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Tijdens de behandeling van het agendapunt 5 “Oprichting van een vereniging conform de
bepalingen van het OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 4, en dit voor de exploitatie van het
huidige woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, nl. VZW De Linde met als
partners de stad Ronse samen met het OCMW Ronse en WZC Sint-Vincentius
VZW.Goedkeuring.” wordt er door de heer Björn Bordon, gemeenteraadslid sp.a, een tekst
voorgelezen en worden er enkele vragen gesteld.
Hoe kan men het volgende met elkaar verzoenen?
Oordelen dat de uitbating van een woonzorgcentrum geen kerntaak van de lokale overheid is.
En in de motiveringsnota stellen dat het belangrijk is te onderkennen dat voor het OCMW, als
openbare regisseur in het ganse zorgveld, een belangrijk rol is weggelegd om mee te bewaken
dat aanbod en noden voor de steeds vergrijzende bevolking in evenwicht blijven. Een
woonzorgcentrum behoort in elk geval meer tot een kerntaak dan het verstrekken van een
zwemaanbod, een project waar deze meerderheid wel met geld over de brug komt.
Bovendien dient een OCMW steeds haar wettelijk opdracht “zorgen voor een menswaardig
bestaan voor éénieder” te realiseren.
Dus: stellen dat de uitbating geen kerntaak is, maar het wel noodzakelijk is om een regierol
op te nemen, wat bovendien eveneens een decretale verplichting uitmaakt.
Het OCMW maakt zich sterk dat zij straks nog de zorg kan regisseren, maar hoeveel invloed
heeft men echt vanuit die zogenaamde ‘regiestoel’. Van een blokkeringsminderheid wordt in
geen geval gesproken in de statuten. De voorziene afvaardiging van de stad en het OCMW
binnen de raad van bestuur is slechts 1/3. Daar waar de ene beslissing met een gewone
meerderheid en de andere beslissing met een 2/3de meerderheid in de raad van bestuur
kunnen worden genomen. Het stemgedrag van de afgevaardigden van de stad en het OCMW
is dan ook op geen enkel ogenblik van tel. En hoe zal de afvaardiging van uit de lokale
overheid eruit zien wanneer de OCMW-diensten binnen de stadsdiensten worden
geïntegreerd?
De mogelijkheid wordt gelaten dat een voorstel tot gerechtelijke ontbinding kan worden
ingediend en dit na 6 jaar na het neerleggen van de oprichtingsakte.
Rekening houdend met de hogervermelde samenstelling en de meerderheid voor beslissingen
kan dit voorstel eenzijdig worden genomen door de private partner... En wat gebeurt er nog
meer bij een ontbinding? De boekhoudkundige waarde van de inbreng in natura dient te
worden terugbetaald… Daar waar een ontbinding reeds mogelijk is na 6 jaar, is het gebouw
slechts afgeschreven na pas 29 jaar … En welk scenario zal zich opdringen ingeval van een
faling? Wie sluit uit dat wanneer de Sint-Vincentius-groep merkt dat de vzw verlieslatend is
en daarop vervolgens uit de vzw wenst te stappen, de stad dan zomaar niet ineens 30 miljoen
voor de gebouwde infrastructuur dient te betalen aan Sint-Vincentius?
Met de bestaande ligdagprijzen wordt de goedkoopste kamer 10 euro per dag duurder (38
euro  48 euro) oftewel 300 euro per maand. Veel pensioenen zullen straks ontoereikend zijn
om de rusthuisfactuur te betalen. Wie gaat deze rekening betalen? Het OCMW of de kinderen
van de resident?

