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 BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
DD° 23 OKTOBER 2017 

 
WAREN AANWEZIG : de heer Lieven Dhaeze, GR-voorzitter 
 De heer Luc Dupont, Burgemeester 

De Schepenen :  Jan Foulon, Tom Deputter, Brigitte Vanhoutte, Joris 
Vandenhoucke en Wouter Stockman. 
 

De raadsleden : Yves Deworm, Rudi Boudringhien, Gunther Deriemaker, Erik Tack, Pol Kerckhove, 
Diederik Van Hamme, Björn Bordon, Dirk Deschaumes, Christiane Modde, Brigitte Goddaer, 
Abderrahim Lahlali, Aaron Demeulemeester, Angélique Syroit, Isabelle Stockman, Koen Haelters, 
Sonia Azouzi, Frederik Vandenbossche, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit en Philippe Vallez. 
 Mevrouw Linda Vandekerkhove, stadssecretaris. 
 De heer Wim Vandevelde, schepen van rechtswege. 
  
Verontschuldigd :    De heer Ignace Michaux, schepen. 
 Mevrouw Sylvie De Bie, raadslid. 
 
                                    
De CD&V GROEN-fractie : Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, Diederik Van 
Hamme, Jan Foulon, Wouter Stockman, Abderrahim Lahlali, Isabelle Stockman en Patrice Dutranoit. 
De N-VA-fractie : Brigitte Vanhoutte, Lieven Dhaeze, Aaron Demeulemeester, Angélique Syroit en 
Frederik Vandenbossche. 
De Open VLD-fractie : Rudi Boudringhien en Tom Deputter.  
De sp.a-fractie : Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, Koen Haelters, Sonia Azouzi, 
Jean-Pierre Stockman en Philippe Vallez. 
De VLAAMS BELANG-fractie : Erik Tack, Dirk Deschaumes en Christiane Modde. 
Onafhankelijk raadslid :  Brigitte Goddaer. 

De zitting wordt geopend te 18.00 uur. 
De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 12 oktober 
2017. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 16 oktober 2017 worden met algemene 
stemmen goedgekeurd. 

OPENBARE ZITTING 
EREDIENSTEN 

1. PROTESTANTSE KERK VAN RONSE.  
 BUDGETWIJZIGING 2017.  
 KENNISNAME. 
Het stadsbestuur ontving de eerste budgetwijziging 2017 van de Protestantse kerk. In het 
exploitatiebudget zijn er een aantal kleine verschuivingen gebeurd en in het 
investeringsbudget wordt er een verschuiving aangebracht van het hoofdgebouw eredienst 
naar de woning bedienaar eredienst. Aan de bijdragen van de stad Ronse wijzigt niets en de 
bedragen vallen binnen het goedgekeurde meerjarenplan.  
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de eerste budgetwijziging 2017 van de 
Protestantse kerk. 
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DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de 

ministeriële omzendbrieven ter zake; 
Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 

de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 

reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen 
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst; 

Gelet op de ingediende budgetwijziging nummer 1 – 2017 dd° 19 september 2017 van de 
Protestantse Kerk; 

Gelet op de nota 2017-21 dd° 09 oktober 2017 van de Financiële Dienst inzake de 
budgetwijziging nummer 1 - 2017 van de Protestantse Kerk; 

Gelet op het voorstel om kennis te nemen van de budgetwijziging nummer 1 - 2017 
vermits deze de bedragen uit de aangepaste meerjarenplanning 2014-2019 niet overschrijdt; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST :  
Artikel 1.  Kennis te nemen van de budgetwijziging nummer 1 - 2017 van de Protestantse 
Kerk, met volgende bijdragen in exploitatie en investeringen voor 2017 : 

 Volgens 
geactualiseerd 

MJP 

Aandeel Ronse Budget 
2017 

Na 
budgetwijziging 

nr. 1 2017 

Aandeel 
Ronse in 

budget 2017 

Exploitatie 14.996,69 13.475,62 12.608,62 12.608,62 11.161,73 

Investering 10.000,00 8.852,46 10.000,00 10.000,00 8.852,46 

Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
2. CENTRAAL KERKBESTUUR RONSE.  

GEACTUALISEERDE MEERJARENPLAN 2014 - 2019 VAN DE 
KERKFABRIEKEN DIE RESSORTEREN ONDER HET CENTRAAL 
KERKBESTUUR RONSE.  

  GOEDKEURING. 
De stad ontving de meerjarenplanning van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal 
Kerkbestuur.  
De bijdrages van de stad in de exploitatie en de investeringen kunnen conform de eerder 
vastgelegde afspraken met het Centraal Kerkbestuur, o.m. tijdens de vergadering met het 
Centraal Kerkbestuur op 30 juni 2016, als volgt worden weergegeven over de periode 2014-
2019:  
  KF St-Hermes KF St-Martinus KF De Klijpe KF St-Antonius KF St-Pieter 
Exploitatie 2014 120.181,83 65.811,34 33.563,97 30.624,90 11.760,00 
 2015 104.749,86 67.340,70 34.140,00 31.176,00 11.971,68 
 2016 106.601,83 68.552,83 34.764,00 40.825,48 12.187,17 
 2017 108.514,72 69.786,78 35.403,00 32.308,67 12.406,54 
 2018 110.474,91 71.042,95 36.042,00 32.889,29 12.629,86 
 2019 112.464,94 72.321,72 36.682,00 33.481,93 12.857,19 
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  KF St-Hermes KF St-Martinus KF De Klijpe KF St-Antonius KF St-Pieter 
Investeringen 2014 21.775,14 7.500,00 20.000,00 0,00 0,00 
 2015 0,00 0,00 21.000,00 11.872,55 0,00 
 2016 0,00 0,00 0,00 42.908,00 0,00 
 2017 0,00 17.983,00 0,00 0,00 0,00 
 2018 56.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2019 34.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De raad wordt verzocht het geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken 
die ressorteren onder het Centraal Kerkbestuur Ronse goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de 

ministeriële omzendbrieven ter zake; 
Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 

de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 

reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen 
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst; 

Gelet op de nota 2017/22 dd° 10 oktober 2017 van de Financiële Dienst inzake de 
geactualiseerde meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse; 

Gelet op het voorstel om de geactualiseerde meerjarenplanning 2014-2019 van de 
kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse goed te keuren; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met 19 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 
Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) bij 7 onthoudingen (sp.a-fractie) : 
Artikel 1.  De geactualiseerde meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse goed te keuren, met volgende bijdragen in 
exploitatie en investeringen :  

  KF St-Hermes 
KF St-

Martinus KF De Klijpe 
KF St-

Antonius KF St-Pieter 
Exploitatie 2014 120.181,83 65.811,34 33.563,97 30.624,90 11.760,00 
 2015 104.749,86 67.340,70 34.140,00 31.176,00 11.971,68 
 2016 106.601,83 68.552,83 34.764,00 40.825,48 12.187,17 
 2017 108.514,72 69.786,78 35.403,00 32.308,67 12.406,54 
 2018 110.474,91 71.042,95 36.042,00 32.889,29 12.629,86 
 2019 112.464,94 72.321,72 36.682,00 33.481,93 12.857,19 
       

  KF St-Hermes 
KF St-

Martinus KF De Klijpe 
KF St-

Antonius KF St-Pieter 
Investeringen 2014 21.775,14 7.500,00 20.000,00 0,00 0,00 
 2015 0,00 0,00 21.000,00 11.872,55 0,00 
 2016 0,00 0,00 0,00 42.908,00 0,00 
 2017 0,00 17.983,00 0,00 0,00 0,00 
 2018 56.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2019 34.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, 
hoofdstuk I van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, houdende regeling van het bestuurlijk 
toezicht en externe audit.  
 
