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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUTEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 16 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 

Leven en welzijn 
1. Sociale Dienst. Goedkeuring te verlenen aan het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 61 waarbij OCMW Ronse met GERKO 
FLOORING INDUSTRIES kan samenwerken teneinde een tewerkstelling artikel60-privé te 
realiseren. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
2. Personeel OCMW/ Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijds contractueel 
technisch beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur ihkv vervangingsplicht mbt de 
arbeidsduurverminderingsreglementering. Beslissing 
3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Wijziging arbeidsregime van een contractueel 
technisch beambte. Beslissing. 
4. Personeel OCMW/Buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO. Aanpassing tewerkstellingsbreuk 
van een contractueel leerlingbegeleidster. 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 

Leven en welzijn 

1. Sociale Dienst. Goedkeuring te verlenen aan het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 61 waarbij OCMW Ronse met GERKO 
FLOORING INDUSTRIES kan samenwerken teneinde een tewerkstelling artikel60-privé te 
realiseren. 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 
tem 86. 
De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 60§7, handelend over de tewerkstellingsvorm 
en artikel 61 dat stelt dat het OCMW samenwerkingsverbanden kan afsluiten met andere organisaties 
teneinde haar doelstellingen te kunnen realiseren. 



 

 2/3

Relevante documenten 

De Raadsbeslissing van 15 oktober 2015 houdende de modelovereenkomst tussen het OCMW 
RONSE en de PRIVE-organisatie waaraan tewerkgestelden conform artikel 60§7 van de organieke 
wet op de OCMW’s worden ter beschikking gesteld met een gewijzigde minimum bijdrage per 
gepresteerd arbeidsuur ingevolge het kerntakendebat. 
De Raadsbeslissing van 26 oktober 2018 houdende de modelovereenkomst tussen het OCMW 
RONSE en de PRIVE-organisatie waaraan tewerkgestelden conform artikel 60§7 van de organieke 
wet op de OCMW’s worden ter beschikking gesteld zonder proefclausule. 
De modelovereenkomst tussen OCMW Ronse en GERKO FLOORING INDUSTRIES BVBA, als privé-
organisatie waaraan tewerkgestelden conform artikel 60§7 van de organieke wet op de OCMW’s 
kunnen worden ter beschikking gesteld. 

Feiten/context/motivering 

De privéonderneming is ertoe gehouden om het verschil tussen de jaarlijkse loonkost voor het 
OCMW (= het brutoloon, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de verzekeringspremie), en de aan 
het OCMW uitgekeerde staatstoelage, ten laste te nemen en aan het OCMW terug te betalen, mits de 
inachtneming van een minimum bedrag gelijk aan 2 EUR per gepresteerd arbeidsuur. 
De privé-onderneming, heeft ons gecontacteerd met de melding dat zij op zoek zijn naar bijkomend 
personeel en zij open staan voor de doelgroep artikel60-werknemers. 
Het bedrijf verbindt zich ertoe te zullen voorzien in de nodige omkadering en aansturing op de 
werkvloer. 
In het kader van het TWE-decreet wordt er veel belang gehecht aan de uitstroomkansen van onze 
doelgroepwerknemers in het normaal economisch circuit. 
De trajectbegeleider heeft inmiddels diverse contacten gehad met het bedrijf en heeft eveneens een 
plaatsbezoek afgelegd, waarbij de contacten als positief werden omschreven. 
Deze werkervaring zal ten goede komen aan de persoonlijke ontwikkelingskansen van onze 
doelgroepwerknemers. 

De CEO van het bedrijf is Dhr. Hans Heyrick. 
Het bedrijf is gelegen te 9600 RONSE, Nieuwe Pontstraat 3. 
Ze houden zich bezig met de productie en het plaatsen van parket. 
De personen die in aanmerking komen voor een tewerkstelling in het kader van artikel 60§7 zullen 
worden ingeschakeld als productiemedewerker. 

 hout in machine plaatsen, terug uit de machine halen + controle (bandwerk) 
 opkuisen werkplaats 

Voor de opstart van een eventuele tewerkstelling zullen de opdrachten van de werknemer concreet 
geformuleerd worden in de te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst. 

Voordracht 

Op voordracht van de hoofdmaatschappelijk werkster van de themagerichte werking. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Principieel goedkeuring te verlenen om de modelovereenkomst conform artikel 61 tussen het OCMW 
Ronse en de PRIVE-organisatie GERKO FLOORING INDUSTRIES BVBA, gelegen te 9600 RONSE, 
Nieuwe Pontstraat 3, af te sluiten met ingang van 1 februari 2020 met als doel er werknemers 
conform artikel 60§7 PRIVE van de organieke wet op de OCMW’s, ter beschikking te stellen. 
 
Artikel 2: 
De voorzitter van de OCMW Raad te verzoeken dit punt te agenderen op de eerstvolgende OCMW 
Raad. 
 

Organisatieontwikkeling 

2. Personeel OCMW/ Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijds contractueel 
technisch beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur ihkv vervangingsplicht mbt 
de arbeidsduurverminderingsreglementering. Beslissing 
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Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een voltijds technisch beambte onder 
arbeiderscontract van bepaalde duur in het kader van de vervangingsplicht met betrekking tot de 
arbeidsduurverminderingsreglementering (ADV) voor de periode van 23 december 2019 tot en met 22 
maart 2020. 
 

3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Wijziging arbeidsregime van een 
contractueel technisch beambte. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan een personeelslid, contractueel technisch beambte 
(poetsdienst), om met ingang van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020, verder 4/5den te werken in 
plaats van halftijds. 
 

4. Personeel OCMW/Buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO. Aanpassing 
tewerkstellingsbreuk van een contractueel leerlingbegeleidster. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanpassing van het arbeidsregime en haar verder aan 
te stellen als 1/4de time contractuele leerlingbegeleidster BKO/IBO onder bediendecontract van 
onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2020. 
 

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 


