
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET VAST BUREAU

Zitting van maandag 18 januari 2021 om 13.30 uur

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

Overeenkomstig artikel 83 van het decreet lokaal bestuur werden de beslissingen van de vorige zitting 
opgenomen in de notulen. Deze notulen worden goedgekeurd.

2. VASTSTELLING VAN DE AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 
2021

De agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2021 wordt vastgesteld.

3. OPENVERKLARING VAN EEN TIJDELIJKE HALFTIJDSE FUNCTIE ZORGKUNDIGE

Door een langdurige afwezigheid van een verpleegkundige en om de continuïteit van de dienstverlening 
te verzekeren in woonzorgcentrum Ter Gauwen, wordt een oproep gedaan naar een tijdelijke 
zorgkundige met halftijdse prestaties, voor snelle indiensttreding.

4. AANSTELLING VAN EEN HALFTIJDS ZORGKUNDIGE C1-C2 TER VERVANGING VAN EEN AFWEZIGE 
VERPLEEGKUNDIGE

Door een langdurige afwezigheid van een verpleegkundige en om de continuïteit van de dienstverlening 
te verzekeren in woonzorgcentrum Ter Gauwen, wordt een zorgkundige, die reeds eerder aan de slag 
was in het woonzorgcentrum, na geheime stemming en met eenparigheid van stemmen, aangesteld 
met halftijdse prestaties.

5. DOORVERWIJZEN PERSONEELSLID NAAR MEDEX MET HET OOG OP EEN EVENTUELE VERVROEGDE 
PENSIONERING OM GEZONDHEIDSREDENEN

Aan het vast bureau wordt voorgelegd om een langdurig afwezig vastbenoemd personeelslid door te 
verwijzen naar Medex met het oog op een eventuele vervroegde pensionering om gezondheidsredenen. 
Er wordt beslist dat de halftijds vastbenoemd animator in WZC Ter Gauwen, op basis van artikel 185 van 
de rechtspositieregeling, wordt doorverwezen naar Medex met het oog op een eventuele vervroegde 
pensionering om gezondheidsredenen.

6. GOEDKEURING ONTWERP UITVOERING DEELAKKOORD VIA 6 - KOOPKRACHTMAATREGELEN PUBLIEKE 
SECTOR

Op 24 november 2020 sloot de Vlaamse Regering samen met de sociale partners een kaderakkoord (VIA 
6 voor de periode 2021-2025), dat moest zorgen voor meer koopkracht, meer handen in de zorg en 
meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.
Het deelakkoord VIA 6 – koopkracht publieke sector werd afgesloten op 22 december 2020 en kreeg 



diezelfde datum goedkeuring van de Vlaamse Regering. Alle lokale en provinciale besturen die onder het 
toepassingsgebied van het deelakkoord vallen, moeten het globaal uitvoeren.

Het ontwerp van de uitvoering deelakkoord VIA 6 – koopkrachtmaatregelen publieke sector wordt 
goedgekeurd. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 
januari 2021.

7. UPDATE VAN DE VLAAMSE EN FEDERALE SUBSIDIES DIE WERDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE 
CORONACRISIS

In het kader van de Covid-pandemie werden door de federale en Vlaamse overheid aan het OCMW 
diverse subsidies toegekend. Er wordt kennisgenomen van de stand van zaken omtrent de besteding 
van de verschillende subsidies van de Vlaamse en federale overheid in het kader van corona.

Namens het vast bureau

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris
algemeen directeur voorzitter