3. CENTRAAL KERKBESTUUR RONSE.  

BUDGET 2018 VAN DE KERKFABRIEKEN DIE RESSORTEREN ONDER 
HET CENTRAAL KERKBESTUUR RONSE.  

 KENNISNAME. 
Het nazicht van de ingediende budgetten 2018 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur werd uitgevoerd in overeenstemming met de vigerende regelgeving en 
de afspraken gemaakt met het Centraal Kerkbestuur.  
Dit zijn de verschillende bedragen:  

  
KF St-
Hermes 

KF St-
Martinus 

KF De 
Klijpe KF St-Antonius KF St-Pieter 

Exploitatie voorzien in budget 2018 100.680,39 71.042,95 36.034,36 29.195,92 12.629,86 

       

  
KF St-
Hermes 

KF St-
Martinus 

KF De 
Klijpe KF St-Antonius KF St-Pieter 

Investeringen voorzien in budget 2018 56.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De raad wordt verzocht kennis te nemen van de budgetten 2018 van de kerkfabrieken 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de 

ministeriële omzendbrieven ter zake; 
Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten ; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de 
modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 
46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen 
van de eredienst; 

Gelet op de nota 2017/23 dd° 11 oktober 2017 van de Financiële Dienst inzake de 
budgetten 2018 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse; 

Gelet op het voorstel om kennis te nemen van de budgetten 2018 vermits deze passen 
in de geactualiseerde meerjarenplanning 2014-2019; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST :  
Artikel 1.  Kennis te nemen van de budgetten 2018 van de kerkfabrieken ressorterend 
onder het Centraal Kerkbestuur Ronse, met volgende bijdragen in exploitatie en investeringen 
voor 2018 : 
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  KF St-Hermes 
KF St-
Martinus 

KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius KF St-Pieter 

Exploitatie 
voorzien in 
budget 2018 100.680,39 71.042,95 36.034,36 29.195,92 12.629,86 

       

  KF St-Hermes 
KF St-
Martinus 

KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius KF St-Pieter 

Investeringen 
voorzien in 
budget 2018 56.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, 
hoofdstuk I van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, houdende regeling van het bestuurlijk 
toezicht en externe audit. 
  
INTERNE ORGANISATIE 

4.   VERENIGING AUDIO. 
TOETREDING VAN NIEUWE LEDEN.  

   GOEDKEURING. 
De toetreding van de Stad Ronse tot de vereniging Audio werd goedgekeurd op de 
gemeenteraadszitting van 28 april 2014. 
Op 14 juni 2017 heeft de algemene vergadering van Audio de toetreding van acht lokale 
besturen, één ziekenhuis en één hulpverleningszone als nieuwe leden van de vereniging 
goedgekeurd. 
Teneinde te voldoen aan de juridisch-administratieve verplichtingen wordt het stadsbestuur 
via mailbericht van 27 september 2017 verzocht deze toetreding aan de gemeenteraad voor te 
leggen ter goedkeuring. Het betreft de toetreding van de steden Gent, Hasselt, Oostende, 
Nevele en Tremelo, de OCMW’s van Linkebeek, Lokeren en Tremelo, de 
Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de toetreding tot de vereniging 
Audio van deze nieuwe leden.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 waarbij de Stad Ronse is 

toegetreden tot de vereniging ‘Audio’;  
Gelet op artikel 224, tweede lid, van het OCMW-decreet dat de instemming van alle 

deelgenoten vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten; 
Gelet op de vraag vanwege Stad Gent om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals 

blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 24 oktober 2016;   
Gelet op de vraag vanwege Stad Hasselt om toe te treden tot de vereniging Audio, 

zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 20 december 2016;   
Gelet op de vraag vanwege Stad Oostende om toe te treden tot de vereniging Audio, 

zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 29 augustus 2016;   
Gelet op de vraag vanwege gemeente Nevele om toe te treden tot de vereniging Audio, 

zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 28 maart 2017; 
Gelet op de vraag vanwege gemeente Tremelo om toe te treden tot de vereniging 

Audio, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 18 mei 2017; 
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Gelet op de vraag vanwege OCMW Linkebeek om toe te treden tot de vereniging 
Audio, zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 06 oktober 2016; 

Gelet op de vraag vanwege OCMW Lokeren om toe te treden tot de vereniging Audio, 
zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 22 december 2016; 

Gelet op de vraag vanwege OCMW Tremelo om toe te treden tot de vereniging Audio, 
zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 25 april 2017; 

Gelet op de vraag vanwege AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 16 november 2016; 

Gelet op de vraag vanwege Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant om toe te treden 
tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de zoneraad van 03 mei 2017; 

Gelet op de groeistrategie goedgekeurd door de Algemene Vergadering Audio van 09 
juni 2016; 

Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van Stad Gent, Stad 
Hasselt, Stad Oostende, gemeente Nevele, gemeente Tremelo, OCMW Linkebeek, OCMW 
Lokeren, OCMW Tremelo, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en Hulpverleningszone Oost 
Vlaams-Brabant formeel goed te keuren; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen;  
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De toetreding goed te keuren van Stad Gent tot de vereniging Audio. 
Artikel 2.  De toetreding goed te keuren van Stad Hasselt tot de vereniging Audio. 
Artikel 3.  De toetreding goed te keuren van Stad Oostende tot de vereniging Audio. 
Artikel 4.  De toetreding goed te keuren van gemeente Nevele tot de vereniging Audio. 
Artikel 5. De toetreding goed te keuren van gemeente Tremelo tot de vereniging Audio. 
Artikel 6.  De toetreding goed te keuren van OCMW Linkebeek tot de vereniging Audio. 
Artikel 7.  De toetreding goed te keuren van OCMW Lokeren tot de vereniging Audio. 
Artikel 8.  De toetreding goed te keuren van OCMW Tremelo tot de vereniging Audio. 
Artikel 9.  De toetreding goed te keuren van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV tot de 
vereniging Audio. 
Artikel 10.  De toetreding goed te keuren van Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant tot 
de vereniging Audio. 
Artikel 11. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 
TOEZICHT OCMW 

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.  
In navolging van het reeds afgelegde traject, waarin zowel stad en OCMW van oordeel zijn 
dat de expertise van een externe partner kan helpen om onze zorgdiensten te optimaliseren en 
hierdoor de financiële verliezen moeten kunnen weggewerkt worden, heeft de OCMW-raad 
van 10 oktober 2017, na positief advies van het college, de oprichting van een vereniging  
voor de exploitatie van het huidig woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, nl. 
vzw De Linde, met als partners stad Ronse en WZC Sint-Vincentius, goedgekeurd.  
Om de verdere uitwerking van de oprichting van vzw De Linde mogelijk te maken dient de 
gemeenteraad eveneens zijn goedkeuring te verlenen.  
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De ontwerpstatuten van de vzw De Linde concretiseren de samenwerking met deze private 
partner en het OCMW Ronse.  
De raad wordt verzocht de oprichting van een vereniging conform de bepalingen van het 
OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 4 en dit voor de exploitatie van het huidig 
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, goed te keuren.  
De raad wordt eveneens verzocht om de ontwerpstatuten van de vzw De Linde, de 
motiveringsnota, het bestuursplan, het financieel plan en de toetreding tot vzw De Linde goed 
te keuren.  
 
