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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 9 SEPTEMBER 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 

Organisatieontwikkeling 
1. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Verdere aanstelling van een contractuele halftime 
maatschappelijk werker bep. duur en aanstelling van een contractuele voltijdse deskundige bep. 
duur Huis van het Kind. Beslissing. 
2. Personeel OCMW / BKO-IBO. Intrekking beslissing van het vast bureau d.d. 12 augustus 
2019 houdende de aanstelling van een leerlingbegeleidster BKO/IBO ihkv de sociale maribel onder 
bediendecontract van onbepaalde duur. Beslissing. 
3. Personeel OCMW/BKO-IBO: aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider BKO/IBO onder 
bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. Beslissing. 
4. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractuele zorgkundige onder bediendecontract van onbepaalde duur. 
5. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijdse contractuele 
zorgkundige onder bediendencontract van bepaalde duur. Beslissing. 
6. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Intrekking van de beslissing van het vast 
bureau d.d. 5 augustus 2019 houdende de aanstelling van een voltijds contractueel zorgkundige 
onder bediendencontract van bepaalde duur. Beslissing. 
7. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijds contractueel 
technisch beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur ihkv de vervangingsplicht met 
betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering (adv). Beslissing. 
8. Personeel OCMW / Woonzorgcentum De Linde. Ontslag omwille van het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Beslissing. 
9. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 
10. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Ontslag met wederzijdse toestemming van 
een 0,5 VTE arbeidsovereenkomst (vervangingsovereenkomst) vanaf 7 september 2019. 
Beslissing. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 

1. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Verdere aanstelling van een contractuele halftime 
maatschappelijk werker bep. duur en aanstelling van een contractuele voltijdse 
deskundige bep. duur Huis van het Kind. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de verdere aanstelling van een halftime maatschappelijk 
werker onder bediendecontract van bepaalde duur met ingang van 1 oktober 2019 tot en met 31 
oktober 2019. 
 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een voltijdse deskundige en 
opvoedingsondersteuning kinderopvang (niveau B1-B3) onder bediendecontract van bepaalde duur 
met ingang van 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020. 
 

2. Personeel OCMW / BKO-IBO. Intrekking beslissing van het vast bureau d.d. 12 augustus 
2019 houdende de aanstelling van een leerlingbegeleidster BKO/IBO ihkv de sociale 
maribel onder bediendecontract van onbepaalde duur. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de intrekking van de beslissing van het vast bureau d.d. 12 
augustus 2019 houdende de verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleidster 
buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO onder bediendecontract van onbepaalde duur in het stelsel 
van de sociale maribel met ingang van 1 september 2019. 
 

3. Personeel OCMW/BKO-IBO: aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider BKO/IBO 
onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleidster 
buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van 
de sociale maribel, vanaf 12 september 2019 tot en met 31 december 2019. 
 

4. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractuele zorgkundige onder bediendecontract van onbepaalde duur. 

 
Het vast bureau beslist het huidige bediendecontract van een personeelslid (einddatum 31/12/2019) in 
onderling overleg met ingang van 11 september 2019 vroegtijdig te beëindigen. 
 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een voltijdse zorgkundige onder 
bediendecontract van onbepaalde duur met ingang van 11 september 2019, waarbij de partijen 
uitdrukkelijk overeenkomen dat dit contract beëindigd wordt bij de definitieve terugkeer van de 
vervangen werknemer met als voldoende reden het einde van de opleiding, na een wettelijke 
opzegtermijn van maximum drie maanden. 
 

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

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een voltijdse zorgkundige onder 
bediendencontract van bepaalde duur voor de periode van 11 september 2019 tot en met 31 
december 2019. 
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6. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Intrekking van de beslissing van het vast 
bureau d.d. 5 augustus 2019 houdende de aanstelling van een voltijds contractueel 
zorgkundige onder bediendencontract van bepaalde duur. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de intrekking van de beslissing van het vast bureau d.d. 5 
augustus 2019 houdende de aanstelling van een voltijds zorgkundige onder bediendencontract van 
bepaalde duur zodra ze arbeidsgeschikt is bevonden voor een periode van 3 maanden. 
 

7. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijds contractueel 
technisch beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur ihkv de vervangingsplicht 
met betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering (adv). Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een voltijds contractueel technisch 
beambte (keuken/onderhoud) onder arbeidscontract van bepaalde duur in het kader van de 
vervangingsplicht met betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering (ADV), vanaf 11 
september 2019 tot en met 31 december 2019. 
 

8. Personeel OCMW / Woonzorgcentum De Linde. Ontslag omwille van het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Beslissing. 

 
Het vast bureau neemt kennis van en verleent goedkeuring aan het ontslag omwille van het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd van een personeelslid, statutaire verpleegassistente, met ingang 
van 1 mei 2020. 
 

9. 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. 

 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 

10. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Ontslag met wederzijdse toestemming van 
een 0,5 VTE arbeidsovereenkomst (vervangingsovereenkomst) vanaf 7 september 2019. 
Beslissing. 

 
Het vast bureau neemt kennis van en verleent goedkeuring aan de stopzetting met wederzijdse 
toestemming van een arbeidsovereenkomst (vervangingsovereenkomst) van bepaalde duur in het 
kader van de vervangingsplicht met betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering (ADV), 
als halftime technisch beambte/poetsdienst vanaf 7 september 2019. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


