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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
NOTULEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 25 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. Woonzorgcentrum De Linde. Indexering van de dagprijs vanaf 1 februari 2020. Beslissing. 
2. Budgetwijziging nr. 1 - 2019 van het OCMW Ronse. Vaststelling. 

Organisatieontwikkeling 
3. OCMW-personeel. Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor het 
jaar 2020. Goedkeuring. 
4. Personeel OCMW/BKO-IBO. Vrijwillig ontslag van een contractueel halftijds 
leerlingbegeleidster. Beslissing. 
5. Personeel OCMW / Woonzorgcentum De Linde. Ontslag van een statutaire 
verpleegassistente omwille van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Beslissing. 
6. 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. Woonzorgcentrum De Linde. Indexering van de dagprijs vanaf 1 februari 2020. 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”. 
Het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, en latere wijzigingen. 
Het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse Sociale Bescherming, artikel 141. 
Het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de 
sector van de instellingen voor bejaardenopvang, en latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 
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Een ouderenzorgvoorziening mag jaarlijks de prijzen van zijn verschillende kamer- of opvangtypes 
indexeren.  
Het Agentschap Zorg en Gezondheid dient hiervoor geen toestemming te verlenen doch dienen zij 
hiervan voorafgaandelijk in kennis gesteld te worden. 
Aansluitend dienen de bewoners 1 maand vooraf geïnformeerd te worden omtrent deze 
prijsaanpassing. 
De laatste indexering van de ligdagprijs dateert van 1 januari 2019. De indexering bedraagt 0,61 %. 
 
De geraamde jaarlijkse meeropbrengst bedraagt 14.000 EUR. 
 
Huidige en toekomstige ligdagprijzen vanaf 1 februari 2020 in EUR: 
 

Eenpersoonskamer Eenpersoonskamer 
Westvleugel 

Tweepersoonskamer Tweepersoonskamer 
Westvleugel 

Ronsenaar Van 45,47 naar 45,75 Van 50,01 naar 50,32 Van 41,85 naar 41,83 Van 46,15 naar 46,43 
Niet-
Ronsenaar 

Van 49,37 naar 49,67 Van 54,32 naar 54,65 Van 46,79 naar 47,08 Van 51,94 naar 52,26 

 

Adviezen/visum 

De heer Tom Aelbrecht, directie Woonzorgcentrum De Linde verleende positief advies inzake de 
indexering van de ligdagprijs. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De ligdagprijs van het Woonzorgcentrum De Linde aan te passen via 'eenvoudige indexaanpassing' 
met 0,61% en dit met ingang van 1 februari 2020, meer bepaald als volgt: 
 

Eenpersoonskamer Eenpersoonskamer 
Westvleugel 

Tweepersoonskamer Tweepersoonskamer 
Westvleugel 

Ronsenaar Van 45,47 naar 45,75 Van 50,01 naar 50,32 Van 41,85 naar 41,83 Van 46,15 naar 46,43 
Niet-
Ronsenaar 

Van 49,37 naar 49,67 Van 54,32 naar 54,65 Van 46,79 naar 47,08 Van 51,94 naar 52,26 

 
 

2. Budgetwijziging nr. 1 - 2019 van het OCMW Ronse. Vaststelling. 

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. 

Relevante documenten 

De budgetwijziging nr. 1 – 2019 van het OCMW Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Het was noodzakelijk een budgetwijziging voor het boekjaar 2019 van het OCMW Ronse op te maken 
waarin het resultaat van de rekening 2018 wordt verwerkt en alle noodzakelijke aanpassingen inzake 
exploitatie en investeringen. 
De financieel directeur gaf op 31 oktober 2019 in zijn nota 2019-30 een positief advies tot advisering 
van de budgetwijziging nr. 1 – 2019 van het OCMW Ronse. 
Het college van burgemeester en schepenen formuleerde een positief advies over de budgetwijziging 
nr. 1–2019 van het OCMW Ronse op 12 november 2019. 

Adviezen/visum 

Het advies 2019-30 d.d. 31 oktober 2019 van de financiële dienst. 
Het positief advies over de budgetwijziging nr. 1-2019 van het OCMW Ronse door het college van 
burgemeester en schepenen op 12 november 2019. 
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Besluit: 

Enig artikel:  
De voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken de vaststelling van de budgetwijziging nr. 1 – 2019 
van het OCMW Ronse te agenderen op de eerstvolgende nuttige zitting. 
 

Organisatieontwikkeling 

3. OCMW-personeel. Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor 
het jaar 2020. 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 
§1. 
Titel IX, hoofdstuk II, artikel 206 en hoofdstuk III, artikel 209 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling 
houdende de verloven en afwezigheden van het stadspersoneel. 
De gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 november 2019 houdende de vaststelling van de brug-en 
compensatiedagen 2020. 

Relevante documenten 

De nota van 06 februari 2019 van Julchen Walraet, administratief medewerker personeelsdienst, 
houdende het voorstel tot vastlegging van de brug- en compensatiedagen voor 2020. 
Verslag van 21 oktober 2019 van het Bijzonder Onderhandelingscomité houdende de 
onderhandelingen rond de brug- en compensatiedagen. 

Feiten/context/motivering 

Artikel 209, §1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de personeelsleden een betaalde vakantie 
hebben op volgende feestdagen : 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 
11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 15 november, 25 december en 
26 december. 
Artikel 206 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de vakantiedagen kunnen worden 
genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van de behoeften van de dienst, met 
uitzondering van de eerste werkdag na 1 januari en de namiddag (twv halve dag) van de laatste 
werkdag vóór kerstdag. 
Op de Collegezitting van 06 oktober 2014 werd beslist om jaarlijks geen permanentieplicht meer te 
voorzien op de namiddag van 31 december. 
Het ligt in de bedoeling om de verlofregeling voor het personeel tewerkgesteld bij het centraal beheer 
OCMW en het Sociaal Huis zoveel mogelijk af te stemmen op de verlofregeling van het stadsbestuur. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Volgende brugdagen voor het jaar 2020 te voorzien voor het personeel tewerkgesteld bij het centraal 
beheer OCMW en het Sociaal Huis: 
vrijdag 3 januari 2020 (dag na eerste werkdag na 1 januari 2020) 
vrijdag 22 mei 2020 (dag na OLV Hemelvaart) 
maandag 20 juli 2020 (dag voor Nationale Feestdag).  
 
Artikel 2:  
Volgende inhaalverlofdagen te voorzien voor het personeel tewerkgesteld bij het centraal beheer 
OCMW en het Sociaal Huis: 
zaterdag 11 juli 2020 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) 
zaterdag 15 augustus 2020 (OLV Hemelvaart) 
zondag 1 november 2020 (Allerheiligen) 
zondag 15 november 2020 (Feest van de Dynastie) 
zaterdag 26 december 2020 (Tweede Kerst). 
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4. Personeel OCMW/BKO-IBO. Vrijwillig ontslag van een contractueel halftijds 
leerlingbegeleidster. Beslissing. 

 
Het vast bureau neemt kennis van het schrijven van 12 november 2019 van een personeelslid, waarbij 
betrokkene haar ontslag indient. 
 
Het vast bureau beslist goedkeuring te verlenen aan het vrijwillig ontslag van dit personeelslid, 
contractueel halftijds leerlingbegeleidster BKO/IBO, en dit te aanvaarden met ingang van 9 december 
2019 (opzegperiode van 18 november 2019 tot en met 8 december 2019). 
 

5. Personeel OCMW / Woonzorgcentum De Linde. Ontslag van een statutaire 
verpleegassistente 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 oktober 2020. 
 

6. 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 