De heer Diederik Van Hamme, raadslid, vervoegt de gemeenteraadszitting bij de 
behandeling maar voor de stemming van het agendapunt 5. 
De heer Joris Vandenhoucke, schepen, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting bij de 
behandeling maar voor de stemming van het agendapunt 5 en vervoegt de zitting 
onmiddellijk opnieuw.  
De heer Erik Tack, raadslid, verlaat de gemeenteraadszitting bij de behandeling maar 
voor de stemming van het agendapunt 5. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de OCMW’s, zoals tot op heden 

gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet d.d. 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het bestuursakkoord legislatuur 2013-2018 “Ondernemende Stad midden in 

het groen”: 
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 30 december 

2014 houdende goedkeuring van de strategische nota bij het meerjarenplan 2014-2019; 
Overwegende dat voor zowel het OCMW als de stad kan gesteld worden dat zij in dit 

dossier reeds jarenlang onderzoeken om de huidige werking te optimaliseren en te zoeken 
naar mogelijke samenwerking, meer bepaald volgende studies: 

- 10/02/2011: Studie Probis & Technum houdende totaalvisie zorgsite 
(patrimonium) 

- 17/07/2014: GD&A Advocaten: juridisch advies ivm rechtspositieregeling 
huidige personeelsleden 

- 22/05/2014: GD&A Advocaten en Probis: studie overdracht 
gemeentepersoneel 

- 02/08/2014: GD&A Advocaten: juridisch advies ivm oprichting OCMW 
vereniging Titel VIII hoofdstuk 1. 

- 24/02/2015: Studie Probis met betrekking tot zorgdiensten financiële analyse 
en simulaties 

- 11/12/2014 : Ethias: studie pensioenevolutie en –lasten. 
- 08/05/2015: GD&A Advocaten: juridisch advies bij selectieleidraad. 

Overwegende dat binnen het OCMW-beleid werd voorgesteld om te onderzoeken in 
hoeverre private en/of publieke partners interesse zouden hebben in een samenwerking of 
overname; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 30 
november 2015 waarbij aan de administratie van de stad Ronse de opdracht werd gegeven een 
gelijkaardig dossier voor te bereiden voor de diensten, kinderdagverblijf “Het Sprookjesbos”, 
het lokaal dienstencentrum, de seniorenflats “Hoge Winde”, de dienstenchequeonderneming 
en de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg; 
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Gelet op de nota aan het College van Burgemeester en Schepenen zoals vastgesteld 
door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 3 maart 2016 houdende de adviesvraag aan 
het college van burgemeester en schepenen inzake het opstarten van een marktonderzoek voor 
samenwerking met of overname door private en/of publieke partners in uitvoering van artikel 
270 van het OCMW-decreet;; 

Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 7 
maart 2016; 

Overwegende dat de motivatienota in dit verband werd goedgekeurd in het college van 
burgemeester en schepenen d.d. 7 maart 2016 en ter goedkeuring werd voorgelegd aan de 
volgende gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing d.d. 1 april 2016 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
waarbij goedkeuring verleend werd aan de overheidsopdracht “De uitbating van meerdere 
lokale openbare zorgvoorzieningen met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele 
van deze voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van 
het OCMW Ronse.” en dit onder de modaliteiten van onderhandelingsprocedure met 
voorafgaandelijke bekendmaking, de selectieleidraad, ontwerp van bijzonder bestek en de 
aanduiding van de stad Ronse om in de naam van OCMW Ronse in de hoedanigheid van 
aanbestedende overheid op te treden;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Ronse van 18 april 2016 
houdende goedkeuring van de selectieleidraad en het ontwerp van bijzonder bestek inzake de 
overheidsopdracht “de uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met 
inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op 
projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van het OCMW Ronse” onder de 
modaliteiten van de onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking ;  
Gelet op de publicatie van deze opdracht volgens de daartoe geëigende kanalen op 1 juni 
2016; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 oktober 2016 houdende goedkeuring van 
het bijzonder bestek in de overheidsopdracht “De uitbating van meerdere lokale openbare 
zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze 
voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van het 
OCMW Ronse” en dit onder de modaliteiten van onderhandelingsprocedure met 
voorafgaandelijke bekendmaking; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse d.d. 30 januari 2017 
waarbij de indieningsdatum voor de offertes bij de overheidsopdracht “de uitbating van 
meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) 
van enkele van deze voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de 
stad of van het OCMW Ronse” werd gewijzigd en definitief vastgelegd op 15 maart 2017 om 
11.00 uur ; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 29 mei 
2017 waarbij kennisgenomen werd van het gunningsverslag van 24 mei 2017, akkoord werd 
gegaan met de inhoud van een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en waarbij de 
OCMW-raad verzocht werd om in te stemmen met het ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst; 

Gelet op de beslissing d.d. 12 juni 2017 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
waarbij er goedkeuring werd verleend aan het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst;  
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Gelet op de beslissing d.d. 12 juni 2017 van het College van Burgemeester en 
Schepenen waarbij werd beslist de opdracht “uitbating van meerdere lokale openbare 
zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze 
voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van het 
OCMW Ronse” toe te wijzen aan de VZW WZC Sint-Vincentius, waarvan de zetel is 
gevestigd te 9420 Aaigem, Aaigemdorp 68, tegen de voorwaarden bepaald in het ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst (inclusief bijlagen) inzake deze opdracht; 

Gelet op de beslissing d.d. 3 juli 2017 van de Gemeenteraad van de Stad Ronse 
waarbij goedkeuring werd verleend aan het ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst inzake 
de overheidsopdracht “De Uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen met 
inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op 
projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of het OCMW Ronse”; 

Overwegende dat het OCMW Ronse, de Stad Ronse en vzw WZC Sint-Vincentius een 
vereniging wensen op te richten conform de bepalingen van het OCMW-decreet, Titel VIII, 
hoofdstuk 4, artikel 247/2 en 247/3; 

Gelet op het artikel 270 van het OCMW-decreet; 
Gelet op de motiveringsnota betreffende het Woonzorgcentrum De Linde , zoals volgt: 

A) Algemeen: 
Het Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse heeft een erkenning voor onbepaalde 
duur voor 152 bedden: 

- ROB : 76 bedden 
- RVT : 76 bedden 

B) Infrastructuur: 
Het gebouw dateert van begin 1930 en is grotendeels opgenomen in de inventaris erfgoed 
maar is niet erkend als monument. 
Tijdens de jaren 1993- 1997 werd het gebouw volledig gerenoveerd conform de normen die 
toen van kracht waren en dit met toelagen van de overheid met name de zogenaamde 
voorloper van het latere VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden). 
Rekening houdend met de normen die van kracht zullen zijn conform “het woonzorgdecreet 
en haar uitvoeringsbesluiten” zal het overgrote deel van de kamers niet voldoen aan deze 
normen. Opdat alle kamers conform de norm 2019 wel zouden voldoen moet hiervoor de 
ganse infrastructuur hertekend worden. 
Momenteel is het WZC voor wat betreft brandveiligheid, oproepsysteem, liften en dergelijke 
weliswaar in orde maar de systemen zijn verouderd en vernieuwing dringt zich op. 
Bovendien zijn de nutsvoorzieningen zoals waterleiding, elektriciteit, verwarming eveneens, 
hoewel nog in orde met de regelgeving, niet meer up to date en moeten op regelmatige basis 
herstellingen worden uitgevoerd. 
Hoewel het als een stevig gebouw kan beschouwd worden heeft het gebouw een verouderde 
structuur. Lange gangen met meestal enkel aan één zijde kamers waardoor door het 
personeel veel meer langere afstanden dienen afgelegd te worden. De structuur van het 
gebouw laat echter niet toe dat dit op een eenvoudige manier kan worden aangepast. Er 
dienen hiervoor ingrijpende infrastructuurwijzigingen ondernomen te worden met zijdelingse 
uitbreidingen waar mogelijk. In het dossier “renovatie westvleugel” hebben we echter de 
ervaring dat dergelijke zijdelingse uitbreidingen niet toegelaten zijn om reden dat het 
authentieke karakter van het erfgoed dient behouden te blijven 
Zelfs indien een volledige renovatie haalbaar zou zijn dan nog is het de vraag welke het 
kostenplaatje zal worden. Meestal is dergelijk project uiteindelijk veel duurder dan 
nieuwbouw waarbij de structuur kan opgebouwd worden op basis van efficiënte organisatie 
en functionaliteit. 
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Wellicht door deze verouderde infrastructuur moeten we nu vaststellen dat er sinds geruime 
tijd een héél beperkte wachtlijst is voor opname in het woonzorgcentrum, dit in tegenstelling 
met vroeger. 
C) Structureel jaarlijks tekort: 
Het Woonzorgcentrum De Linde kampt sedert jaren met een structureel jaarlijks tekort.  

