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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 21 OKTOBER 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 

Financieel beheer 
1. Oninbaarverklaring vorderingen.  Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 
2. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 11 december 2019 en vaststellen mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
3. Personeel OCMW/Woonzorgcentum De Linde. Ontslag omwille van het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Beslissing. 
4. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijds contractueel 
zorgkundige onder bediendencontract van bepaalde duur. Beslissing. 
5. Personeel OCMW/BKO-IBO. Aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleidster onder 
bediendecontract van bepaalde duur ihkv de sociale maribel. Beslissing. 
6. Personeel OCMW/BKO-IBO. Aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleidster onder 
bediendecontract van bepaalde duur ihkv de sociale maribel. Beslissing. 
7. Personeel OCMW / artikel 60§7. Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 
naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 
8. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Oninbaarverklaring vorderingen.  Beslissing. 

 
Een aantal facturen worden oninbaar verklaard. 
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Intergemeentelijke samenwerking 

2. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 11 december 2019 en vaststellen mandaat van 
de vertegenwoordiger. 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 en 

artikel 84 § 1. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 34, 35, 74, 432, 445 en 447. 
- Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 mei 2009 tot aanvraag toetreding bij 

SOLVA. 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en 

Socio-Economische Expansie, SOLVA.  
- De OCMW-raadsbeslissing d.d. 4 maart 2019 houdende de aanstelling van een 

vertegenwoordiger, de heer Aaron Demeulemeester en plaatsvervangende vertegenwoordiger, 
mevrouw Eugénie Carrez voor de algemene vergaderingen van SOLVA voor de legislatuur 
2019-2024. 

Relevante documenten 

- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
- Schrijven van SOLVA d.d. 10 oktober 2019 betreffende de oproeping voor de algemene 

vergadering van SOLVA op woensdag 11 december 2019 om 19u00 in Feestzaal Molenberg 4 
– Molenberg 4 te 9630 Sint-Denijs-Boekel (Zwalm) met mededeling van de agenda. 

Feiten/context/motivering 

Het OCMW Ronse is op basis van haar aandeel lid van Solva sinds 2009. 
Bij schrijven van SOLVA d.d. 10 oktober 2019 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering van 11 december 2019 met als agenda :  

1. Samenstelling van het bureau. 
2. Goedkeuren actieplan en budget 2020. 
3. Statutenwijziging SOLVA : bestaansduur SOLVA na verlenging. 
4. Toetreding ILvA bij SOLVA. 
 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn zodat het mandaat van de OCMW-
vertegenwoordiger, kan vastgesteld worden. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad. 
 

Organisatieontwikkeling 

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

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

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



 

 3/3

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een voltijds zorgkundige onder 
bediendencontract van bepaalde duur voor de periode van 28 oktober 2019 tot en met 31 december 
2019. 
 

5. Personeel OCMW/BKO-IBO. Aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleidster onder 
bediendecontract van bepaalde duur ihkv 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, met ingang van 23 oktober 2019 voor een periode 3 maanden. 
 

6. Personeel OCMW/BKO-IBO. Aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleidster onder 
bediendecontract van bepaalde duur ihkv 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, met ingang van 23 oktober 2019 voor een periode 3 maanden. 
 

7. 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 25 maart 2019 overkomen aan een personeelslid, is geconsolideerd op 16 
augustus 2019 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.  
Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden. 
 

8. 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: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


