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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

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

Leven en welzijn 
2. Sociale Huis. Vraag van Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen naar logistieke 
ondersteuning van het Huis van het Kind voor het project 'Mindspring Junior'. Goedkeuring. 
3. Sociaal Huis. Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie. 
Goedkeuring. 
4. Sociaal Huis. Federale en Vlaamse coronasubsidie. Bepaling van het kader en de toekenning 
van de subsidie. Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 
5. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Vrijwillig ontslag van een statutaire 
zorgkundige. Beslissing. 
6. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 
7. Rechtspositieregeling - Wijzigingen rechtspositieregeling voor de personeelsgroepen vermeld 
in art 186 §2, 1° en 2° en art 186 §2, 3° van het decreet lokaal bestuur 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
8. Sociale Dienst. Vormingsactiviteit georganiseerd door Huis van het Kind met als thema 
'Levensreddend handelen bij kinderen van 0-12 jaar'. Goedkeuring 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. Voorstel tot viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen.  Beslissing. 
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Leven en welzijn 
2. Sociale Huis. Vraag van Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen naar logistieke 

ondersteuning van het Huis van het Kind voor het project 'Mindspring Junior'. 
Goedkeuring. 

3. Sociaal Huis. Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale 
economie. Goedkeuring. 

4. Sociaal Huis. Federale en Vlaamse coronasubsidie. Bepaling van het kader en de 
toekenning van de subsidie. Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 
5. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Vrijwillig ontslag van een statutaire 

zorgkundige. Beslissing. 

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

7. Rechtspositieregeling - Wijzigingen rechtspositieregeling voor de personeelsgroepen 
vermeld in art 186 §2, 1° en 2° en art 186 §2, 3° van het decreet lokaal bestuur 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
8. Sociale Dienst. Vormingsactiviteit georganiseerd door Huis van het Kind met als thema 

'Levensreddend handelen bij kinderen van 0-12 jaar'. Goedkeuring 
 
 

Namens het vast bureau: 

Waarnemend algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Pascale Ongena Luc Dupont 
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