2016 62.866 EUR 
2015 -109.169 EUR 
2014 -487.571 EUR 
2013 -790.193 EUR 
2012 -802.592 EUR 
2011 -1.044.684 EUR 
2010 -1.071.567 EUR 
2009 -801.130 EUR 

Sedert jaren wordt dan ook ingezet op een zo goed mogelijk rationele inzet van mensen en 
middelen. Door de niet efficiënte opbouw van de infrastructuur dient meer personeel ingezet 
te worden dan in een modern woonzorgcentrum. Hieraan kan moeilijk verholpen worden. 
Er kan niet verder bezuinigd worden op middelen zonder dat aan de essentiële kwaliteit wordt 
geraakt. 
Daarnaast werden de voorbije jaren verschillende redelijke aanpassingen doorgevoerd aan 
de ligdagprijs waarbij we niet uit het oog mogen verliezen dat de kostprijs voor de residenten 
nog haalbaar moet zijn en dat de residenten uiteindelijk in een verouderde omgeving 
verblijven. 
D) Reeds ondernomen onderzoeken  
Gedurende de voorbije jaren en vooral gedurende dit jaar werden verschillende pistes 
onderzocht. Eerst en vooral de mogelijkheid om zelf het woonzorgcentrum te renoveren . 
Hiervoor werd reeds in 2011 een studie gedaan door Probis en Technum (zie bijlage nr. 1 ). 
Deze mogelijkheid werd uiteindelijk niet weerhouden om reden dat er grote onzekerheid was 
over het al dan niet beschikbaar zijn van VIPA middelen. In het meest gunstige geval diende 
toch nog zeker 40% van de investering gedragen te worden door het OCMW, waarvoor zowel 
bij de Stad als het OCMW de nodige financiële ruimte ontbreekt. 
Bovendien werden grote moeilijkheden verwacht met de bevoegde dienst “ruimtelijke 
ordening” gezien het belang van het aspect erfgoed. 
In de loop van 2014 en 2015 werd advies gevraagd aan Probis houdende een doorlichting 
van de dienst en een simulatie indien er zou samengewerkt worden met externe partner(s) 
zowel openbaar als privé. De resultaten van deze adviezen kan u vinden in de bijlage nr. 2. 
Via Probis mochten we eveneens adviezen ontvangen van GD&A Advocatenkantoor met 
betrekking tot de wettelijkheid en de regelgeving indien we zouden samenwerken met een 
externe partner. 
Aan Ethias, die het pensioenfonds van Stad en OCMW Ronse beheert, werden overzichten en 
toekomstige simulaties gevraagd van de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen. 
Ook deze documenten kan u in bijlage nr 2 vinden. 
E) Samenwerking met externe partners. 
We komen dan ook uiteindelijk tot de vaststelling dat een nieuwbouw zich opdringt. Het is 
bekend dat de toelagen met VIPA-middelen beëindigd is. (Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonlijke Aangelegenheden), wat de financiële impact nog ongunstiger maakt voot de Stad 
en OCMW  
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Daarnaast dringt de vraag zich op in hoeverre de uitbating van een woonzorgcentrum een 
“kerntaak” is van een OCMW. Zowel federaal, regionaal als lokaal stellen we vast dat het 
een opdracht is heel rationeel om te gaan met overheidsmiddelen. In verschillende steden en 
gemeenten wordt momenteel deze oefening gemaakt waarbij de uitbating van een 
woonzorgcentrum, uitsluitend door een OCMW, steevast in vraag wordt gesteld en waar 
gezocht wordt naar betaalbare oplossingen voor het lokale bestuur. Het OCMW decreet 
voorziet trouwens dergelijke externe samenwerkingsmogelijkheden, waarvan het bestuur 
thans gebruik wenst te maken. 
Net als andere steden en gemeenten zijn de middelen om te investeren in een nieuwbouw niet 
voldoende om een zware bijkomende investeringslast te dragen. Door de jaarlijkse tekorten in 
de uitbating van het WZC De Linde zijn er geen financiële reserves opgebouwd waardoor 
investeren met eigen middelen onmogelijk is. 
Uiteindelijk komen we dan tot de vraag naar een mogelijke samenwerking met externe 
partners waarbij het belangrijk is te onderkennen dat voor het OCMW, als openbare 
regisseur in het ganse zorgveld, een belangrijke rol is weggelegd om mee te bewaken dat 
aanbod en noden voor de steeds vergrijzende bevolking in evenwicht blijven. 
Bovendien dient een OCMW steeds haar wettelijke opdracht “zorgen voor een menswaardig 
bestaan voor éénieder” te realiseren. 
In die zin werd een overheidsopdracht georganiseerd met name: 
OCMW Ronse. Overheidsopdracht : de ontwikkeling en exploitatie van diverse projecten 
inzake de lokale openbare zorgsector te Ronse.  Beslissing. 
waarvan gunning door het College van Burgemeester en Schepenen bij beslissing d.d. 12 juni 
2017, na voorafgaandelijk positief advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 12 
juni 2017. (zie bijlage 3) 
De oprichting van een vereniging van privaat recht van woon- zorgcentra conform het 
OCMW-decreet, Titel VIII, Hoofdstuk 4 geeft wel mogelijkheden voor de toekomst. Deze vorm 
van participatie geeft een combinatie van verzelfstandiging en samenwerking. Het OCMW 
brengt haar woonzorgcentrum onder in een nieuwe juridische entiteit, hetgeen gepaard gaat 
met een samenwerking met minstens één private partner. 
In de structuur van de vzw en de daartoe behorende organen van de Raad van Bestuur en de 
Algemene Vergadering blijven de Stad en het OCMW een participerende rol hebben in de 
uitbating van het woonzorgcentrum. 

Gelet op de offerte ingediend door vzw WZC Sint-Vincentius, Aaigemdorp 68 te 9420 
Aaigem; 

Gelet op samenwerkingsovereenkomst tussen vzw WZC Sint-Vincentius, de stad 
Ronse en het OCMW Ronse, waarvan het ontwerp werd goedgekeurd door de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn d.d. 12 juni 2017 en zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 3 
juli 2017; 

Overwegende dat er voor de samenstelling van het bestuursplan kan verwezen worden 
naar bovenvermelde offerte en samenwerkingsovereenkomst, met als grote lijnen: 

- Duidelijke visie met betrekking tot exploitatie van een woonzorgcentrum. 
- Doordachte organisatiestructuur met concrete functiebeschrijvingen 
- Kwaliteitsbeleid met participatie aan het PREZO Woonzorg, een integraal 

kwaliteitssysteem dewelke werkt rond 60 kwaliteitsthema’s telkens gekoppeld aan een 
specifieke doelstelling. 

