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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 23 SEPTEMBER 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte (niet aanwezig bij punt 8), Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Pascale Ongena, waarnemend algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Aaron Demeulemeester, schepen, Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Pascale 
Ongena neemt het ambt waar. 

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. Rapportering bestelbons. Kennisname. 
2. Voorstel tot viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen.  Beslissing. 

Leven en welzijn 
3. Informatieveiligheid. Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Verslag 
informatieveiligheidsconsulent d.d. 9 september 2019 inzake de steekproef op de consultaties in de 
KSZ in het kader van de privacy. Kennisname. 
4. Aanpassing van de 'Overeenkomst functionele binding tussen het Woonzorgcentrum De Linde 
en het AZ Zusters van Barmhartigheid te Ronse' i.h.k.v. GDPR. Verdaagd. 
5. Vraag tot ondertekening van een engagementsverklaring aangaande subsidie-aanvraag voor 
de ontwikkeling van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal. Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 
6. Personeel OCMW / Sociaal Huis. Ingediende kandidaturen voor de vacante functie van 1 VTE 
afdelingshoofd leven en welzijn (A4a-A4b) met betrekking tot relevante beroepservaring. 
Beslissing. 
7. Personeel OCMW / artikel 60§7. Niet-erkenning van het arbeidsongeval d.d. 13 maart 2019 
van een personeelslid. Beslissing. 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 
8. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Ontslag met wederzijdse toestemming van 
een VTE arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur technisch beambte vanaf 4 oktober 2019. 
Beslissing. 
9. Personeel OCMW/ WZC De Linde. Aanstelling van een voltijds contractueel technisch 
beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur ihkv de vervangingsplicht met betrekking tot de 
arbeidsduurverminderingsreglementering (adv). Beslissing. 
10. Personeel OCMW/ WZC De Linde. Aanstelling van een voltijds contractueel technisch 
beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur ihkv de vervangingsplicht met betrekking tot de 
arbeidsduurverminderingsreglementering (adv). Beslissing. 
11. Personeel OCMW/ WZC De Linde. Aanstelling van een voltijds contractueel technisch 
beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur in het kader van de vervangingsplicht met 
betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering. Beslissing 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Rapportering bestelbons. Kennisname. 

 
De algemeen directeur rapporteert de door haar genomen beslissingen inzake het toegekende 
budgethouderschap. 
 

2. Voorstel tot viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen.  Beslissing. 

 
Een aantal dwangbevelen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard. 
 

Leven en welzijn 

3. Informatieveiligheid. Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Verslag 
informatieveiligheidsconsulent d.d. 9 september 2019 inzake de steekproef op de 
consultaties in de KSZ in het kader van de privacy. Kennisname. 

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. 
De ‘Minimale normen die door de instelling van sociale zekerheid moeten worden nageleefd’, met 
name ISMS (Information Security Management System). 

Relevante documenten 

Mail van de informatieveiligheidsconsulent d.d. 11 september 2019 met bijgevoegd het verslag van de 
uitgevoerde steekproef d.d. 5 september op de consultaties in de KSZ in het kader van de privacy. 

Feiten/context/motivering 

De informatieveiligheidsconsulent gaat steekproefsgewijs na indien de uitgevoerde raadplegingen op 
de Kruispuntbank van de sociale zekerheid wel degelijk kaderen in de hulpverlening of 
schuldterugvordering.  
Voor de steekproef werden bij het OCMW de gegevens opgevraagd uit de periode 1 mei tot en met 31 
mei 2019. De steekproeven bevatten inhoudelijk: 
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- De persoon die is opgevraagd op de Kruispuntbank 
- Welke soort informatie er van die persoon is opgevraagd 
- Wie de raadpleging heeft uitgevoerd in het OCMW. 
De persoon die de raadpleging heeft uitgevoerd wordt gevraagd aan te tonen dat dit in het kader van 
hulpverlening of schuldterugvordering was. Dit kan door middel van het in bezit zijn van een 
(lopend/openstaand) dossier, (mazout/premie…) aanvraag, een (familie/inwonend/…) band tot een 
dossier, inschrijving register, vermelding op de dagorde, een beslissing, openstaande schuld of iets 
tastbaar dat aantoont dat de persoon een link heeft met het OCMW. 
 
De steekproef is als volgt opgebouwd : Het aantal te verantwoorden opvragingen per personeelslid 
wordt beperkt tot maximaal 4. Elk personeelslid, ongeacht dienst of functie wordt gecontroleerd. 
 
Van hen zijn in totaal 260 opvragingen uit de periode 1 mei – 31 mei 2019 gekozen ter controle. De 
controle is uitgevoerd op 5 september 2019. 
 
Bij alle opvragingen hebben de personeelsleden kunnen aantonen dat deze kaderden in de 
hulpverlening of schuldterugvordering en dit door middel van: 
- Het voorleggen van het dossier 
- Het voorleggen van een beslissing 
- Het voorleggen van een brief 
Bij een aantal opvragingen was het niet mogelijk aan te tonen dat deze kaderden binnen een 
hulpverleningsdossier door de aard van de functie. Zo worden opzoekingen aan het onthaal gedaan 
voor administratieve afhandeling en zijn deze niet aan een dossier te koppelen. 
 
Conclusie uit het verslag: 
De gecontroleerde opvragingen uit de steekproef zijn allen in het kader van hulpverlening of 
schuldterugvordering uitgevoerd. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Kennis te nemen van het verslag van de informatieveiligheidsconsulent van de uitgevoerde steekproef 
d.d. 5 september 2019 op de consultaties in de KSZ in het kader van de privacy. 
 

4. Aanpassing van de 'Overeenkomst functionele binding tussen het Woonzorgcentrum De 
Linde en het AZ Zusters van Barmhartigheid te Ronse' i.h.k.v. GDPR. Verdaagd. 

