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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN VRIJDAG 30 OKTOBER 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 

1. Initiatief Buitenschoolse Opvang. Organisatie opvang gedurende de verlengde herfstvakantie 
2020 in het  kader van de COVID-pandemie en opgelegde maatregelen van de hogere overheid. 
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 

2. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 16 december 2020 en vaststellen mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 

3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
technische beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur. Beslissing. 

 
 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 

1. Initiatief Buitenschoolse Opvang. Organisatie opvang gedurende de verlengde 
herfstvakantie 2020 in het  kader van de COVID-pandemie en opgelegde maatregelen van 
de hogere overheid. Goedkeuring. 

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 en 

artikel 84 tot en met 86. 
- Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID - 19 te beperken. 
- Mededeling van de Vlaamse Regering d.d. 27 oktober 2020 betreffende de melding dat de 

herfstvakantie 2020 wordt verlengd met 2 dagen. 

Relevante documenten 

Bericht van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 28 oktober 2020 inzake ‘Vergoeding van de 
Vlaamse Regering voor lokale besturen voor bijkomende kinderopvang’. 
Mail van het Afdelingshoofd Leven en Welzijn inzake de praktische organisatie. 
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Feiten/context/motivering 

Gedurende de herfstvakantie is het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang, gevestigd op de locatie 
Internaat Vlaamse Ardennen, zoals gepland geopend voor 36 kindplaatsen  
Op 25 oktober nam de minister van Onderwijs de beslissing om de herfstvakantie te verlengen tot en 
met 11 november. Op de werkdagen 9 en 10 november zorgt dit voor vele ouders voor een 
opvangprobleem. 
Er wordt gevraagd aan alle ouders om hun kinderen zo veel als mogelijk thuis op te vangen.  
Sommige gezinnen vinden, ondanks hun zoektocht naar een oplossing in hun eigen netwerk, geen 
oplossing.  
Daarom wordt voorgesteld een beperkt aantal opvangplaatsen (van 7u tot 18u) ter beschikking 
stellen aan ouders die niet kunnen telewerken en werkzaam zijn binnen de cruciale sectoren.  
 
De Vlaamse Regering voorziet opnieuw 30 euro per dag per kind voor de lokale besturen die ervoor 
kiezen om bijkomend opvangaanbod te creëren. Hiermee wordt terug gegrepen naar de oplossing die 
goed heeft gewerkt in het voorjaar, met een goede samenwerking tussen de lokale besturen, de 
verschillende (buitenschoolse) opvanginitiatieven en de scholen. 
 
De ouders kunnen inschrijven via Tjek.be voor de 2 extra opvangdagen op 9 en 10 november 2020. 
De inschrijfperiode is kort en liep tot vrijdagmiddag 30 oktober 2020 12u, zodat het lokaal bestuur de 
nodige voorbereidingen kon treffen. 
 
Er wordt gewerkt met de draaiboeken van de IBO. Dit betekent concreet:  

 36 beschikbare plaatsen. 

 Locatie: Internaat Vlaamse Ardennen 

 Zowel kleuters als lagere school kinderen kunnen die dagen terecht. 

 We geven voorrang aan ouders die niet kunnen thuiswerken en essentiële beroepen. 

 De inschrijvingen worden vanaf 28 oktober open gesteld tot vrijdag 12u. Alle ouders van 
BKO en IBO worden digitaal aangeschreven en krijgen de mogelijkheid om digitaal in te 
schrijven. 

 We bieden die 2 dagen gratis aan zoals bijgevoegde mail aangegeven. 

 Wij vragen hiervoor subsidies aan de overheid. 

 Wanneer we meer vraag krijgen dan de 36 plaatsen. Bekijken we met het team Vrije tijd 
om ook met de sportmonitoren eventueel een extra locatie voor noodopvang te 
organiseren. 

Advies 

Afdelingshoofd Leven en Welzijn geeft hieromtrent positief advies. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de verdere organisatie van het Initiatief Buitenschoolse Opvang gedurende de 2 
dagen na de herfstvakantie op 9 en 10 november 2020 en een beperkt aantal opvangplaatsen (van 7u 
tot 18u) ter beschikking stellen aan ouders die niet kunnen telewerken en werkzaam zijn binnen de 
cruciale sectoren. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de gratis verstrekking van deze beperkte vorm van opvang. 
Artikel 3: 
Akkoord te gaan met het aanvragen van de ‘Vergoeding van de Vlaamse Regering voor lokale 
besturen voor bijkomende kinderopvang’. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

2. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 16 december 2020 en vaststellen mandaat van 
de vertegenwoordiger. Beslissing. 

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 § 1. 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 34, 35, 74, 432, 445 en 
447. 

- Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 mei 2009 tot aanvraag toetreding 
bij SOLVA. 

- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en 
Socio-Economische Expansie, SOLVA.  

- De OCMW-raadsbeslissing d.d. 4 maart 2019 houdende de aanstelling van een 
vertegenwoordiger, de heer Aaron Demeulemeester en plaatsvervangende vertegenwoordiger, 
mevrouw Eugénie Carrez voor de algemene vergaderingen van SOLVA voor de legislatuur 
2019-2024. 

Relevante documenten 

Schrijven van SOLVA d.d. 20 oktober 2020 betreffende de oproeping voor de algemene vergadering 
van SOLVA op 16 december 2020 om 19u00 met mededeling van de agenda en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van SOLVA d.d. 20 oktober 2020 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering van 16 december 2020 met als agenda :  
1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien 
noodzakelijk) 
2. Samenstelling van het bureau 
3. Goedkeuren actieplan en budget 2021 
4. Statutenwijziging SOLVA: Samenstelling Raad van Bestuur en Digitale vergaderwijze 
bestuursorganen 
5. Toetreding bij SOLVA 
a. Projectenvereniging Erfgoed Denderland 
b. Projectenvereniging VARIANT 
6. Toetreding SOLVA bij Poolstok 
7. Vertegenwoordiging SOLVA in de bestuursorganen van VENECO 
8. Benoeming van bestuurder voor mandaten die zijn opengevallen sinds de laatste 
Algemene Vergadering. 
 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn zodat het mandaat van de OCMW-
vertegenwoordiger kan vastgesteld worden. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de eerstvolgende raad.  
 

Organisatieontwikkeling 

3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse 
technische beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur. Beslissing. 

 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


	AGENDA
	Punten van de besloten zitting
	Leven en welzijn
	1. Initiatief Buitenschoolse Opvang. Organisatie opvang gedurende de verlengde herfstvakantie 2020 in het  kader van de COVID-pandemie en opgelegde maatregelen van de hogere overheid. Goedkeuring.

	Intergemeentelijke samenwerking
	2. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 16 december 2020 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing.

	Organisatieontwikkeling
	3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse technische beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur. Beslissing.



	BESLOTEN ZITTING
	Punten van de besloten zitting
	Leven en welzijn
	1. Initiatief Buitenschoolse Opvang. Organisatie opvang gedurende de verlengde herfstvakantie 2020 in het  kader van de COVID-pandemie en opgelegde maatregelen van de hogere overheid. Goedkeuring.

	Intergemeentelijke samenwerking
	2. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 16 december 2020 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing.

	Organisatieontwikkeling
	3. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijdse technische beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur. Beslissing.




