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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 18 JANUARI 2021 

 
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. Voorstel tot viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen.  Beslissing. 

Leven en welzijn 
2. Sociale Dienst. Dringende aanstelling van een raadsman in een zaak waarbij beroep werd 
ingesteld bij de Arbeidsrechtbank tegen een beslissing van het BCSD van 28 september 2020. 
Beslissing. 
3. Samenwerking met Leerpunt om een cursus "leren werken met smartphone" te organiseren 
voor de doelgroep van het sociaal huis. Kennisgeving. 

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

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
5. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg 
en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse met het oog op het nemen van verdere 
maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie. Goedkeuring. 
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3. Samenwerking met Leerpunt om een cursus "leren werken met smartphone" te 
organiseren voor de doelgroep van het sociaal huis. Kennisgeving. 

 

Organisatieontwikkeling 

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

 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

5. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap 
Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse met het oog op het nemen van 
verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie. Goedkeuring. 

 
 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


