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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 5 AUGUSTUS 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 
1. Aanpassing van de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake 
onderlinge samenwerking door toevoeging van een bijlage. Beslissing. 
2. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanpassing van de beslissing van het vast 
bureau d.d. 29 juli 2019 houdende de aanstelling van een voltijds contractueel zorgkundige onder 
bediendencontract van bepaalde duur. Beslissing. 
3. Griepvaccinatie op vrijwillige basis van het OCMW-personeel. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 

1. Aanpassing van de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse 
inzake onderlinge samenwerking door toevoeging van een bijlage. 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, 6° en artikel 
84 en 196. 
De gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 oktober 2016 houdende de goedkeuring van de 
beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse betreffende de onderlinge 
samenwerking en de daarbij horende bijlagen en latere wijzigigngen. 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22 december 2016 houdende de 
goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse betreffende 
de onderlinge samenwerking en de daarbij horende bijlagen en latere wijzigingen. 

Relevante documenten 

De beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse.  

Feiten/context/motivering 
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In overeenstemming met het decreet lokaal bestuur is de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd 
om beheersovereenkomsten goed te keuren zoals vermeld in artikel 196, met name de 
beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW over het gemeenschappelijk gebruik van 
elkaars diensten. 
Het stads- en OCMW-bestuur wensen hun krachten te bundelen door intensere samenwerking waarbij 
kennisbundeling, efficiëntie en beheersing van recurrente kosten worden beoogd. 
Het toevoegen van een bijlage aan de beheersovereenkomst kadert in de visie van de stad en het 
OCMW m.b.t. kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De aanpassing door toevoeging van een bijlage nr 6 aan de beheersovereenkomst tussen de Stad 
Ronse en het OCMW Ronse betreffende onderlinge samenwerking goed te keuren als volgt : 
 
Bijlage 6: Samenwerking op het vlak van onderhoud/ sportinfrastructuur 
a) Doelstelling 

De logistieke en schoonmaakdienst van het Woonzorgcentrum De Linde draagt bij aan de 
operationele ondersteuning (schoonmaken) van de gebouwen van het sportcomplex van de stad. 
 

b) Werkwijze 

De doelstelling m.b.t. het onderhoud (schoonmaken) van de gebouwen van het sportcomplex van 
de stad worden in onderling overleg bepaald door beide besturen, op voorstel van de 
verantwoordelijke van de sportdienst  en na advies van het gemeenschappelijk MT.  
Bij de verwezenlijking van de doelstellingen, met een maximale afstemming ten voordele van een 
efficiënte werking en synergie, mits strikte inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving: 

- houdt de medewerker en/of verantwoordelijke van de sportdienst rekening met de 
verschillende regelgevingen, processen, procedures en huishoudelijke reglementen van 
beide organisaties 

- respecteert de medewerker en/of verantwoordelijke van de sportdienst  naast de specifieke 
rapporteringslijnen ook de algemeen geldende beleidslijnen van beide organisaties 

- houdt de medewerker en/of verantwoordelijke van de sportdienst rekening met de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals deze door beide organisaties werden 
gedefinieerd 

c) Personeel 

De medewerkers en/of coördinator gebouwen staan, vanaf de uitvoering van deze 
beheersovereenkomst, mee in voor de realisatie van de doelstellingen van de dienst gebouwen voor 
zowel stad als OCMW. 
d) Locatie 

De medewerkers en/of coördinator gebouwen zijn gelokaliseerd in sportcomplex. 
e) Middelen 

De middelen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het sportcomplex zullen ter beschikking 
gesteld worden. 
Zij zullen aangerekend worden aan de stad voor alle gebouwen van het sportcomplex van de stad.  
f) Financieel 

De algemene bepalingen van de beheersovereenkomst zijn geldend. 
Artikel 2:  
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn. 
 

2. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanpassing van de beslissing van het vast 
bureau d.d. 29 juli 2019 houdende de aanstelling van een voltijds contractueel 
zorgkundige onder bediendencontract van bepaalde duur. Beslissing. 
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Het vast bureau beslist goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de beslissing van het vast 
bureau d.d. 29 juli 2019 en als volgt te hernemen: 
Goedkeuring te verlenen aan de aanstelling van een voltijds zorgkundige onder bediendencontract 
van bepaalde duur zodra ze arbeidsgeschikt is bevonden (vermoedelijk begin september) voor een 
periode van 3 maanden. 
 

3. Griepvaccinatie op vrijwillige basis van het OCMW-personeel. 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,  artikels 84 en 170 houdende de 
bepalingen met betrekking tot het begrip “dagelijks personeelsbeheer”. 

Relevante documenten 

De mededeling op Health en Safety online (website Securex). 
De nota d.d. 31 juli 2019 van Heidi Groené, administratief medewerkster personeelsdienst, in verband 
met het jaarlijkse aanbod van Securex vzw, externe dienst voor preventie en bescherming op het 
werk, voor het anti-griepvaccin (najaar 2019) voor personeelsleden van OCMW-Ronse. 

Feiten/context/motivering 

De externe dienst voor preventie en bescherming Securex biedt terug de mogelijkheid om de 
personeelsleden van het OCMW te laten inenten tegen de seizoensgriep (periode oktober – 
december). 
Per vaccinatie zal 16,00 EUR aangerekend worden vermeerderd met een bedrag van 1 x 40,00 euro 
voor de verplaatsing van de verpleegkundige. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het aanbieden van het anti-griepvaccin aan de personeelsleden van het OCMW. 
 
Artikel 2: 
Aangezien de facturatie zal gebeuren op basis van het aantal bestelde vaccins, zullen 
personeelsleden die zich inschreven voor dit vaccin en zich op het moment van toediening zonder 
enige reden niet aanmelden, het bedrag van dit vaccin persoonlijk aangerekend worden.  
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