- Duidelijke visie m.b.t. opname- en ontslagbeleid 
- Inbreng van 17 WZC-bedden  
- Volledig uitgewerkt project nieuwbouw WZC  
- Overname van alle personeel van het huidige WZC  
+ bijlage nr. 4 : offerte vzw WZC Sint-Vincentius 
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+ bijlage nr. 5 : samenwerkingsovereenkomst  
Gelet op het bestuursplan (bijlage nr. 6) met omschrijving van de opdrachten van de 

vereniging en een toelichting bij de organisatie van de vereniging en eventuele rechten en 
plichten en waarborgen van de publieke en private partners; 

Gelet op het financieel plan voor 6 jaar, met een omschrijving van de 
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen en de 
controlemogelijkheden op de uitvoering; 

Gelet op het financieel plan zoals mathematisch voorgesteld op pagina 107 van de 
offerte van vzw WZC Sint-Vincentius (zie bijlage nr. 4), dewelke loopt over een termijn van 
25 jaar;  

Gelet op de uitvoerige verduidelijking in de offerte van dit rekenkundig model (pagina 
108 van de offerte); 
“Dit rekenmodel is opgemaakt voor de komende 25 jaar en werd berekend op een gemiddelde 
prijs per dag. 
Behalve voor de jaren 2018 en 2020 wordt een jaarlijks index voorzien van 1% . Dit is een 
gemiddelde. 
De afschrijvingen en financiële lasten zijn voorzien op 29 jaar. Deze zijn gebaseerd op de 
reeds uitgevoerde projecten van onze vzw Woon-en Zorgcentrum Sint-Vincentius te Evere en 
Burst en het lopende nieuwbouwproject te Herzele dat we bouwen in samenwerking met het 
OCMW Herzele. 
De afschrijvingen van de nieuwbouw starten in 2018. Wij hopen dat de toewijzing zal 
gebeuren voor 1/6/2017 zodoende we tegen 2018 de nieuwbouw kunnen betrekken. 
Bij een toewijzing rond 1 juni 2017 kunnen we reeds schaalvoordelen bekomen bij het 
aankoopbeleid voor 2018, wat resulteert in lagere kosten. 
Van zodra de exploitatie kan gestart worden onder de bovenliggende structuur van de 
Zorggroep Eclips, kan er door de schaalgrootte een goedkoper aankoopbeleid gevoerd 
worden en kan er kostenbesparend worden gewerkt. 
De Zorggroep Eclips beschikt ook over een eigen Zorgshop met vandaag 1.200 producten. 
Heel wat goederen kunnen op een goedkopere manier worden aangekocht voor de gehele 
groep.  Incontinentiemateriaal bv, wat voor een woonzorgcentrum een relatief grote 
uitgavepost is, kan bij dezelfde leverancier en voor hetzelfde product tot 60% goedkoper 
worden aangekocht. 
Ook in de diensten voorzien we een lichte daling van onze kosten gezien de schaalvoordelen 
die we voor verschillende items voorzien. 
De personeelskosten worden behouden gedurende de komende 25 jaar. Door een efficiënte 
inzet van de huidige personeelsequipe kan de huidige gemiddelde kost behouden blijven. Wel 
zullen verbeteringsmaatregelen genomen worden ten gunste van de bewoners, maar we 
voorzien totaal geen afbouw van het personeel. 
De pensioenlasten worden de eerste 5 jaren meegenomen in de dag prijsberekening. Na 5 
jaar worden de overblijvende voorziene kosten evenredig gespreid over 20 jaar. Deze 
evenredige spreiding zorgt er voor dat de dagprijs in de loop van 25 jaar niet verhoogd dient 
te worden met uitzondering van de voorziene indexaanpassingen. 
De personeelskosten voor het aangemeld herstelverblijf zijn lager gezien de profielen die 
ervoor opgenomen worden ook lager zullen zijn. Vanaf de erkenning zal ook hier de 
zorgzwaarte toenemen wat ook een hogere personeelskost met zich meebrengt. Wel dienen we 
vast te stellen dat dit nieuw aan te werven personeel geen pensioenlasten met zich zal 
meedragen. 
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Ook kan worden vastgesteld dat de nieuwbouw en meubilair ons 7,45 euro per jaar in 
afschrijving kost. Na 10 jaar valt de afschrijving van meubilair weg. Er is dan ook voldoende 
budget om in nieuw materiaal te investeren. Meubilair laten we maken in de fabriek in China 
(samenwerking met zorgshop Eclips ) waar ook andere meubelleveranciers als Distrac, 
Saelens, ... hun materiaal laten fabriceren. Op deze wijze kunnen we het meubilair verkrijgen 
aan een vijfde van de huidige verkoopprijs. Verder kunnen we door ruim 20-jarige ervaring 
een economisch gebouw neerzetten die zonder VIPA maatregelen efficiënt en effectief en mooi 
is (zie gebouw Eureka te Evere). Alles zal in het werk gesteld worden om ook een VIPA 
ondersteuning (5 euro per dag en per bed) te krijgen maar bij indiening van dit dossier 
bestond hier nog geen 100% zekerheid omtrent alle spelregels. We hebben hier dan ook geen 
rekening gehouden in dit model. 
Bij de inkomsten uit prestaties wordt de dagprijs weergegeven van een 1 persoonskamer (134 
bedden) en een 2 persoonskamer (18 bedden). 
We voorzien een dagprijs voor een eenpersoonskamer van 53,6 euro en voor een 
tweepersoonskamer van 48,6 euro. Er is geen rekening gehouden met een mogelijke VIPA 
toelage van 5 euro per bed/dag. 
De inkomsten uit het RIZIV-forfait zijn in 2017 gebaseerd op de huidige RIZIV-prijs. 
Voorzien wordt dat vanaf 2019 de RIZIV-prijs geoptimaliseerd zal worden doordat er o.a. 
optimaal zal kunnen gebruik gemaakt worden van de gehele zorgsite en 
optimalisatievoordelen binnen de groep.  De binnenkomende zorgprofielen zullen beter 
kunnen worden verdeeld onder de verschillende diensten. 
Zwaardere zorgprofielen komen aldus terecht in het woonzorgcentrum, lichtere profielen 
komen terecht in o.a. het herstelverblijf wanneer de zorgvraag tijdelijk is of kunnen in de 
thuissituatie optimaal gebruik maken van de thuiszorgdiensten  (o.a.  poetsdienst,  gezinszorg 
en aanvullende thuiszorg, thuisverpleging). 
Een betere doorverwijzing en samenwerking van de verschillende actoren en de daarmee 
verbonden diensten, samen met de optimale inzet van de huidige personeelsequipe zullen 
ervoor zorgen dat dat inkomsten van het RIZIV zullen stijgen. 
Tijdens de eerste fase van de exploitatie worden de 17 bijkomende woon/verblijfseenheden 
uitgebaat als herstelbedden. 
De RIZIV opbrengsten worden voorzien op een gemiddelde inkomst van € 21 / dag. Deze zijn 
gebaseerd op de opbrengsten uit nomenclatuur die wij reeds kennen uit de 2 Vlaams erkende 
herstelverblijven behorende tot onze organisatie te Burst (60 erkende bedden en 15 
aangemelde bedden) en Evere (35 erkende bedden) en Brussel (25 erkende bedden). 
In 2023 wordt een daling van deze RIZIV inkomsten voorzien. Wij gaan er van uit dat tegen 
2023 de huidige voorafgaande vergunning waarover het Woon-en Zorgcentrum Sint-
Vincentius op vandaag beschikt voor 17 woongelegenheden woonzorgcentrum (op eerste 
verdieping) geëxploiteerd kunnen worden. 
In de eerste fase zullen deze 17 woongelegenheden uitgebaat worden (2 tweepersoonskamers 
en 13 éénpersoonskamers) als een aangemeld centrum voor herstelverblijf. 
De regelgeving van de voorafgaande vergunningen en de erkenningen kende de laatste jaren 
een grote evolutie ten gevolge van de overgang van de financiering ervan naar Vlaanderen en 
een aantal wijzigingen in de visie over het toekomstig beleid van de sector. Tegen 2023 wordt 
het einde van o.a. de tijdelijke bevriezing van aanvraag voorafgaande vergunningen en de 
operationele uitvoering en exploitatie van de huidige woongelegenheden voorzien. 
De dagprijs naar de bewoners zal niet toenemen in de loop van 25 jaar. 
Dit is ook de reden waarom we overtuigd zijn dat het WZC De Linde naar de toekomst 
toegankelijk en betaalbaar zal kunnen blijven tegen een goede kwaliteit en duidelijk een troef 
blijft voor de stad.” 
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Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw WZC Sint-Vincentius, stad 
Ronse en OCMW Ronse, zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 3 juli 2017, 
inzonderheid artikel 7 pagina 10, zoals volgt:  
“…. 
Financiële afspraken 
De Opdrachtnemer is als enige partij financieel verantwoordelijk voor de 
investeringsbehoefte en de exploitatie van het nieuwe WZC De Linde. De Opdrachtnemer 
heeft hiertoe een bindend gedetailleerd rekenmodel opgesteld voor de komende 25 jaar (zie 
bijlage 2, Offerte VZW WZC Sint-Vincentius, p. 107 en volgende).  
 
