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TIJDENS DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 APRIL 2017 

 
 
Tijdens de behandeling van punt 10 ‘Elektromechanische uitbouw van de 
grondwaterwinning Ronsemeers. Goedkeuring van het ontwerp en de raming der 
werken’ werd volgende vraag gesteld :  
 
De heer Koen Haelters, gemeenteraadslid sp.a, vraagt op hoeveel tijd de investering 
Waterwinning Ronsemeers terugverdiend zal worden.  
 
Schepen Tom Deputter, schepen van openbare werken, zal dit navragen bij de Technische Dienst.  
 
De stadsingenieur deelt mee dat de terugverdientijd 5,7 jaar bedraagt.  
 
 
In de mondelinge vragenronde aansluitend aan de openbare zitting worden volgende 
punten besproken : 
 
 

1) De heer Dirk Deschaumes, gemeenteraadslid Vlaams Belang, stelt nog steeds heel wat 
zwerfvuil vast in De Stadstuin. Bovendien telt hij slechts één vuilnisbak in De 
Stadstuin.  

 
De heer Wouter Stockman, schepen, deelt mee dat de gemeenteraadsleden in dossier 12 van 
deze gemeenteraadszitting (samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort i.k.v. aanpak 
zwerfvuil) konden lezen dat het zwerfvuil in De Stadstuin sterk gedaald is (in 2015 werden er 
nog 120 zakken zwerfvuil verzameld, in 2016 slechts 73 zakken).  
Indien men meer vuilnisbakken plaatst, stelt men ook meer zwerfvuil vast. Dit is dan ook de 
reden waarom er slechts één vuilnisbak geplaatst werd in De Stadstuin.  
 
De heer Erik Tack, raadslid Vlaams Belang, deelt mee dat de plaats van de vuilnisbak in De 
Stadstuin niet ideaal gelegen is, namelijk tussen twee banken.  
 

2) De heer Björn Bordon, gemeenteraadslid sp.a, leest volgende interpellatie voor :  
 

Geachte Collegae 
 
Met  verwondering dienden wij in de geschreven pers te lezen dat het verslag van de Vlaamse 
Zorginspectie naar aanleiding van hun plaatsbezoek in december 2016 positief was. Met 
grote verwondering. Uit de persnota ondertekend door de OCMW-voorzitter werden enkele 
zinnen van het zorgverslag “letterlijk” geciteerd, andere zinnen werden dan weer genegeerd 
en aan nog andere zinnen werd dan weer een heel eigenzinnige interpretatie gegeven.  De 
inhoud van deze persnota kan niet bestempeld worden als “intellectueel eerlijk”; uw persnota 
staat vol met “alternatieve feiten” en heeft geenszins blijk van enige vorm van reflectie. Ik 
ben liever gewoon eerlijk. 
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Wanneer de zorginspectie stelt dat er een ruim overschot is aan verplegend en verzorgend 
personeel,  dan betekent dit dat het normpersoneel wordt behaald. Iedereen weet immers dat 
het behalen van de norm niet gelijk staat aan kwalitatieve dienstverlening. 40% boven de 
norm is geen zeldzame uitzondering meer. Bovendien heeft de zorginspectie vastgesteld dat 
zowel in het weekend als in de week op de verschillende afdelingen tijdens zowel de 
vroegdienst als de laatdienst de personeelsbezetting niet werd gehaald op verschillende 
dagen. 
 
Is het niet zo dat er werd beslist om 7 personeelsleden na natuurlijke afvloeiing niet te 
vervangen en dit voor een langdurige periode, met name van april 2014 tot en met oktober 
2016. Door een andere beleidsbeslissing werd in diezelfde periode gestreefd naar een hogere 
zorggraad  onder de residenten van het woonzorgcentrum. Niet alleen was er dus minder 
personeel, het werk van het personeel werd ook zwaarder. Maar eerlijk toegegeven, op het 
ogenblik van het bezoek van de zorginspectie in december 2016 was het personeelskader 
opnieuw ingevuld. Eindelijk. 
 
De drijfveer voor deze beslissingen kan worden gesitueerd in het streven naar een betere 
jaarrekening, waarmee de OCMW-voorzitter niet alleen kon uitpakken naar de bevolking toe 
maar ook potentiële kandidaat-overnemers in het kader van de geplande privatisering van de 
openbare zorgdienstverlening in Ronse kon verleiden. 
 
Er is met andere woorden geen oog voor het personeel noch voor de residenten, alle 
aandacht gaat naar de cijfertjes. 
 
Wanneer de zorginspectie verneemt van het personeel dat er een “malaise” en “chaos” 
heerst, dan dient men te kijken naar de mogelijke oorzaken en niet te wijzen met een 
beschuldigende vinger naar het personeel. 
 
