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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 2 DECEMBER 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 

Organisatieontwikkeling 
1. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractuele zorgkundige onder bediendecontract van onbepaalde duur. Beslissing. 
2. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractuele zorgkundige onder bediendencontract van bepaalde duur. Beslissing. 
3. Personeel OCMW/ Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijds 
contractueel technisch beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur ihkv de 
vervangingsplicht arbeidsduurverminderingsreglementering (adv). Beslissing. 
4. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractuele zorgkundige onder bediendecontract van bepaalde duur. Beslissing. 
5. Personeel OCMW/BKO-IBO: Verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider 
BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. 
Beslissing. 
6. Personeel OCMW / BKO-IBO. Verdere aanstelling van een halftijdse contractuele 
leerlingbegeleidster BKO/IBO in het kader van de sociale maribel onder bediendecontract van 
bepaalde duur. Beslissing. 
7. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

Varia 
8. Agenda OCMW-raad 16 december 2019. Kennisname. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
9. Meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse als onderdeel van het geïntegreerd 
meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Ronse. Vaststelling. Beslissing. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 

1. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractuele zorgkundige onder bediendecontract van onbepaalde duur. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de verdere aanstelling van een contractuele voltijdse 
zorgkundige onder bediendecontract van onbepaalde duur, met ingang van 1 januari 2020. 
 

2. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractuele zorgkundige onder bediendencontract van bepaalde duur. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de verdere aanstelling van een voltijdse zorgkundige onder 
bediendencontract van bepaalde duur voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. 
 

3. Personeel OCMW/ Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijds 
contractueel technisch beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur ihkv de 
vervangingsplicht arbeidsduurverminderingsreglementering (adv). Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de verdere 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 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. 
 

4. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractuele zorgkundige onder bediendecontract van bepaalde duur. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de verdere aanstelling van een contractuele voltijdse 
zorgkundige onder bediendecontract van bepaalde duur, met ingang van 1 januari 2020 tot en met 30 
juni 2020. 
 

5. Personeel OCMW/BKO-IBO: Verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider 
BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. 
Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de verdere aanstelling van een halftijdse 
leerlingbegeleidster buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde 
duur in het kader van de sociale maribel, vanaf 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. 
 

6. Personeel OCMW / BKO-IBO. Verdere aanstelling van een halftijdse contractuele 
leerlingbegeleidster BKO/IBO in het kader van de sociale maribel onder bediendecontract 
van bepaalde duur. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de verdere aanstelling van een halftijdse 
leerlingbegeleidster buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde 
duur in het stelsel van de sociale maribel met ingang van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020: 
 

7. 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. 

 

Varia 

8. Agenda OCMW-raad 16 december 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. 16 december 2019. 

Feiten/context/motivering 

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 16 december 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. 16 
december 2019. 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

9. Meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse als onderdeel van het geïntegreerd 
meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Ronse. Vaststelling. 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 74, 77 en artikel 78, 2° lid, 4° en 
artikel 84, 85 en 596.  
Het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen. 
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de lokale en provinciale 
besturen. 
De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-
2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. 

Relevante documenten 

Het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse, als onderdeel van het 
geïntegreerd meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Ronse en de bijlagen bij het meerjarenplan. 
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De nota 2019/33 d.d. 29 november 2019 van de financiële dienst over het meerjarenplan 2020-2025 
van het Lokaal Bestuur Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Het decreet over het lokaal bestuur stipuleert in artikel 596 dat op het meerjarenplan 2020-2025 van 
de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de volgende artikelen van 
toepassing zijn, ook als dat meerjarenplan al vóór 1 januari 2020 wordt vastgesteld: de artikelen 249, 
251, artikel 253, 254 en 255. 
Hierin wordt bepaald dat de beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW een geïntegreerd 
geheel vormen. 
Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota en vormt de basis voor het 
beleid van het bestuur gedurende de komende 6 jaar. 
Dit meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC). 
Op basis van een uitgebreide omgevingsanalyse waarbij een beeld werd geschetst van de behoeften 
van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de 
bedreigingen en opportuniteiten waarop het kan inspelen werd de aanzet gegeven tot een 
strategische nota, uitgaande van het bestuursakkoord. Met medewerking van alle interne diensten van 
de stad en OCMW Ronse en in overleg met het managementteam werd een geïntegreerd 
meerjarenplan opgemaakt waarin ook het lokaal sociaal beleid verweven zit. 
Het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen : 

1. De strategische nota 
2. De financiële nota, die bestaat uit : 

a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) 
b. De staat van het financieel evenwicht (schema M2) 
c. Het overzicht van de kredieten (schema M3) 

3. De toelichting 
De bijhorende documentatie 

Het ontwerp van het meerjarenplan dient minstens 14 dagen voor de vergadering van de OCMW-raad 
bezorgd te worden aan ieder lid van de raad. 
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk 
beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de 
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk 
welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief 
vastgesteld te zijn. 

Besluit: 

Enig artikel: 
De voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse 
te agenderen op de eerstvolgende zitting ter vaststelling. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