Op basis van dit rekenmodel engageert de Opdrachtnemer zich er toe tijdens de exploitatie 
van het nieuwe WZC een dagprijs (basisbedrag op datum van gunning) te zullen hanteren 
van 53,60 euro voor een éénpersoonskamer en 48,60 euro voor een tweepersoonskamer. 
Er wordt hierbij geen rekening gehouden met een mogelijke VIPA toelage van 5 euro per 
bed/dag. Behoudens een indexatie zullen voorgaande dagprijzen niet stijgen in de komende 
25 jaar. “ 

Gelet op de offerte van vzw WZC Sint-Vincentius , meer bepaald pagina 17 : 
“… 
Nooit dient OCMW Ronse of stad Ronse enige financiële bijdrage te leveren. Bij eventuele 
moeilijkheden zal de vzw WZC Sint-Vincentius zijn verantwoordelijkheid opnemen.” 

Gelet op het ontwerp van statuten; 
Gelet op de besprekingen gevoerd in de schoot van het Bijzonder 

Onderhandelingscomité d.d. 31 augustus 2017; 
Overwegende dat volgende waarborgen worden voorzien ten aanzien van het 

personeel, offerte van vzw WZC Sint-Vincentius, pagina 110 van de offerte;  
“4. De visie op het personeelsbeleid en de garanties voor het huidige personeel dat door 
de inschrijver dient te worden tewerkgesteld en dit voor de gehele duur van de 
tewerkstelling. 
… 
Vzw De Linde: voor de overname van de diensten van het woonzorgcentrum wordt een 
nieuwe vzw opgericht conform het OCMW-decreet Titel VIII. In deze nieuwe vzw worden 
de 3 betrokken partijen van deze aanbesteding, de stad Ronse, het OCMW van Ronse en 
het Woon-en Zorgcentrum Sint-Vincentius vertegenwoordigd. De overname van het 
personeel verloopt via cao 32 bis waardoor de rechten automatisch overgaan. 
…. 
Voor de overname gelden de regels en wettelijke bepalingen van cao 32 bis, hoofdstuk 2 
'De overgang van onderneming krachtens overeenkomst’ 
Het begrip "overgang krachtens overeenkomst" 
CAO 32 Bis heeft als doel het behoud van de rechten van de werknemers in "alle gevallen 
van wijziging van werkgever ingevolge de overgang van de onderneming of van een 
gedeelte van de onderneming krachtens overeenkomst". 
Hoofdstuk II van de C.A.O. nr. 32bis is van toepassing bij iedere wijziging van werkgever 
die het gevolg is van om het even welke overgang van een onderneming of van een gedeelte 
van een onderneming krachtens overeenkomst. Wordt als overgang van onderneming 
beschouwd : de overgang, met het oog op de voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk 
economische activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt, 
waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan (artikel 6). 
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De overgang van onderneming krachtens overeenkomst impliceert drie voorwaarden : 
- een wijziging van werkgever; 
- een overgang van onderneming of een van een gedeelte ervan; 
- een overeenkomst tussen de werkgever die zijn onderneming overdraagt en de 

werkgever die de onderneming overneemt. 
De overname via cao 32 bis kan juridische enkel gebeuren voor de contractuele 
personeelsleden die op het moment van de gunning werkzaam zijn in de diverse geledingen 
waar de offerte betrekking op heeft. Hierdoor worden de rechten van de personeelsleden 
behouden aan minimaal dezelfde loon en arbeidsvoorwaarden zoals ze bestaan op het 
ogenblik van de gunning en voor de volledige duur van hun tewerkstelling. 
Voor de statutaire personeelsleden die op het moment van de gunning werkzaam zijn zal de 
loonlast vanaf het moment van de gunning tot en met hun pensionering, inclusief de 
pensioenlasten worden betaald door het Woon-en Zorgcentrum Sint-Vincentius vzw. Het 
statutair personeel zal via een terbeschikkingstelling worden tewerkgesteld in de 
respectievelijke betrokken diensten. 
Alle personeelsleden behouden hun werkplaats te Ronse. Dit zal contractueel worden 
vastgelegd voor alle personeelsleden. Als een medewerker een opportuniteit ziet om te 
werken in een andere instelling van de Zorggroep Eclips dan kan dit worden overwogen en 
ook dan zullen de rechten worden behouden van het statuut dat zij hadden voor de 
overname. 
Wenst een medewerker te gaan werken voor de stad Ronse, dan kan dit ook in onderling 
overleg worden afgesproken. 
Voor de statutaire personeelsleden worden de toekomstige pensioenlasten ten laste 
genomen voor een periode van 25 jaar en met een maximumbedrag van 22.000.000 euro., 
zoals beschreven in de aanbesteding. 
Er zal een nauw overleg met de vakbonden gerespecteerd worden. We beschouwen de 
diverse vakbonden als onze bondgenoten in dit veranderingsproces. Of beter gezegd, voor 
de medewerkers zal er eigenlijk niets veranderen, integendeel. Binnen de twee jaar zullen 
alle voorzieningen vernieuwd zijn. 
Het organigram van de diensten blijft behouden. Er zullen geen organisatorische 
wijzigingen gebeuren in de structuren van de diverse diensten. Het personeel dat op het 
moment van de gunning belast is met een leidinggevend functie zal deze ook na de gunning 
behouden. 
Wel hecht vzw WZC Sint-Vincentius veel aandacht aan de kwaliteit van de geleverde 
zorgen en zal hiervoor extra inspanningen doen. 
De ondersteunende diensten van de gehele site zullen samengevoegd worden met de 
huidige ondersteunende diensten van het Woon-en Zorgcentrum Sint-Vincentius vzw van 
de locaties Geraardsbergen, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Aaigem en Burst. 
Wel zal eenieder overgedragen personeelslid van Ronse zijn werkplaats behouden in 
Ronse maar kan ondersteuning krijgen van andere campussen indien gewenst. Dit zal ook 
contractueel bij overname worden vastgelegd. 
De nieuwe structuur van Ronse met alle deelfacetten zal onder de vzw Zorggroep Eclips 
komen. 
Hierdoor kan er door schaalgrootte voordeel gedaan worden op verschillende gebieden. 
Niet alleen op financieel vlak maar ook op het gebied van kennis en ervaring in de diverse 
diensten. 
…” 

Overwegende dat wanneer sprake is van de vermelding ‘Cao nr. 32 bis’ deze niet van 
toepassing is in de publieke sector doch de Europese richtlijn 2001/23/EG wel van toepassing 
is op ondernemingen uit de publieke sector en aldus dient gelezen te worden; 
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Overwegende dat volgende waarborgen worden voorzien rond de continuïteit van de 
dienstverlening : 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw WZC Sint-Vincentius, de Stad 
Ronse en OCMW Ronse, zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 3 juli 2017, meer 
bepaald artikel 7 pagina 10: 