1

Uit het financieel plan blijkt dat men de dagprijs tot 2041 met 39% zal laten stijgen. Dat is de
vooropgestelde indexering. De ligdagprijs zal worden bepaald aan de hand van een
verantwoord bedrijfeconomisch management... Het waken over de toegankelijkheid van de
zorg is dan ook ondergeschikt aan bedrijfeconomische wetmatigheden zoals winsten
genereren! Bovendien stijgen de loonkosten over dezelfde periode met slechts 23%. Hieruit
leiden we af dat men het personeelskader over de komende jaren systematisch zal afbouwen.
Dit zal de reeds hoge werklast enkel maar laten toenemen en de kwaliteit van de
dienstverlening zwaar aantasten. Dus opnieuw, de prijzen gaan naar omhoog, de werklast
voor het personeel wordt groter, waardoor de kwaliteit zal worden aangetast en de
toegankelijkheid afneemt! Hoe kan het bestuur een dergelijke visie verdedigen?
En tot slot, voor de zoveelste maal, opnieuw mijn volgende vragen:
Welke drukkingsmiddelen voorziet het stadsbestuur om de private partner bij tekortkomingen
aan te manen om over te gaan tot het wegwerken van de opmerkingen van de Zorginspectie?
Kan de stad ingeval de private partner in gebreke blijft inzake de voorwaarden met
betrekking tot de prijs, personeel en kwaliteit in laatste instantie de aanbesteding en alle
andere daaruitvloeiende overeenkomsten opzeggen? En kan dit kosteloos?
De heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter, deelt mee dat de vragen eerder handelen over
de samenwerkingsovereenkomst die reeds goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 3 juli
2017.
De heer Vandevelde haalt aan dat er wel degelijk sprake is van een blokkeringsminderheid in
de statuten, zowel in de algemene vergadering als de raad van bestuur. De algemene
vergadering zal toezien op de ligdagprijzen en opnamecriteria.
De OCMW-voorzitter vindt dat de prijzen die nu gehanteerd worden in het woonzorgcentrum
niet vergeleken kunnen worden met de prijzen vooropgesteld in de offerte. Huidige kamers in
het woonzorgcentrum (m.u.v. de vernieuwde westvleugel) voldoen niet aan de norm van 2019
waardoor we onze erkenning kunnen verliezen. Met de bouw van een nieuw
woonzorgcentrum zal de infrastructuur helemaal vernieuwd zijn, waar het personeel overigens
ook naar uitkijkt.
Bovendien zal door Sint-Vincentius een aanvraag ingediend worden om VIPA-subsidies te
bekomen. Er zal dan 5 euro afgetrokken kunnen worden van de ligdagprijs, waardoor de prijs
zelfs onder de huidige prijs komt te liggen.
Wat het personeel betreft deelt de voorzitter mee dat alle personeelsleden in dienst blijven met
behoud van alle rechten. Het bestuur kreeg hiervoor felicitaties van collegabesturen omdat dit
sterk onderhandeld was.
Drukkingsmiddelen zijn aanwezig aangezien er in elk overlegorgaan een vertegenwoordiger
van de stad aanwezig zal zijn.
Ten slotte, wenst de heer Vandevelde, nogmaals te benadrukken dat de bekommernissen van
de sp.a ook de bekommernissen van de meerderheid zijn. Hij roept op om vertrouwen te
hebben in de partner, vzw Sint-Vincentius.
De heer Björn Bordon herhaalt dat hij een vermelding van een blokkeringsminderheid in de
statuten niet teruggevonden heeft. Daarnaast deelt hij mee dat de VIPA-subsidies nog niet
toegekend zijn en als dat zo zou zijn, zullen deze dan ook effectief afgetrokken worden van de
ligdagprijs?
Hij besluit dat het hele zorgdossier een “ideologische” kwestie is: de huidige meerderheid
beschouwt de uitbating van een zwembad wel als een kerntaak, de zorg niet.
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De heer Vandevelde antwoordt dat de kerntaken van het OCMW alle zaken zijn die beslist
worden door het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het decreet maakt de
verzelfstandiging van zorgvoorzieningen mogelijk. Ten slotte wenst de OCMW-voorzitter te
benadrukken dat een investering voor het zwembad van 9 miljoen een pak lager is dan 25
miljoen die voor de vernieuwing van de zorgvoorzieningen nodig is.
De heer Koen Haelters, gemeenteraadslid sp.a, vraagt een antwoord op de vraag van de
vakbonden: wat gebeurt er met de rechten van statutairen inzake bevorderingen.
De heer Wim Vandevelde deelt mee dat dit besproken werd op het BOC. Statutairen blijven
hun rechten behouden en blijven in dienst van de stad.

In de mondelinge vragenronde aansluitend aan de openbare zitting worden volgende
punten besproken :

1) De heer Björn Bordon vraagt een stand van zaken i.v.m. de slechte staat van de
voetbalvelden van SK Ronse. Is er al een oplossing uit de bus gekomen?
De heer Joris Vandenhoucke, schepen van sport, deelt mee dat de aannemer geen fout
heeft begaan. De droogte is de oorzaak van de slechte staat van de velden. De
aannemer heeft ondertussen het terrein (kosteloos) bewerkt zodat dit opnieuw
bespeelbaar is. De jeugdterreinen moeten ook nog bewerkt worden.
2) De heer Pol Kerckhove, gemeenteraadslid sp.a, meldt dat de elektrische laadpunten
voor auto’s, aangeduid in het blauw, voor verwarring zorgen. Deze plaatsen worden
ingenomen door mindervaliden. Kan dit onderzocht worden ?
De heer Wouter Stockman, schepen van mobiliteit, deelt mee dat hij dit zal bespreken
met de Dienst Mobiliteit.
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