen aan een personeelslid, tewerkgesteld als technisch 
beambte in het kader van artikel 60§7, werd geconsolideerd op 24 juni 2019 zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden. 
 

7. Personeel OCMW / artikel 60§7. Genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. 
Beslissing. 

 
Het vast bureau beslist een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid erkend door de bevoegde 
medische dienst die een causaal verband hebben met het ongeval te aanvaarden. 
Het arbeidsongeval van 29 november 2018 overkomen aan een personeelslid tewerkgesteld van 5 
november 2018 tot en met 4 mei 2019, als technisch beambte in het kader van artikel 60§7, te 
consolideren op 12 april 2019, zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor 
blijvende invaliditeit weerhouden. 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

8. Afspraken tussen stad/OCMW Ronse en vzw Werken Glorieux.  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. 

Relevante documenten 

Mail d.d. 1 juli 2019 van de heer De Wolf, voorzitter Raad van Bestuur Werken Glorieux. 

Feiten/context/motivering 

Het vast bureau neemt kennis van de mail d.d. 1 juli 2019 van de heer Carlos De Wolf, voorzitter 
Raad van Bestuur Werken Glorieux, alsook van het ontwerpverslag van de vergadering van 13 mei 
2019 tussen de stad/OCMW Ronse en de VZW Werken Glorieux. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Akkoord te gaan met de wederzijdse gemaakte afspraken. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