“Afspraken inzake infrastructuur 
De realisatie van het nieuwe WZC is een integrale verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtnemer. Deze investering van het nieuwe WZC zal worden gedragen door de cvba 
Scudamore, zijnde de werkvennootschap van de VZW WZC Sint-Vincentius. 
De Opdrachtnemer engageert zich er toe dat het nieuwe WZC zal beantwoorden aan het 
stedenbouwkundig, architecturaal en technisch ambitieniveau zoals dit blijkt uit de Offerte 
(zie bijlage 2, Offerte VZW WZC Sint-Vincentius, pagina 56 en volgende). 
In functie van deze investering verkrijgt de Opdrachtnemer vanwege het OCMW van de 
stad Ronse een erfpachtrecht op het gebouw gelegen O. Delghuststraat 64-68, 9600 Ronse 
met kadastrale gegevens Sectie B Perceel nr. 0669L 2 artikel 10294 volgnr. 137/1 over een 
periode van 50 jaar (inclusief een recht van voorkeur en een recht van voorkoop na deze 
periode, conform het bestek) in de staat waarin voormeld gebouw zich heden bevindt met 
alle zichtbare en onzichtbare gebreken met inbegrip van alle zakelijke rechten en plichten, 
met uitzondering van de doorgangswoningen die zich op de vermelde site bevinden. 
Het OCMW Ronse geeft eveneens in erfpacht aan de nieuw op te richten vzw het bouwland 
gekend als Quaputte Sectie B Perceel nr 0670B 3 artikel 10294 volgnr. 131/1, thans 
gekend onder het nummer 45041B0670/00B003 (palende aan de huidige zorgsite) over een 
periode van 50 jaar met een recht van voorkeur en een recht van voorkoop na deze 
periode, conform het bestek (zie bijlage 1). 
Omtrent de ontwerp- en bouwkost van het nieuwe WZC heeft de Opdrachtnemer reeds een 
bindende overeenkomst afgesloten met een ontwerper en aannemer (zie bijlage 3) die de 
uitvoeringsprijs die werd opgenomen in het rekenmodel garanderen. 
Afspraken inzake de kwaliteit van de exploitatie 
De Opdrachtnemer engageert zich er toe het beoogde personeelsbeleid, het 
kwaliteitsbeleid en het opname- en ontslagbeleid inzake de bewoners zoals uitvoerig 
omschreven in de offerte (zie bijlage 2, Offerte VZW WZC Sint-Vincentius, pagina 27 en 
volgende) ten uitvoer te brengen in de exploitatie van het WZC.” 

Overwegende dat voldoende waarborgen worden voorzien rond de democratische 
controle welke uitvoerig worden aangehaald in het bestuursplan (bijlage nr. 6) en in de 
ontwerpstatuten; 

Overwegende dat voldoende waarborgen worden voorzien rond de beslissingsmacht 
(blokkerende minderheid) en de vertegenwoordiging welke uitvoerig worden aangehaald in 
het bestuursplan (bijlage nr. 6) en in de ontwerpstatuten; 

Overwegende dat voldoende waarborgen worden voorzien rond het ideologisch 
profiel; 

Gelet op de offerte van vzw WZC Sint-Vincentius pagina 36:  
… .Visie over leven  
Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners maximaal keuzes kunnen blijven maken. Een 
gans leven hebben zij dit; al dan niet met succes, moeten doen. Hun wijsheid die hierdoor 
opgebouwd is , stelt hen in staat om bewust keuzes te maken. Wie zijn wij om voor hen te 
beslissen, Daardoor dient het institutionele in ons woorzorgcentrum maximaal 
teruggedrongen te worden en waar mogelijk dienen keuzemomenten ingebouwd te 
worden. Hierdoor dient iedere bewoner een maximale vrijheid te behouden, gezond of 
zorgbehoevend; 
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De materiële omstandigheden van het verblijf in het centrum dienen ook op deze 
zelfstandigheid gericht te zijn. Men kan zich alleen goed voelen wanneer men zich in een 
nette en aangenaam ingerichte omgeving bevindt, wanneer men kan beschikken over 
lekkere en gezonde voeding ,… Die omgeving dient hem een gevoel van geborgenheid te 
geven, zodat zij weten dat er steeds iemand klaarstaat wanneer dat nodig is, ongeacht 
wat de vraag is. Die omgeving dient ook aandacht te hebben voor al hun waarden, hun 
rechten en overtuigingen te respecteren, of zij nu autochtoon of allochtoon zijn, hun 
politieke, burgerrechterlijke, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen 
dienen gevrijwaard te zijn en te blijven. 
Uit de samenwerkingsovereenkomst Art 6 punt h (pagina 9)  
“… 
De opdrachtnemer verbindt er zich toe dat er grote aandacht wordt gegeven aan 
toegankelijke betaalbare en kwalitatieve zorg voor vandaag en morgen. Hierbij wordt 
geen onderscheid gemaakt naar afkomst, religie en financiële draagkracht.”’ 

Overwegende dat volgende waarborgen worden voorzien rond de prijszetting; 
Uit de offerte: 
Bij de inkomsten uit prestaties wordt de dagprijs weergegeven van een 1 persoonskamer 
(134 bedden) en een 2 persoonskamer (18 bedden). 
We voorzien een dagprijs voor een eenpersoonskamer van 53,6 euro en voor een 
tweepersoonskamer van 48,6 euro. Er is geen rekening gehouden met een mogelijke VIPA 
toelage van 5 euro per bed/dag. 
De dagprijs naar de bewoners zal niet toenemen in de loop van 25 jaar. 
Uit samenwerkingsovereenkomst: 
Financiële afspraken 
De Opdrachtnemer is als enige partij financieel verantwoordelijk voor de 
investeringsbehoefte en de exploitatie van het nieuwe WZC De Linde. De Opdrachtnemer 
heeft hiertoe een bindend gedetailleerd rekenmodel opgesteld voor de komende 25 jaar (zie 
bijlage 2, Offerte VZW WZC Sint-Vincentius, p. 107 en volgende).  
Op basis van dit rekenmodel engageert de Opdrachtnemer zich er toe tijdens de exploitatie 
van het nieuwe WZC een dagprijs (basisbedrag op datum van gunning) te zullen hanteren 
van 53,60 euro voor een éénpersoonskamer en 48,60 euro voor een tweepersoonskamer. 
Er wordt hierbij geen rekening gehouden met een mogelijke VIPA toelage van 5 euro per 
bed/dag. Behoudens een indexatie zullen voorgaande dagprijzen niet stijgen in de komende 
25 jaar. 

Overwegende dat volgende waarborgen worden voorzien rond het opnamebeleid; 
Gelet op de offerte van vzw WZC Sint-Vincentius pagina 35: 

