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BEKNOPT VERSLAG VAN DE DISCUSSIES 
TIJDENS DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 19  FEBRUARI 2018 

 
 
Tijdens de behandeling van het agendapunt 12 “Kennisname van schrijven van het 
Agentschap Binnenlands Bestuur houdende het Ministerieel Besluit van 30 januari 2018 
van niet-goedkeuring van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het 
OCMW Ronse van 10 oktober 2017 tot oprichting van een vereniging conform de 
bepalingen van het OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk IV, voor exploitatie van het 
huidige 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.” worden 
volgende vragen gesteld:  
 
De heer Björn Bordon, sp.a-raadslid, hekelt samen met de hele sp.a-fractie en de vakbonden 
het amateurisme van de bestuursmeerderheid in dit dossier.   
De drie vakbonden samen hebben tegen dit dossier reeds enkele malen een klacht neergelegd 
omtrent misleiding, vaagheid, onrealistisch financieel plan, gebrek aan transparantie, geen 
degelijk marktonderzoek, gebrek aan motivering voor privatisering,… Minister Homans haalt 
dezelfde zaken aan in haar beslissing. Bovendien beschikken de stad en het OCMW niet over 
een regierol (te weinig aantal mandaten in bestuursorganen) en bestaat er onduidelijkheid over 
het statuut van het personeel.  
De heer Björn Bordon stelt volgende vragen:  

- Wat zal er gebeuren met de VIPA-middelen? Kan dit contractueel vastgelegd worden?  
- De hoge responsabiliseringsbijdrage zal uiteindelijk betaald worden door de stad en 

dus door de inwoners. Klopt dit?  
- Wat is het statuut van het personeel van het woonzorgcentrum?  
- Wanneer krijgt het personeel zekerheid?  

 
De heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter, antwoordt het volgende:  
Het OCMW-decreet laat verzelfstandiging toe, de toezichthoudende overheid blijkbaar niet. 
Er zal hierover juridisch advies ingewonnen worden.  
Er zal een nieuw oprichtingsdossier opgemaakt worden, dat tegemoet komt aan de 
opmerkingen van de Minister.  
Met dit Ministerieel Besluit wordt eigenlijk ook OVERO in vraag gesteld: hier wordt ook 
“beroep gedaan op” personeelsleden i.p.v. personeelsleden “ter beschikking te stellen”. Dat 
was tot nu toe nooit een probleem. Nu plots wel.  
Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt zich constructief op en heeft het bestuur 
uitgenodigd voor een overleg met als doel een helder dossier op te maken, als een partner, 
want dat gevoel heeft de heer Vandevelde nu niet. Het Agentschap had eerst een paar zaken 
moeten aftoetsen met het bestuur i.p.v. beweringen op papier te zetten waarmee hij niet 
akkoord gaat. Er was overigens een positief pre-advies van het Agentschap op dit dossier! 
De houding van de vakbonden en de sp.a zorgen er enkel voor dat het personeel schrik 
aangejaagd wordt! 
De VIPA-middelen zullen verrekend worden in de ligdagprijs, waardoor deze naar beneden 
zal gaan.  
De heer Wim Vandevelde verwijst naar het amateurisme in het verleden: welke erfenis heeft 
de sp.a achtergelaten? Eén van heel wat verliezen, dit is amateurisme.  
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De sp.a-fractie onderschat de complexiteit en de gevoeligheid van dit dossier. 
De OCMW-voorzitter deelt mee dat deze beslissing enkel over De Linde gaat en niet over het 
hele zorgdossier. 
 
De heer Bordon deelt mee dat dit dossier niet opgemaakt is volgens het principe van een 
goede huisvader.  
Hij vraagt zich af wie de meerkost van 4 miljoen euro voor de responsabiliseringsbijdrage zal 
dragen?  
 
De heer Vandevelde verwijst hem hiervoor door naar de financiële beheerders.  
 
De heer Erik Tack, raadslid Vlaams Belang, verwijst naar het amateurisme van de socialisten 
in het Auroro-ziekenhuis-dossier. 
De heer Tack vraagt om de opmerkingen van de Minister in mensentaal uit te leggen.  
 
