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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
NOTULEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 20 JANUARI 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Danny 
De Brakeleer neemt het ambt waar. 

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. Voorstel tot viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen.  Beslissing. 
2. Oninbaarverklaring.  Beslissing. 

Leven en welzijn 
3. Sociaal Huis. Regionale dienst voor schuldbemiddeling ‘Vlaamse Ardennen’. Vraag van 
OCMW Geraardsbergen tot toetreding. Beslissing. 
4. Sociale Dienst. Personeel Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Ten laste neming van kosten 
verbonden aan juridische bijstand tijdens een verhoor voor onrechtmatige klacht t.a.v. BKO-
medewerker. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
5. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

Varia 
6. Agenda OCMW-raad 3 februari 2020. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Voorstel tot viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen.  Beslissing. 

 
Een aantal dwangbevelen worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard. 
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2. Oninbaarverklaring.  Beslissing. 

 
Een aantal facturen worden oninbaar verklaard. 
 

Leven en welzijn 

3. Sociaal Huis. Regionale dienst voor schuldbemiddeling ‘Vlaamse Ardennen’. Vraag van 
OCMW Geraardsbergen tot toetreding. 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, 78 en artikel 84 tot en met 86. 

Relevante documenten 

Het schrijven van de Regionale dienst voor Schuldbemiddeling ‘Vlaamse Ardennen’, ontvangen op 6 
januari 2020, met de vraag tot het willen verlenen van het akkoord met de toetreding van OCMW 
Geraardsbergen. 
Het meest recente samenwerkingsprotocol 2018 inzake Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling 
‘Vlaamse Ardennen’. 
Financiële afrekening Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling ‘Vlaamse Ardennen’ werkingsjaar 
2018. 
Email d.d. 16 januari 2020 met bijkomende info i.v.m. de vraag tot toetreding van OCMW 
Geraardsbergen tot de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling. 

Feiten/context/motivering 

Op 10 mei 2000 richtten de OCMW’s van Brakel, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, 
Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm een regionale gemeenschappelijke dienst voor 
schuldbemiddeling op met standplaats te Oudenaarde en ondertekenden het samenwerkingsprotocol 
van de “ Regionale dienst voor schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen”. De erkenning die de OCMW’s 
als centrum voor schuldbemiddeling ten individuele titel hebben bekomen, wordt door de regionale 
dienst gebruikt ten behoeve van de cliënten die de deelnemende OCMW’s ernaar doorverwijzen. 
In een later stadium traden ook de OCMW’s van Ronse en Horebeke (2003) en Zottegem (2011) toe. 
Het samenwerkingsprotocol werd gewijzigd in 2005 (uitbreiding maatschappelijk werker), 2009 en 
2018 (uitbreiding jurist en wijziging financieringswijze) om te voldoen aan gewijzigde personeels- en 
financieringsbehoeften. 
De OCMW-Raad van Geraardsbergen heeft in haar beslissing van 12 november 2019 haar toetreding 
tot de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling goedgekeurd, met ingang van 1 juli 2020. 
De toetreding van OCMW Geraardsbergen brengt een verhoging van het werkingsbudget van de 
Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling met zich mee, dankzij de forfaitaire financiële bijdrage van 
OCMW Geraardsbergen (geraamd op 17.035,53 Euro per jaar), nog te vermeerderen met de extra 
inkomsten uit de dossiers collectieve schuldenregeling die de Regionale Dienst voor 
Schuldbemiddeling in naam en voor rekening van OCMW Geraardsbergen zullen beheren.     
De verhoging van de werklast die met deze uitbreiding gepaard gaat, kan worden opgevangen met de 
huidige personeelsbezetting. 
Op het moment dat dit wel nodig zou zijn, zal dit in elk geval vooraf ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan alle toegetreden OCMW’s, conform de bepalingen van de bestaande 
samenwerkingsovereenkomst. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de toetreding van het OCMW Geraardsbergen tot de Regionale Dienst 
voor Schuldbemiddeling ‘Vlaamse Ardennen’. 
 
Artikel 2: 
De Voorzitter van de OCMW-Raad te verzoeken dit agendapunt te agenderen op de eerstvolgende 
OCMW-Raad. 
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4. Sociale Dienst. Personeel Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Ten laste neming van 
kosten verbonden aan juridische bijstand tijdens een verhoor voor onrechtmatige klacht 
t.a.v. BKO-medewerker. Beslissing. 

 

Organisatieontwikkeling 

5. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van 
het dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 

Varia 

6. Agenda OCMW-raad 3 februari 2020. 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. 3 februari 2020. 

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 3 februari 2020. 
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. 3 februari 
2020. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Waarnemend algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Danny De Brakeleer Luc Dupont 


