Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET VAST BUREAU
Zitting van dinsdag 02 juli 2019 om 08.45 uur

Aanwezig:
Isabel Van Quickelberghe, burgemeester wnd.
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Ann De Tollenaere, leden
Lesley Jourquin, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Joris Nachtergaele, voorzitter
Filip Meirhaeghe, lid verontschuldigd voor agendapunt 1. , 2.

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van 25 juni 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/2019/20 voor een bedrag van 967,14 euro
 lijsten goedgekeurde aanrekeningen O/2019/65, O/2019/66 en O/2019/67 voor een bedrag van
23.461,93 euro

3.

LOKAAL OPVANGINITIATIEF: AFSLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST TOT HET VERRICHTEN VAN
VRIJWILLIGERSWERK DOOR ASIELZOEKERS
De asielzoekers uit het lokaal opvanginitiatief zijn vragende partij om vrijwilligerswerk uit te voeren.
Uit een intern overleg vloeit volgend voorstel voort:
Vrijwilligerswerk kan bestaan uit het opruimen van zwerfvuil - als start in de nabije omgeving van het
LOI - gedurende 2 voormiddagen per week - telkens door 2 asielzoekers – voorzien van fluo hesje en
grijpers en vuilniszakken – aangepaste werkkledij wordt niet aangekocht.
Voorstel startdatum: 13 augustus 2019
Overeenkomst vrijwilligerswerk voor het OCMW wordt opgemaakt en ondertekend: de beslissing van de
houdende ‘Reglement rond vrijwilligerswerk’ werd goedgekeurd op de Gemeenteraad van 25 juni 2019.
Verzekering is in orde door het afsluiten van een overeenkomst voor vrijwilligers
Bijhouden van de gepresteerde arbeidstijd: door de sociale dienst
Vergoeding per halve dag per asielzoeker: 13 euro – uitbetaling door de sociale dienst via de
provisierekening van het LOI.
BESLUIT

Artikel 1
De asielzoekers toegewezen aan het LOI worden met ingang van 13 augustus 2019 ingeschakeld
conform het reglement vrijwilligerswerk en volgens de afspraken in voormeld voorstel.
Artikel 2
De vergoeding voor het vrijwilligerswerk uitgevoerd door de asielzoekers wordt vastgelegd op 13 euro
per halve dag prestaties.
4.

BEROEPSSCHRIFT TEGEN 2 BESLISSINGEN VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST.
GOEDKEUREN VAN HET STANDPUNT VAN HET OCMW.
Bij schrijven van 20 mei 2019 bezorgt het Arbeidsauditoraat van Gent een afschrift van het
verzoekschrift waarbij beroep werd ingesteld tegen 2 beslissingen van het Bijzonder Comité voor de
Sociale dienst, nl. de beslissingen van 14 maart 2019 en 24 april 2019 waarbij telkens een leefloon werd
geweigerd aan de verzoekster.
Aan het bestuur wordt gevraagd om het administratief dossier en haar standpunt over te maken.
Het beroep wordt door de arbeidsrechtbank behandeld in zitting van 19 september 2019 De zitting
werd vastgelegd op 19 september 2019.
In de bij dit besluit gevoegde bijlage wordt het standpunt van het OCMW uiteengezet.
Aan het vast bureau wordt gevraagd om het standpunt van het OCMW goed te keuren.
BESLUIT
Enig artikel
Het bij dit besluit gevoegde standpunt van het OCMW wordt goedgekeurd.

5.

BEROEPSSCHRIFT TEGEN 2 BESLISSINGEN VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST.
VERLENEN VAN EEN VOLMACHT OM HET OCMW TE VERTEGENWOORDIGEN IN.
Bij schrijven van 20 mei 2019 bezorgt het Arbeidsauditoraat van Gent een afschrift van het
verzoekschrift waarbij beroep werd ingesteld tegen 2 beslissingen van het Bijzonder Comité voor de
Sociale dienst, nl. de beslissingen van 14 maart 2019 en 24 april 2019 waarbij telkens een leefloon werd
geweigerd aan de verzoekster.
Het beroep wordt door de arbeidsrechtbank behandeld in zitting van 19 september 2019.
Het vertegenwoordigen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in gerechtelijke en
buitengerechtelijke gevallen en de beslissingen over het in rechte optreden namens het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn, onder voorbehoud van artikel 297, § 2 van het decreet over het
lokaal bestuur, behoort de bevoegdheid van het Vast Bureau.
Het is aangewezen om een advocaat of een personeelslid aan te duiden om de belangen van het OCMW
te verdedigen in dit dossier voor de arbeidsrechtbank. De advocaat of het personeelslid moet
gevolmachtigd worden door het Vast Bureau.
Er wordt de voorkeur gegeven aan de volmachtiging van een personeelslid omdat deze over de vereiste
dossierkennis beschikt. Aan het Vast Bureau wordt voorgesteld om afdelingshoofd Darline Vanden
heden te machtigen om het OCMW te vertegenwoordigen in de voornoemde zitting.
BESLUIT
Enig artikel
Darline Vanden hende, Afdelingshoofd Leven en Welzijn, wordt gevolmachtigd om het OCMW te
vertegenwoordigen in de zitting van de Arbeidsrechtbank van 19 september 2019 inzake het ingestelde
beroep tegen 2 beslissingen van het Vast Bureau.
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