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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 18 MEI 2020 

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

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
2. Woonzorgcentrum De Linde. Schenkingen van verschillende organisaties/verenigingen aan 
het Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse voor het werkingsjaar 2020 voor personeel 
en residenten. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 

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

 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

2. Woonzorgcentrum De Linde. Schenkingen van verschillende organisaties/verenigingen 
aan het Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse voor het werkingsjaar 2020 
voor personeel en residenten. 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 77 en artikel 78, 2° lid, 12° en 
artikel 84 tot en met 86. 
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Relevante documenten 

Het mailbericht d.d. 16 mei 2020 van de directie Woonzorgcentrum De Linde aangaande verschillende 
schenkingen welke de voorbije weken werden bezorgd aan het Woonzorgcentrum De Linde voor 
bewoners en personeel. 
Het mailbericht d.d. 16 mei 2020 van de directie Woonzorgcentrum De Linde aangaande het voorstel 
van Beweging.net d.d. 16 mei 2020 om aan de bewoners en zorgverstrekkers een vetplantje samen 
met een boodschap aan te bieden. 

Feiten/context/motivering 

In deze tijden van CORONA-crisis wenst Beweging.net een extra inspanning te leveren ten aanzien 
van personeel en de residenten van Woonzorgcentrum De Linde door het schenken van een 
vetplantje samen met een boodschap (bedanking en steunbetuiging voor het behoud van een goede 
gezondheidszorg). 
 
Tevens werden door verschillende andere organisaties/verenigingen/enz… eveneens schenkingen 
gedaan : 
 
- Dreamland Ronse: chocolade en enkele gezelschapsspelen voor bewoners 
- Delhaize Ronse: chocolade voor personeelsleden 
- Colruyt Ronse: chocolade voor personeelsleden 
- Sp.a Ronse: bloemen voor zorgpersoneel 
- Lions Club Ronse: ontbijt voor zorgpersoneel 
- Garage Stockman: oliebollen voor bewoners en personeel 
- Padelvrienden Chalet Radar: pizza's voor zorgpersoneel 
- Lucky 7 en Mezza Luna: pizza's voor zorgpersoneel 
- Samenlevingsopbouw: postkaarten voor alle bewoners 
- Jonas Doms: beschermingsmateriaal 
- Kappers Ronse: paaseieren zorgpersoneel 
- Eethuis Uutvercoren: pannenkoeken voor bewoners 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van deze schenkingen in natura. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


