
MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE DE GOEDKEURING VAN HET BESLUIT VAN DE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN RONSE VAN 14 NOVEMBER 2002
HOUDENDE DE OPRICHTING VAN EEN VERENIGING "OVERO.

DE VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, CULTUUR EN
AMBTENARENZAKEN

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid hoofdstuk XII; .'

Gelet op het l;Jesluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Ronse
van 25 september 2002 en het besluit van de stad Ronse van 30 september 2002 tot
uitreding uit de vereniging autonome verzorgingsinstelling Aurora;

Gelet op het besluit van de Raad Voor Maatschappelijk Welzijn van 14 november 2002 tot
oprichting van een vereniging overeenkomstig hoofdstuk XII, Openbare Vereniging Ronse
"OVERO" genaamd;

Gelet op de basisovereenkomst gesloten tussen de verenging Overo en de vzw Werken
Glorieux op 14 november 2002;

Gelet op het positief advies van het Overlegcomité van 13 november 2002, overeenkomstig
artikel26bisvande organiekewetbetreffendede OCMWs; .\

Gelet op de goedkeuringsbeslissing van de gemeenteraad van Ronse van 2 december 2002;

Overwegende dat het besluit strekt tot oprichting van een vereniging hoofdstuk XII, met als
doel uitwerking en/of ondersteuning geven aan samenwerkingsovereenkomsten die tussen
de deelgenoot en andere OCMW's, openbare besturen enlof rechtspersonen andere dan die
welke winstoogmerken hebben worden afgesloten in het kader van zowel preventieve enlof
curatieve zorg, welzijnszorg of sociale diensten;

Overwegende dat de opdrachtomschrijving is gebaseerd op hoofdstuk IV van de organieke
wet; dat artikel 57 §1 stipuleert dat deze dienstverlening zowel preventief als curatief en van
materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard kan zijn;

Overwegende dat er immers zorgbehoeften blijven bestaan op het grondgebied van Ronse;
dat de VZ)N Glorieux de enige actor is op het grondgebied van Ronse die dergelijke
gezondheidszorgen aanbiedt; dat op grond van artikel 61 van de organieke wet de nieuwe
vereniging overeenkomsten kan sluiten met derden; dat de vereniging zal samenwerken met
deze VZ)Nom tegemoet te komen aan die maatschappelijke behoefte; dat die samenwerking
vastgelegd is in de basisovereenkomst van 14 november 2002; dat er in essentie
gezamenlijk gewerkt zal worden aan de kwalitatieve gezondheidsvoorzieningen in de stad
Ronse en waarbij beide partijen er zich toe verbinden afspraken te maken met betrekking tot
opnamebeleid van patiënten in de vzw Werken Glorieux, preventieve acties, toegankelijkheid

--



van de zorg in de vzw Werken Glorieux, tarifiëring en invordering naar sociaal zwakkeren
door de vzw Glorieux;

Overwegende dat in onderling akkoord het OCMW en de V~ kunnen toelaten dat
gelijkaardige overeenkomsten enlof overeenkomsten ter uitwerking van de
basisovereenkomst, worden gesloten met derde partijen, andere dan die welke een
winstoogmerk hebben;

Overwegende dat de redactie van statuten van de vereniging niet op bezwaren stuit die de
goedkeuring in de weg staan;

Overwegende dat de oprichting van een vereniging in de voorgestelde vonn aldus
beantwoordt aan de wettelijke vereisten ter zake,

BESLUIT

Enig artikel: Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ronse van 14
november 2002 tot oprichting van een "vereniging OVERO" overeenkomstig hoofdstuk XII
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn, wordt goedgekeurd.

Brussel, 0 6 MAART

De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
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Paul VAN GREMBERGEN
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