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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 4 NOVEMBER 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. Rapportering van de bestelbons. Kennisname goedgekeurde bestelbons en beslissing inzake 
bestelbons hoger dan 5.500 EUR. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
2. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 
3. Personeel OCMW / Sociaal Huis. Kennisname PV selectieproeven en aanstelling 
afdelingshoofd Leven en Welzijn (A4a-A4b) in statutair verband. Beslissing. 
4. GIDPBW Solva Interne preventie. Jaaractieplan 2020 van OCMW Ronse. Beslissing. 

Varia 
5. Agenda OCMW-raad 18 november 2019. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Rapportering van de bestelbons. Kennisname goedgekeurde bestelbons en beslissing 
inzake bestelbons hoger dan 5.500 EUR. Beslissing. 

 
De algemeen directeur rapporteert de door haar genomen beslissingen inzake het toegekende 
budgethouderschap. 
Het vast bureau keurt de bestelaanvragen goed waarvoor het bedrag groter is dan 5.500,00 EUR 
(excl.BTW). 
 

Organisatieontwikkeling 

2. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van 
het dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 
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Het vast bureau neemt kennis van de beslissingen van de algemeen directeur inzake dagelijks 
personeelsbeheer. 

 

3. Personeel OCMW / Sociaal Huis. Kennisname PV selectieproeven en aanstelling 
afdelingshoofd Leven en Welzijn (A4a-A4b) in statutair verband. Beslissing. 

 
Het vast bureau neemt kennis van het proces verbaal van de selectieproeven voor de functie van 
afdelingshoofd Leven en Welzijn A4a-A4b. 
 
Het vast bureau gaat akkoord om mevrouw Katrien KIEKENS, voltijds aan te stellen als 
afdelingshoofd (A4a-A4b) in statutair verband, aansluitend aan haar opzegtermijn bij haar huidige 
werkgever en dit met een proefperiode voor de duur van 1 jaar met een eerste, tussentijdse evaluatie 
tijdens de eerste helft van de proeftijd, ten vroegste na een tewerkstellingsperiode van 3 maand en 
een tweede, eindevaluatie, tijdens de tweede helft van de proeftijd en vóór het einde van de proeftijd. 
 

4. GIDPBW Solva Interne preventie. Jaaractieplan 2020 van OCMW Ronse. 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 
tot en met 86. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 houdende delegatie aan 
het Vast Bureau voor wat betreft “dagelijks bestuur”. 

Relevante documenten 

Het document ‘Jaaractieplan 2020 OCMW’. 

Feiten/context/motivering 

Voor het OCMW Ronse staat Solva, Gemeenschappelijke Interne Dienst Preventie en Bescherming 
op het Werk, in voor de interne preventie. 
De heer Karl Laridon, preventieadviseur formuleerde het voorstel tot ‘Jaaractieplan 2020 OCMW’ voor 
het OCMW Ronse. 
Dit jaarlijks actieplan is in overeenstemming met de ‘Codex Welzijn op het werk’ en dient te worden 
opgemaakt ter bevordering van het welzijn op het werk voor het volgende dienstjaar. 

Adviezen/visum 

Het Basisoverlegcomité d.d. 21 oktober 2019 verleende hieromtrent advies. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Goedkeuring te verlenen aan het ‘Jaaractieplan 2020 OCMW’, voorgesteld door de GIDPBW van 
Solva. 
 

Varia 

5. Agenda OCMW-raad 18 november 2019. 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 19 en artikel 74, artikel 77, artikel 
78, 2de lid en artikel 84 tot en met 86. 

Relevante documenten 

De voorlopige agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 18 november 2019. 

Feiten/context/motivering 
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Artikel 84 §1 stipuleert dat het vast bureau de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor 
maatschappelijk welzijn voorbereidt. 
Gedurende de voorbije vergaderingen en huidige vergadering van het vast bureau werden een aantal 
dossiers behandeld, welke heden kunnen voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 14 oktober 2019. 
Overeenkomstig artikel 19 en artikel 74 dat artikel 19 van toepassing maakt op de raad voor 
maatschappelijk welzijn, beslist de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad tot bijeenroeping van 
de gemeenteraad/OCMW-raad en stelt hij de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in 
ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen/vast bureau aan de 
voorzitter worden meegedeeld. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van de voorlopige agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 18 
november 2019. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


