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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 30 NOVEMBER 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 

Financieel beheer 
1. Schrijven d.d. 24 november 2020 van de Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands 
Bestuur, Afdeling lokale financiën, houdende het besluit van de gouverneur van de provincie Oost-
Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2019 van OCMW Ronse. Kennisneming. 

Leven en welzijn 
2. Dringende aanstelling van een raadsman in een zaak waarbij beroep werd ingesteld bij de 
arbeidsrechtbank van Oudenaarde tegen een beslissing van het Bijzonder Comité van de sociale 
dienst d.d. 17 augustus 2020 
3. Goedkeuring van de subverwerkingsovereenkomsten tussen OCMW Ronse en verschillende 
organisaties voor het project 'Voorschools traject' en voor de 'Centrale aanmeldingsprocedure en 
openscholendag'. Goedkeuring. 
4. Sociale Dienst. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO). Aanpassing Huishoudelijk Reglement 
n.a.v. de wijzigingen inzake de registratie van de aanwezigheid van het kind via het badgesysteem 
van Tjek. Beslissing. 
5. Sociale Dienst. Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Aanpassing Huishoudelijk Reglement 
n.a.v. een nieuw logo, de integratie van 2 opvanglocaties en de wijzigingen inzake de registratie 
van de kinderen via het badgesysteem van Tjek. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
6. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Aanvraag om schadeloosstelling wegens 
een beroepsziekte - covid 19. Beslissing. 
7. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. Schrijven d.d. 24 november 2020 van de Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands 

Bestuur, Afdeling lokale financiën, houdende het besluit van de gouverneur van de 
provincie Oost-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2019 van OCMW Ronse. 
Kennisneming. 
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Leven en welzijn 
2. Dringende aanstelling van een raadsman in een zaak waarbij beroep werd ingesteld bij de 

arbeidsrechtbank van Oudenaarde tegen een beslissing van het Bijzonder Comité van de 
sociale dienst d.d. 17 augustus 2020 

3. Goedkeuring van de subverwerkingsovereenkomsten tussen OCMW Ronse en 
verschillende organisaties voor het project 'Voorschools traject' en voor de 'Centrale 
aanmeldingsprocedure en openscholendag'. Goedkeuring. 

4. Sociale Dienst. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO). Aanpassing Huishoudelijk 
Reglement n.a.v. de wijzigingen inzake de registratie van de aanwezigheid van het kind via 
het badgesysteem van Tjek. Beslissing. 

5. Sociale Dienst. Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Aanpassing Huishoudelijk 
Reglement n.a.v. een nieuw logo, de integratie van 2 opvanglocaties en de wijzigingen 
inzake de registratie van de kinderen via het badgesysteem van Tjek. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
6. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Aanvraag om schadeloosstelling wegens 

een beroepsziekte - covid 19. Beslissing. 

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

 
 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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