
BESTUUR DER STAD RONSE 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

DD° 11 JUNI 2018 

 

OPENBARE ZITTING 

 

4.  INTREKKING GEMEENTERAADSBESLISSING VAN 23 OKTOBER 2017 

HOUDENDE DE 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.  

BESLISSING. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op de organieke wet dd° 08 juli 1976 op de OCMW’s; 

Gelet op het decreet dd° 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen, artikel 51, §1 en artikel 52, 2° lid; 

Gelet op het decreet dd° 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen, artikel 270, §1, 6° lid en §2; 

Gelet op het decreet dd° 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen, artikel 247/1 t.e.m. 247/3; 

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

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd° 23 oktober 2017 waarbij beslist werd een 

vereniging, nl. ‘De Linde vzw’ op te richten conform de bepalingen van het OCMW decreet, Titel 

VIII, hoofdstuk 4 samen met de Stad Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw en dit voor de exploitatie 

van het huidige Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse en waarbij tevens een 

‘Ontwerp van statuten’, de ‘Motiveringsnota’, het ‘Bestuursplan en het ‘Financieel plan’ werden 

goedgekeurd; 

Gelet op het schrijven dd° 01 februari 2018 van het Agentschap Binnenlands Bestuur 

aangaande het ministerieel besluit dd° 30 januari 2018 van Vlaams minister van Binnenlands 

Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, mevrouw Liesbeth 

HOMANS, houdende niet-goedkeuring van het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

van 10 oktober 2017 tot 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 het OCMW Ronse samen met de 

Stad Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd° 19 februari 2018 waarbij kennis werd 

genomen van boven genoemd schrijven dd° 01 februari 2018 van het Agentschap Binnenlands 

Bestuur houdende niet-goedkeuring van het besluit van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 

het OCMW Ronse van 10 oktober 2017 tot oprichting van deze vzw De Linde; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 

Enig artikel.  Het besluit van de gemeenteraad dd° 23 oktober 2017 waarbij beslist werd een 

vereniging, nl. ‘De Linde vzw’ op te richten conform de bepalingen van het OCMW decreet, Titel 

VIII, hoofdstuk 4 samen met het OCMW Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw en dit voor de 

exploitatie van het huidige Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, in te trekken.  

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

Voor de algemeen directeur, De voorzitter, 

De gemachtigde ambtenaar, 