“1.3. Het huidige of toekomstige opname en ontslagbeleid van de nieuwe vzw De linde 
Opnamebeleid. 
De stap om definitief in een woonzorgcentrum te gaan wonen is bij veel mensen een 
noodzakelijk kwaad. Men kan niet meer voor zichzelf zorgen en heeft hulp nodig bij de 
handelingen van het dagelijks leven. Een opname in een woonzorgcentrum hoeft echter 
niet zo te verlopen. Van bij de start, zijnde de opnameaanvraag, zal er een individuele en 
persoonlijke aanpak gehanteerd worden zodat de bewoner zich op elk moment thuis voelt. 
Wij wensen ons voornamelijk te richten op B en C profielen daar wij aanvoelen dat voor 
hen de nood het hoogst is. Op het zorgterrein bieden wij heel wat mogelijkheden als 
assistentiewoningen, luxe assistentiewoningen, herstelverblijf aan waar een lager 
zorgprofiel aanwezig is. 
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Ontslagbeleid 
Een vereiste voor een goed ontslagbeleid is ervoor te zorgen dat de bewoners en hun 
familieleden goed geïnformeerd zijn over de ontslagmogelijkheden en de gevolgen ervan. 
Wanneer de bewoner het rusthuis verlaat of komt te overlijden zorgt het woonzorgcentrum 
ervoor dat alle formaliteiten op een vlotte manier kan te verlopen. In het bewonerscontract 
en het de interne afsprakennota worden alle modaliteiten van het ontslag / overlijden 
duidelijk opgenomen. 
Toekomstige zorgplanning in overleg met de familie zal essentieel zijn. 
Nood aan verzorging vormt geen grond tot ontslag 
Het woonzorgcentrum stelt zich open voor alle zorgprofielen (KATZ-schaal). Een 
verandering van het profiel zal geen reden geven tot ontslag van de bewoner. Wanneer de 
toestand van de bewoner verandert wordt het zorgplan aangepast aan de nieuwe noden. 
Dit wordt gerealiseerd door het verlenen van een integrale zorg, waarbij elke vraag, zowel 
lichamelijk, relationeel, sociaal, geestelijk als psychisch een antwoord krijgt en dit 
ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond of lichamelijke toestand van de bewoner. 
Ontslagbeleid: geen ontslag tenzij om duidelijk omschreven uitzonderingen 
Indien de gedragingen van een bewoner en/of zijn familie zwaar storend zouden zijn voor 
de medebewoners of voor de medewerkers van de instelling, kan de overeenkomst 
beëindigd worden door de vzw., na consultatie van de desbetreffende bewonersraad. 
Indien naar het oordeel van de behandelende geneesheer en/of coördinerende geneesheer, 
in samenspraak met de directie, de lichamelijke of geestelijke toestand van de bewoner van 
die aard is dat een definitieve overplaatsing naar een instelling vereist is. Dit gebeurt in 
overleg met de bewoner en/of zijn familie, bewindvoerder en met de personen of instanties 
die voor zijn opneming instaan.” 

Overwegende dat volgende bijlagen deel uitmaken van deze beslissing: 
Bijlage nr. 1 : Probis & Technum 
- Powerpointpresentatie : ‘Opbouw van een totaalvisie met betrekking tot bestemming 

van het patrimonium in functie van diverse noden en behoeften – OCMW Ronse’. 
- Verslag vergadering 10/02/2011 aangaande ‘Opbouw van een totaalvisie met 

betrekking tot bestemming van het patrimonium in functie van diverse noden en 
behoeften – OCMW Ronse’. 

- Presentatie: ‘Zorgcampus stad Ronse behoefte, analyse en toekomstscenario’s’ in 
opdracht van OCMW Ronse 

Bijlage nr. 2 :  
- Juridische nota van GD&A-advocaten via Probis d.d. 17 juli 2014 
- Juridische nota van GD&A-advocaten via Probis d.d. 2 augustus 2014 
- Woonzorgcentrum Ronse : Actuarieel overzicht, demografische toestand op 

01/01/2015, Pensioenlasten, Verdeling pensioenlasten. 
Bijlage nr. 3 :  
- Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 12 juni 2017 
- Beslissing College van Burgemeester en Schepenen d.d. 12 juni 2017 
Bijlage nr. 4 : Offerte Sint-Vincentius Zorggroep Eclips 
Bijlage nr. 5 : Samenwerkingsovereenkomst 
Bijlage nr. 6 : Bestuursplan 
Bijlage nr. 7 : Financieel plan, blz. 107 uit de offerte Sint-Vincentius Zorggroep Eclips 
Bijlage nr. 8 : De ontwerpstatuten van de vzw De Linde 
Bijlage nr. 9: De motiveringsnota betreffende het woonzorgcentrum De Linde 
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Gelet op de OCMW-raadsbeslissing van 10 oktober 2017 waarbij aan het college van 
burgemeester en schepenen een advies wordt gevraagd om samen met het OCMW Ronse en 
WZC Sint-Vincentius vzw een vereniging op te richten conform de bepalingen van het 
OCMW decreet , Titel VIII, hoofdstuk 4 en dit voor de exploitatie van het huidige WZC De 
Linde van het OCMW Ronse met het ontwerp van statuten van vzw De Linde; 

Gelet op de collegebeslissing van 10 oktober 2017 waarbij het college positief advies 
geformuleerd heeft op de adviesvraag van het OCMW Ronse om met de stad Ronse, OCMW 
Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw een vereniging op te richten conform de bepalingen van 
het OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 4 en dit voor de exploitatie van het huidig WZC De 
Linde van het OCMW Ronse; 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing van 10 oktober 2017 waarbij de oprichting van 
een vereniging conform de bepalingen van OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 4 en dit voor 
de exploitatie van het huidig woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, nl. vzw De 
Linde met als partners het OCMW Ronse samen met de stad Ronse en WZC Sint-Vincentius 
vzw goedgekeurd werd; 

Gelet op de collegebeslissing van 11 oktober 2017 waarbij het college principieel 
akkoord gaat met de oprichting van een vereniging conform de bepalingen van het OCMW-
decreet, titel VIII, hoofdstuk 4 en dit voor de exploitatie van het huidig 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; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;  
BESLIST: met 19 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-
fractie, Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) en 7 stemmen tegen (sp.a-fractie) : 
Artikel 1. De Oprichting van een vereniging conform de bepalingen van het OCMW-decreet, 
titel VIII, hoofdstuk 4 en dit voor de exploitatie van het huidig 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, goed te keuren.  
Art. 2. De ontwerpstatuten voor de vzw De Linde, in bijlage, goed te keuren.  
Art. 3. De motiveringsnota betreffende het woonzorgcentrum, in bijlage, goed te keuren. 
Art. 4. Het bestuursplan, in bijlage, goed te keuren.  
Art. 5. Het financieel plan, in bijlage, goed te keuren.  
Art. 6. De toetreding van de stad Ronse tot vzw De Linde goed te keuren.  
Art. 7. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 

MOBILITEIT 

6.  BIJKOMEND PUNT VOORGEBRACHT DOOR DE HEER KOEN HAELTERS, 
RAADSLID, NAMENS DE SP.A-FRACTIE, HOUDENDE ENKELE 
VOORSTELLEN TER BEVORDERING VAN EEN DUURZAME, VLOTTE EN 
VEILIGE MOBILITEIT.  

De Vlaamse steden staan voor grote uitdagingen op vlak van mobiliteit. De noodzakelijke 
verdichting van het stedelijk weefsel heeft als consequentie dat er steeds meer verplaatsing 
zijn op de beperkte stedelijke infrastructuur. Tegelijk dienen steden ook werk te maken van 
een degelijk klimaatbeleid. De ambitie om 40% van de CO2 te verminderen tegen 2030 zal 
ook enorme aanpassingen vergen op vlak van mobiliteit. Dit alles op een manier die 
betaalbaar is voor iedereen. De mogelijkheid om zich vlot te verplaatsen bepaalt immers mee 
de toegang tot onderwijs, werk en ontspanning.  
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De fiets en het openbaar vervoer zijn voor steden van onze schaal de speerpunten van de 
noodzakelijke transitie naar een duurzame mobiliteit. De auto zal echter ook in de toekomst 
nog steeds voor sommige verplaatsingen noodzakelijk zijn. Gezien de meeste wagens echter 
95% van de tijd geparkeerd staan, is er daar zeker een potentieel om via het delen van wagens 
efficiënter om te springen met het bestaand wagenpark.  
De raad wordt verzocht akkoord te gaan met de voorgestelde maatregelen ter bevordering van een 
duurzame, vlotte en veilige mobiliteit, die ook in andere steden reeds hun meerwaarde hebben 
aangetoond. 

Er wordt akkoord gegaan om een stemming te houden om inzake dit agendapunt een 
gemeenteraadscommissie mobiliteit te organiseren. 
Gelet op de stemming; 
BESLIST: met algemene stemmen:  
Een gemeenteraadscommissie samen te roepen om dit agendapunt te behandelen.  
 
 
 
Vanwege de raad : 
De Stadssecretaris, De Voorzitter, 
 
 
 


