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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 9 NOVEMBER 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  

AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
1. Initiatief Buitenschoolse Opvang. Organisatie opvang gedurende de verlengde herfstvakantie 
2020 op 12 en 13 november in het  kader van de COVID-pandemie en opgelegde maatregelen van 
de hogere overheid. Goedkeuring. 
2. Sociale dienst. Vraag tot ondersteuning van de groepsaankoop 100 % groene stroom en 
aardgas. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
3. GIDPBW Solva Interne preventie. Jaaractieplan 2021 van OCMW Ronse. Beslissing. 
4. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 
5. OCMW personeel. Wijziging en uitbreiding van artikel 231 (onbetaald verlof als gunst) van de 
rechtspositieregeling. Beslissing. 
6. Personeel OCMW/BKO-IBO: Verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider 
BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. 
Beslissing. 
7. Gedeeltelijk sluiten van het Sociaal Huis tussen Kerstdag en Nieuwjaar. Beslissing. 
8. Sociaal Huis. Organiseren van een zitdag voor juridische eerstelijnsbijstand. Beslissing. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
10. Woonzorgcentrum De Linde. Aangaan van een huurovereenkomst met PatriRonse nv voor de 
terbeschikkingstelling van 10 bedden, in functie van het openen van een herstelafdeling voor covid-
patiënten. Beslissing. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
1. Initiatief Buitenschoolse Opvang. Organisatie opvang gedurende de verlengde 

herfstvakantie 2020 op 12 en 13 november in het  kader van de COVID-pandemie en 
opgelegde maatregelen van de hogere overheid. Goedkeuring. 

2. Sociale dienst. Vraag tot ondersteuning van de groepsaankoop 100 % groene stroom en 
aardgas. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
3. GIDPBW Solva Interne preventie. Jaaractieplan 2021 van OCMW Ronse. Beslissing. 

4. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. 
Beslissing. 

5. OCMW personeel. Wijziging en uitbreiding van artikel 231 (onbetaald verlof als gunst) van 
de rechtspositieregeling. Beslissing. 

6. Personeel OCMW/BKO-IBO: Verdere aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider 
BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. 
Beslissing. 

7. Gedeeltelijk sluiten van het Sociaal Huis tussen Kerstdag en Nieuwjaar. Beslissing. 

8. Sociaal Huis. Organiseren van een zitdag voor juridische eerstelijnsbijstand. Beslissing. 
 
 
 

Namens het vast bureau: 

Waarnemend algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Danny De Brakeleer Luc Dupont 
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