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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

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

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
1. Dringende aanstelling van een raadsman in een zaak waarbij beroep werd ingesteld bij de 
arbeidsrechtbank van Oudenaarde tegen een beslissing van het Bijzonder Comité van de sociale 
dienst d.d. 3 juni 2019 
2. Welzijnsvereniging OVERO. Besluitenlijst van de Algemene Vergadering d.d. 23 mei 2019. 
Kennisname. 

Organisatieontwikkeling 
3. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Vacantverklaring afdelingshoofd Leven en 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 voltijds contractueel 
zorgkundige onder bediendencontract van bepaalde duur. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 

1. Dringende aanstelling van een raadsman in een zaak waarbij beroep werd ingesteld bij de 
arbeidsrechtbank van Oudenaarde tegen een beslissing van het Bijzonder Comité van de 
sociale dienst d.d. 3 juni 2019 

 
Het vast bureau beslist een raadsman aan te stellen. 
 

2. Welzijnsvereniging OVERO. Besluitenlijst van de Algemene Vergadering d.d. 23 mei 2019. 
Kennisname. 

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 
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 Algemene Vergadering d.d. 23 mei 2019 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 Algemene Vergadering. 
De besluitenlijst van de vergadering van de Algemene Vergadering van Welzijnsvereniging OVERO 
werd op 8 juli 2019 bezorgd 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 Algemene Vergadering d.d. 23 mei 2019 van 
Welzijnsvereniging OVERO. 
 

Organisatieontwikkeling 

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

 
Het vast bureau beslist : 
Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van 1 VTE voltijds afdelingshoofd Leven en Welzijn 
(A4a-A4b) in statutair verband, te begeven bij wijze van aanwerving en bevordering met aanleg van 
één wervingsreserve (contractueel/statutair) voor de duur van 3 jaar. 
 
Artikel 2:  
Goedkeuring te verlenen om deze selectieprocedure uit te besteden aan Search and Selection. 
 
Artikel 3:  
Voor deze functie wordt geen taalexamen georganiseerd. 
 

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

 
Het vast bureau beslist goedkeuring te verlenen aan de aanstelling van een voltijds zorgkundige onder 
bediendencontract van bepaalde duur voor de periode van 5 augustus 2019 tot en met 4 november 
2019. 
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De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


