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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN DINSDAG 12 NOVEMBER 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 
1. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Ontslag met wederzijdse toestemming. 
Beslissing. 
2. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Wijziging arbeidsregime van een contractueel 
technisch beambte. Beslissing. 
3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijds contractueel 
technisch beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur ihkv de vervangingsplicht ADV. 
Beslissing. 
4. Personeel OCMW/Sociaal Huis: Aanstelling van een halftijdse ervaringsdeskundige in de 
armoede (D1-D3). Beslissing. 
5. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 

1. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Ontslag met wederzijdse toestemming. 
Beslissing. 

 
Het vast bureau neemt kennis van en verleent goedkeuring aan de stopzetting met wederzijdse 
toestemming van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in het kader van de 
vervangingsplicht met betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering (ADV), als voltijdse 
technisch beambte vanaf 16 december 2019. 
 

2. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Wijziging arbeidsregime van een 
contractueel technisch beambte. Beslissing. 
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Het vast bureau verleent goedkeuring aan een personeelslid, contractuele technisch beambte 
(poetsdienst), om met ingang van 13 november 2019 tot en met 31 december 2019, 0,8 time te 
werken in plaats van 0,5 time. 
 

3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijds contractueel 
technisch beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur ihkv de vervangingsplicht 
ADV. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een voltijds technisch beambte 
(poetsdienst) onder arbeidscontract van bepaalde duur in het kader van de vervangingsplicht met 
betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering (ADV) aansluitend op haar opzegperiode 
voor een periode van 3 maanden. 
 

4. Personeel OCMW/Sociaal Huis: Aanstelling van een halftijdse ervaringsdeskundige in de 
armoede (D1-D3). Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een halftijdse ervaringsdeskundige in de 
armoede (niveau D1-D3) onder bediendecontract van bepaalde duur aansluitend op haar 
opzegperiode voor een periode van 6 maand: 
 

5. 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 