 
Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 
 

5. Vraag tot ondertekening van een engagementsverklaring aangaande subsidie-aanvraag 
voor de ontwikkeling van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal. 
Goedkeuring. 

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. 
Het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan en rapporteringsverplichtingen aan lokale 
besturen kunnen worden opgelegd. 
Het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse 
beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van 
samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal. 
Omzendbrief WVG 2018/01 van 26 oktober 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid. 
Omzendbrief KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplanning 2020 – 2025 van de 
lokale en provinciale besturen volgende de beleids-en beheerscyclus. 
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Relevante documenten 

Verzoek van de stuurgroep van GBO om toe te treden tot het samenwerkingsverband GBO regio 
eerstelijnszone Vlaamse Ardennen.  

Feiten/context/motivering 

De Vlaamse beleidsprioriteit inzake het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal 
is prioritair gericht op het verhogen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de lokale 
sociale hulp- en dienstverlening en de aanpak van onderbescherming. 
Er is een voorstel om een samenwerkingsverband te sluiten met alle lokale besturen van de 
eerstelijnszone Vlaamse Ardennen, CAW en de diensten maatschappelijk werk. 
Als doelgroep wordt kinderarmoede naar voor geschoven.  
Er is een mogelijkheid om een subsidie-aanvraag in te dienen.  
De subsidie heeft betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. De 
projectsubsidie bestaat uit 50.000 €/jaar (indien inwonersaantal in regio > 100.000 inwoners – als alle 
partners meedoen in de eerstelijnszone).  
Het voorstel is dat het lokaal bestuur Oudenaarde deze subsidie zal trekken en voorziet hiervoor de 
nodige ontvangst- en kostenrekeningen in BBC gekoppeld aan het MJP 2020-2025. Onafhankelijk van 
de keuze die er gemaakt wordt voor de besteding van het bedrag is het belangrijk dat elk lokaal 
bestuur  500 €/jaar te voorzien in de budgetten. Dit geeft de stuurgroep de nodige flexibiliteit om kleine 
acties uniform uit te rollen zoals in de regio van het GBO-netwerk (bijv. werkingskosten om een kick-
off moment GBO te organiseren bij alle basismedewerkers in de regio). Indien er op het einde van de 
rit nog een subsidiebedrag over is, zal dit uniform en jaarlijks worden doorgestort naar alle 
organisaties in het samenwerkingsverband. 

Voordracht 

Op voorstel van de hoofdmaatschappelijk werker van 19 september 2019. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen om een engagementsverklaring te tekenen om in een 
samenwerkingsverband binnen de eerstelijnszone Vlaamse Ardennen, CAW en dienst 
maatschappelijk werk van de mutualiteiten, een project ‘geïntegreerd breed onthaal’ in te dienen.  
 
Artikel 2: 
Goedkeuring te verlenen om deze subsidie aan te vragen via de strategische meerjarenplanning via 
BBC/DR maar aan het lokaal bestuur Oudenaarde het trekkingsrecht toe te bedelen. 
 

Organisatieontwikkeling 

6. Personeel OCMW / Sociaal Huis. Ingediende kandidaturen voor de vacante functie van 1 
VTE afdelingshoofd leven en welzijn (A4a-A4b) met betrekking tot relevante 
beroepservaring. Beslissing. 

 
Het vast bureau beslist een aantal kandidaten niet toe te laten tot de selectieprocedure gezien ze niet 
over 4 jaar relevante beroepservaring beschikken. 
 

7. Personeel OCMW / artikel 60§7. Niet-erkenning van het arbeidsongeval d.d. 13 maart 2019 
van een personeelslid. Beslissing. 

 
Het vast bureau beslist de aangegeven feiten d.d. 13 maart 2019 met betrekking tot een 
personeelslid, tewerkgesteld als technisch beambte in het kader van artikel 60§7, niet als 
arbeidsongeval te erkennen. 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 
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Brigitte Vanhoutte (schepen, N-VA) verlaat de zitting. 

Organisatieontwikkeling 

8. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Ontslag met wederzijdse toestemming van 
een VTE arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur technisch beambte vanaf 4 oktober 
2019. Beslissing. 

 
Het vast bureau beslist kennis te nemen van en goedkeuring te verlenen aan de stopzetting met 
wederzijdse toestemming van een arbeidsovereenkomst (vervangingsovereenkomst) van onbepaalde 
duur in het kader van de vervangingsplicht met betrekking tot de 
arbeidsduurverminderingsreglementering (ADV), als voltijdse technisch beambte vanaf 4 oktober 
2019. 

 
Brigitte Vanhoutte (schepen, N-VA) komt de zitting binnen. 

9. Personeel OCMW/ WZC 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 beslist goedkeuring te verlenen aan de aanstelling van een voltijdse technisch 
beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur in het kader van de vervangingsplicht met 
betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering (ADV) vanaf 1 oktober 2019 tot en met 31 
december 2019. 
 

10. Personeel OCMW/ WZC 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 beslist goedkeuring te verlenen aan de aanstelling van een voltijds technisch 
beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur in het kader van de vervangingsplicht met 
betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering (ADV) vanaf 1 oktober 2019 tot en met de 
laatste dag afwezigheid van een personeelslid. 
 

11. Personeel OCMW/ WZC De Linde. Aanstelling van een voltijds contractueel technisch 
beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur in het kader van de vervangingsplicht 
met betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering. Beslissing 

 
Het vast bureau beslist goedkeuring te verlenen aan de aanstelling van een voltijds technisch 
beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur in het kader van de vervangingsplicht met 
betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering (ADV) voor de periode van 1 oktober 2019 
tot en met 31 december 2019. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Waarnemend algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Pascale Ongena Luc Dupont 


