Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET VAST BUREAU
Zitting van dinsdag 28 mei 2019

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, voorzitter
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, leden
Lesley Jourquin, algemeen directeur

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van dinsdag 21 mei 2019 wordt goedgekeurd.

2.

BESLISSINGEN VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR I.K.V. HAAR BUDGETHOUDERSCHAP: KENNISNAME
Het vast bureau neemt kennis van de beslissingen die werden genomen door de algemeen directeur in
het kader van haar budgethouderschap, nl.:
• lijsten goedgekeurde bestelbonnen O/2019/53, O/2019/54 en O/2019/55 voor een bedrag van
5.479,92 euro

3.

VERVOLGING VIA DEURWAARDERSEXPLOOT VAN OPENSTAANDE NIET - FISCALE VORDERINGEN
Een aantal facturen voor het gebruik van de kinderopvang O.MA blijven onbetaald ondanks diverse
aanmaningen. Aan het vast bureau wordt voorgelegd om deze facturen via deurwaardersexploot te
laten vervolgen.
BESLUIT
Enig artikel
De gefactureerde kosten te laten vervolgen via deurwaardersexploot.

4.

AANSTELLING JOBSTUDENT WZC ZOMERVAKANTIE 2019
Er liep nog een kandidatuur voor een vakantiejob in het woonzorgcentrum Ter Gauwen binnen.
Aangezien nog niet alle plaatsen zijn ingevuld, wordt aan het vast bureau gevraagd om deze kandidaten
nog aan te stellen voor een vakantiejob in de zomervakantie.
BESLUIT
Artikel 1
De kandidate wordt aangesteld als jobstudent in het woonzorgcentrum tijdens de
zomervakantieperiode van 8 tot en met 26 juli 2019.
Artikel 2
Een arbeidsovereenkomst voor studenten zal met betrokkene worden afgesloten in tweevoud, één
exemplaar voor elk van de overeenkomst sluitende partijen.

5.

PERSONEEL: SOLLICITATIE
De algemeen directeur ontving een sollicitatiebrief van een cliënte van het OCMW die vraagt om te
werk gesteld te worden in het woonzorgcentrum Ter Gauwen zodat ze 75 ontbrekende
tewerkstellingsdagen kan verzamelen om terug recht te krijgen op een werkloosheidsuitkering.
Deze tewerkstelling bij het OCMW past niet binnen een sociale maatregel of subsidie maar dient
volledig door het bestuur gedragen te worden. De totale loonkost voor deze tewerkstelling bedraagt
7922,39 euro, excl. maaltijdcheques en de bijdrage voor de tweede pensioenpijler.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt niet ingegaan op de vraag om tewerkstelling in het Woonzorgcentrum Ter Gauwen.

6.

BEROEPSSCHRIFT TEGEN DE BESLISSING(EN) VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST.
KENNISNAME.
Het arbeidsauditoraat van Gent maakte een kopie over van een verzoekschrift waarin beroep wordt
aangetekend tegen 2 beslissingen van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.
BESLUIT
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van voormeld verzoekschrift.
Artikel 2
De algemeen directeur wordt gelast met de verdere opvolging van dit dossier.

7.

ESF - OPROEP: OUTREACH EN ACTIVERING - SAMENWERKING MET ARKTOS EN EMINO
Het Europees Sociaal Fonds (ESF)-agentschap lanceerde een oproep ‘outreach en activering’, voor
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De oproep is gericht naar klanten van het OCMW
die nog niet klaar zijn om in Wijkwerken, TWE-OCMW of een aanbod van VDAB te stappen.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt ingegaan op de oproep van vzw Emino en vzw Arktos om mee te stappen in de oproep
‘outreach en activering’, gelanceerd door het ESF-agentschap. Voor Maarkedal worden 3 trajecten
aangevraagd, waarvoor per traject 560 euro door het lokaal bestuur gefinancierd wordt.

Namens het vast bureau
JOURQUIN Lesley
algemeen directeur

NACHTERGAELE Joris
voorzitter