De heer Vandevelde vat samen:  

- Statuten: inbreng deelgenoten niet correct, geen gedetailleerde rechten en plichten,… 
- Financieel plan: bestemming VIPA-middelen onbekend, niet realistisch, ligdagprijzen 

te laag,… 
- Gekozen rechtsvorm: openbare besturen werden niet uitgesloten om zich in te 

schrijven in de overheidsopdracht! 
 
De heer Koen Haelters vraagt als de volledige uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 
met Sint-Vincentius niet in het gedrang komt door deze niet-goedkeuring van VZW De 
Linde? Sint-Vincentius beschikt nu reeds over de meest winstgevende voorzieningen, 
misschien laten ze het woonzorgcentrum schieten?  
 
De heer Vandevelde antwoordt dat dit zeker niet het geval zal zijn. Hun visie is om een 
ketenzorg te realiseren. Sint-Vincentius werkt nog steeds mee en de bank ook.  
 
De heer Koen Haelters vraagt zich af indien de wijzigingen in dit dossier ingrijpend zullen 
zijn, het mogelijk is dat de andere kandidaat, nl. Zorgvallei Ronse, een klacht indient?  
 
De heer Vandevelde deelt mee dat de oprichting van een vzw volledig conform het OCMW-
decreet gebeurt en de reeds afgesloten samenwerkingsovereenkomst hiervoor als basis wordt 
gebruikt.  
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In de mondelinge vragenronde aansluitend aan de openbare zitting worden volgende 
punten besproken : 
 

1) De heer Erik Tack, raadslid Vlaams Belang, heeft horen waaien dat het systeem van 
de stadsbussen gaat verdwijnen.  
 
De heer Wouter Stockman, schepen van mobiliteit, deelt mee dat hij hierover geen 
officieel bericht heeft ontvangen.  

 
2) De heer Erik Tack vraagt een stand van zaken op i.v.m. de goedgekeurde motie voor 

de afschaffing van de taalfaciliteiten. Is er reeds een datum vastgelegd voor een 
overleg? 
 
De burgemeester, de heer Luc Dupont, antwoordt dat hij nog aan het wachten is op 
een voorstel van datum om af te spreken met de Minister-President, de heer Geert 
Bourgeois.  

 
3) De heer Koen Haelters had graag wat uitleg gekregen over een Collegebeslissing 

betreffende de verkiezingsborden.  
 

De burgemeester, de heer Luc Dupont, deelt mee dat de politieke partijen eerst 
hierover bevraagd werden. Niet iedereen was akkoord om geen verkiezingsborden te 
voorzien voor de verkiezingen op 14 oktober 2018. Het College heeft daarom beslist 
om toch verkiezingsborden te voorzien, maar het aantal locaties werd wel beperkt.  

  
Beperken of verbieden van tuinborden is niet mogelijk, dat zou in strijd zijn met het 
recht op vrije meningsuiting. 

 
4) De heer Koen Haelters vraagt om de mogelijkheid voor het oprichten van een 

wijkgezondheidscentrum te heronderzoeken. Minister De Block geeft hiervoor 
opnieuw subsidies.  

 
De burgemeester deelt mee dat er hiervoor geen draagvlak is bij de huisartsen in 
Ronse, het heeft dus weinig zin om dit initiatief te nemen.  

 
5) De heer Björn Bordon vraagt een stand van zaken van de voorstellen die werden 

gelanceerd door zijn fractie en besproken zijn geweest binnen een 
gemeenteraadscommissie zoals autodelen met dienstvoertuig, samenwerking met 
bepaalde verenigingen, fietsstraat in schoolomgeving,… 
 
De heer Wouter Stockman deelt mee dat de Dienst Mobiliteit nog steeds overbevraagd 
wordt (ze kampen nl. met personeelstekort).  

 
6) De heer Jean-Pierre Stockman, raadslid sp.a, deelt mee dat de openbare verlichting op 

de hoek van de Zonnestraat en Gasmeterstraat niet werkt. 
 
De heer Tom Deputter, schepen van openbare werken, zal dit doorgeven aan de 
bevoegde instantie.  
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