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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 16 MAART 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
1. Woonzorgcentrum De Linde. Dienstverleningsovereenkomst met X-Care bvba inzake 
uitzendarbeid. Verdaagd. 

Organisatieontwikkeling 
2. Personeel OCMW/ Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijds 
contractueel technisch beambte onder arbeidscontract van bep duur ihkv de vervangingsplicht 
arbeidsduurverminderingsreglementering. Beslissing. 
3. Personeel OCMW/ Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een 0,8 time contractueel 
technisch beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur ihkv vervangingsplicht mbt de 
arbeidsduurverminderingsreglementering. Beslissing 
4. Personeel OCMW/BKO-IBO. Aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider BKO/IBO onder 
bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. Beslissing. 
5. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Kennisname ingekomen kandidaturen voor de aanleg van 
een werfreserve (contractueel en statutair) voor de functie van maatschappelijk werker. 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 

Leven en welzijn 

1. Woonzorgcentrum De Linde. Dienstverleningsovereenkomst met X-Care bvba inzake 
uitzendarbeid. Verdaagd. 

Organisatieontwikkeling 

2. Personeel OCMW/ Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijds 
contractueel technisch beambte onder arbeidscontract van bep duur ihkv de 
vervangingsplicht arbeidsduurverminderingsreglementering. Beslissing. 
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3. Personeel OCMW/ Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een 0,8 time contractueel 
technisch beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur ihkv vervangingsplicht mbt 
de arbeidsduurverminderingsreglementering. Beslissing 

 

4. Personeel OCMW/BKO-IBO. Aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider BKO/IBO 
onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. Beslissing. 

 

5. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Kennisname ingekomen kandidaturen voor de aanleg van 
een werfreserve (contractueel en statutair) voor de functie van maatschappelijk werker. 
Beslissing. 

 

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

 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


