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OPENBARE ZITTING 

 

13.  BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE STAD RONSE EN HET OCMW RONSE 

INZAKE ONDERLINGE SAMENWERKING.  

AANPASSING. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals tot heden gewijzigd; 

Gelet op de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 271 dat stelt dat tussen de 

gemeente en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) 

beheersovereenkomsten kunnen worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van 

elkaars diensten en het beroep doen op elkaars personeelsleden voor bepaalde functies; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 oktober 2016 waarbij de 

beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW Ronse goedgekeurd werd; 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing van 22 december 2016 waarbij de 

beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW Ronse goedgekeurd werd; 

Gelet op artikel 75 §3 van het OCMW-decreet : 

met toepassing van artikel 271 van het gemeentedecreet kan de gemeentesecretaris van de 

gemeente die door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wordt bediend, 

tegelijkertijd het ambt van secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 

Welzijn uitoefenen; 

Gelet op het voorstel tot aanpassing van de beheersovereenkomst tussen de stad en 

het OCMW waarbij de stadssecretaris vanaf 01 januari 2018, ingevolge het pensioen van 

de OCMW-secretaris, de heer Martin Verkest, instaat voor de beleidsmatige, operationele 

en infrastructurele ondersteuning van zowel het stadsbestuur als het OCMW-bestuur; 

Gelet op het voorgelegde ontwerp van overeenkomst tussen het stadsbestuur en het 

OCMW betreffende onderlinge samenwerking en de daarbij horende bijlagen; 

Gelet op de domeinen van samenwerking : financieel beheer, technische dienst, 

ICT, communicatie, sociale dienstverlening, personeelsadministratie, archief en 

gemeenschappelijke secretaris voor stad en OCMW; 

Gelet op het positief advies van het gezamenlijk Managementteam van 25 september 

2017; 

Gelet op de goedkeuring van de beheersovereenkomst door de OCMW-raad op 16 

november 2017; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 

Artikel 1.  De beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse 

betreffende onderlinge samenwerking en de daarbij horende bijlagen goed te keuren. 

Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

De stadssecretaris, De voorzitter, 