Door het niet vervangen van de natuurlijke afvloeiingen is het meer dan normaal dat de 
werksfeer erop achteruit gaat, waardoor het ziekteverzuim stijgt, er een personeelstekort op 
de werkvloer ontstaat en zo de chaos. De oorzaak van de chaos is dan ook te wijten aan het 
gevoerde beleid. 
Bovendien, tijdens deze sanering van het personeelsbestand werd geprobeerd om de directeur 
van het woonzorgcentrum langs de kant te schuiven, een beslissing die door het Vast Bureau 
van het OCMW werd genomen ingegeven door een “merkwaardige” interpretatie van  de 
beschikbare informatie en dan ook later door hetzelfde Vast Bureau opnieuw terecht werd 
herzien.  
 
Als het geven van verkeerde informatie wordt verheven tot erfgoed, dan kan dit als een 
geklasseerd monument worden beschouwd. 
 
Waarde collegae, namens mijn fractie stel ik aan de raad de volgende concrete vragen: 

1. Onderschrijven alle meerderheidspartijen integraal de inhoud van de persnota 
verspreid door de OCMW-voorzitter?  In diezelfde persnota werd tevens de schijn 
opgewekt dat de anonieme klacht werd ingediend door sp.a Ronse. Neemt de 
meerderheid in casu tevens uitdrukkelijk afstand van deze 'opwekte schijn' of 
onderschrijft deze meerderheid dit? 

2. Waaruit bestond de hoogdringendheid van de laatste bijeengeroepen OCMW-raad? 
Op wiens vraag werd deze OCMW-raad bijeengeroepen? 
 

De heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter, deelt mee dat hij reeds driemaal de cijfers van 
het verslag van de Vlaamse Zorginspectie heeft toegelicht tijdens de OCMW-raad.  
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De leden van de sp.a-fractie hadden geen vragen noch opmerkingen over het verslag, behalve 
bij de laatste bijeengeroepen OCMW-raad. Als de sp.a het OCMW-beleid hekelt, waarom 
keurt deze fractie de budgetwijziging 2016 en budget 2017 goed, vraagt de voorzitter zich af.  
 
De laatste bijeengeroepen OCMW-raad werd door de voorzitter samengeroepen op vraag van 
enkele raadsleden.  
 
De algemene conclusie van het verslag van de Vlaamse Zorginspectie was dat de kwaliteit 
van de zorg gewaarborgd wordt. Dit kan beaamd worden door de directeur van het 
woonzorgcentrum, de heer Aelbrecht. Er zijn inderdaad aandachtspunten, deze worden 
opgenomen in het kwaliteitshandboek van het woonzorgcentrum.  
 
Problemen inzake de personeelsinzet ’s nachts en in het weekend worden vooral veroorzaakt 
door de slecht opgestelde uurroosters. Aanpassingen hieraan worden voorbereid door de 
directeur.  
 
De voorzitter haalt aan dat er tijdens deze legislatuur reeds veel geïnvesteerd is geweest in de 
zorg, meer dan 700.000 euro, aan o.a. branddetectie, de catering, de renovatie van de 
westvleugel, een nieuw oproepingssysteem,…  
 

3) De heer Erik Tack, gemeenteraadslid Vlaams Belang, deelt mee dat hij het stedelijke 
reglement op verkrotting heeft onderzocht en dat dit wel degelijk kan toegepast 
worden op de oude passerelle.  

 
De heer Luc Dupont, burgemeester, deelt mee dat hij dit voorstel zal meenemen voor het 
volgende kohier.  
 

4) De heer Jean-Pierre Stockman, gemeenteraadslid sp.a, stelt vast dat er veel werken 
gebeuren tussen de César Snoecklaan en de Kruisstraat. Hij merkt in deze zone heel 
wat zwaar vrachtverkeer, dat daar niet thuis hoort volgens de heer Stockman. Hij 
vraagt aan de bevoegde schepen van mobiliteit om volgende cijfers te ontvangen :  

- Hoeveel controles werden er uitgevoerd in 2016 ?  
- Hoeveel PV’s werden er opgesteld ?  
 

De heer Wouter Stockman, schepen van mobiliteit, deelt mee dat hij deze cijfers zal opvragen 
en overmaken aan de gemeenteraadsleden.  
 

5) De heer Pol Kerckhove, gemeenteraadslid sp.a, deelt mee dat hij van enkele bewoners 
rond het Sint-Martinuspark klachten heeft ontvangen inzake overlast. Is het mogelijk 
in dit park meer controles uit te voeren?  

 
De heer burgemeester deelt mee dat hij dit zal doorgeven aan de bevoegde instanties.  
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