
 

 1/3

 
 

Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 8 JULI 2019 

 
Aanwezig:  

Ignace Michaux, schepen-voorzitter. 

Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, 
schepenen. 
 
Danny De Brakeleer, waarnemend algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Luc Dupont, voorzitter vast bureau, Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

Voorzitter vast bureau Luc Dupont (CD&V) is niet aanwezig. Schepen-voorzitter Ignace Michaux 
(CD&V) neemt het voorzitterschap waar. 

Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Danny 
De Brakeleer neemt het ambt waar. 

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
1. Nota's Agentschap Binnenlands Bestuur inzake verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen 
en subsidiair beschermden 2014-2019. Kennisname. 

Organisatieontwikkeling 
2. Personeel OCMW / artikel 60§7. Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 
naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 
3. Personeel OCMW / artikel 60§7. Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 
naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 
4. Personeel OCMW / BKO-IBO. Verdere aanstelling van een halftijdse contractuele 
leerlingbegeleidster BKO/IBO in het kader van de sociale maribel onder bediendecontract van 
bepaalde duur. Beslissing. 
5. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 

1. Nota's Agentschap Binnenlands Bestuur inzake verhuisbewegingen van erkend 
vluchtelingen en subsidiair beschermden 2014-2019. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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De organieke wet van 8 juli op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84. 

Relevante documenten 

Nota van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 27 januari 2019 inzake de verhuisbewegingen van 
erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden 2014-2019 in België. 
Cijfers voor Ronse inzake de verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden 
2014-2019. 

Feiten/Context/Motivering 

Sinds de verhoogde instroom van verzoekers om internationale bescherming in juli 2015 is er vraag 
naar het monitoren van gegevens over het profiel en de verhuisbewegingen van deze vluchtelingen. 
Op basis van een extractie uit het Rijksregister van alle personen die sinds 1 januari 2014 een 
verzoek om internationale bescherming hebben gedaan in België, wordt in deze nota het profiel van 
de personen die bescherming gekregen hebben en de verhuisbewegingen van deze vluchtelingen 
(groep van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden samen) geanalyseerd. 

Voordracht 

De heer Wim Vandevelde, schepen, vraagt deze nota’s ter kennis te brengen van het vast bureau. 

Besluit: 

Enig artikel :  
Kennis te nemen van de nota’s van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 27 januari 2019 inzake: 

- de verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden 2014-2019 in België. 
- de cijfers voor Ronse inzake de verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair 
beschermden 2014-2019. 
 

Organisatieontwikkeling 

2. 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 10 januari 2019 overkomen aan een personeelslid, tewerkgesteld als 
technisch beambte in het kader van artikel 60§7 sinds 19 juni 2018, is geconsolideerd op 28 mei 2019 
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.  
Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden. 
 

3. 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 februari 2019 overkomen aan een personeelslid, tewerkgesteld als 
technisch beambte in het kader van artikel 60§7 is geconsolideerd op 26 juni 2019 zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden. 
 

4. Personeel OCMW / BKO-IBO. Verdere aanstelling van een halftijdse contractuele 
leerlingbegeleidster BKO/IBO in het kader van de sociale maribel onder bediendecontract 
van bepaalde duur. Beslissing. 
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Het vast bureau beslist goedkeuring te verlenen aan de verdere aanstelling van een halftijdse 
leerlingbegeleidster buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde 
duur in het stelsel van de sociale maribel met ingang van 3 augustus 2019 tot en met 31 december 
2019: 
 

5. 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: 

Waarnemend algemeen directeur Schepen-voorzitter 
 
 
 
Danny De Brakeleer Ignace Michaux 


