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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 6 JULI 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Informatieveiligheid. Jaarverslag 2019. Kennisname. 

Organisatieontwikkeling 
2. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanpassing beslissing vast bureau d.d. 14 
april 2020 m.b.t. de aanstelling van een 0,8 VTE contractueel gebrevetteerd verpleegkundige. 
Beslissing 
3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een contractueel gegradueerd 
verpleegkundige. Beslissing. 
4. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
contractuele zorgkundige onder bediendecontract van bepaalde duur. Beslissing. 
5. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 
6. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 
7. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een contractuele zorgkundige. 
Beslissing 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Informatieveiligheid. Jaarverslag 2019. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
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Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en artikel 84 
tot en met 86. 
De wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, artikel 10. 
De wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid, artikel 24 en 25. 
De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens. 
Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen voor 
gegevensbescherming 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 november 2015 waarbij een 
personeelslid van piva eGov werd aangewezen als informatieveiligheidsconsulent op basis van het 
contract afgesloten met het piva eGov. 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2018 waarbij de 
informatieveiligheidsconsulent van piva eGov, eveneens werd aangesteld als Data Protection Officer 
(DPO) voor OCMW Ronse. 
De beslissing van het vast bureau d.d. 4 februari 2019 waarbij vanaf 1 februari 2019 een ander 
personeelslid van piva eGov werd aangewezen als de nieuwe Data Protection Officer voor het lokaal 
bestuur Ronse. 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 april 2020 waarbij het 
‘Informatieveiligheidsbeleid stad en OCMW Ronse’ werd goedgekeurd. 

Relevante documenten 

Jaarverslag 2019 omtrent de informatieveiligheid bij de Stad en het OCMW Ronse. 

Feiten/context/motivering 

De functionaris voor gegevensbescherming, heeft een jaarverslag 2019 omtrent de 
informatieveiligheid bij de Stad en het OCMW Ronse opgemaakt. Hierin worden alle schriftelijke 
adviezen, werkzaamheden en incidenten tijdens 2019 vermeld en de veiligheidstoestand beschreven. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 omtrent de informatieveiligheid van de Stad en het OCMW 
Ronse.  
 

Organisatieontwikkeling 

2. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanpassing beslissing vast bureau d.d. 14 
april 2020 m.b.t. de aanstelling van een 0,8 VTE contractueel gebrevetteerd 
verpleegkundige. Beslissing 

 

3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een contractueel 
gegradueerd verpleegkundige. Beslissing. 

 

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

 

5. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. 
Beslissing. 
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6. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van 
het dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 

7. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een contractuele 
zorgkundige. Beslissing 

 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Waarnemend algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Danny De Brakeleer Luc Dupont 


