
BESTUUR DER STAD RONSE 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

DD° 11 JUNI 2018 

 

 

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, NAMELIJK VZW DE LINDE MET ALS PARTNERS DE 

STAD RONSE SAMEN MET HET OCMW RONSE EN WOONZORGCENTRUM 

SINT-VINCENTIUS VZW.  

GOEDKEURING. 

 

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 bestuursakkoord legislatuur 2013-2018 “Ondernemende Stad midden in het 

groen”: 

6 EEN PERFORMANTE STAD MET EEN EFFICIËNT BESTUUR  
De stad concentreert zich op haar kerntaken, die we klaar en duidelijk definiëren. We gaan na 
wat we beter laten uitvoeren door de privé, al dan niet in samenwerking met de stad.  

8 SAMENWERKING MET DE PRIVÉ 
Voor het rustoord De Linde en de kindercrèche wordt nagegaan of samenwerking met de 
privé mogelijk is, zowel voor de noodzakelijke investeringen als op het vlak van uitbating. 
Daarbij wordt gewaakt over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de dienstverlening. 
Verder willen we, in samenwerking met de privé, voor onze senioren huisvesting op maat 
aanbieden: van service- en seniorenflats tot een zorghotel. Bovendien wordt nagegaan of ook 
voor de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg op een nuttige manier kan worden 
samengewerkt met de privé-sector. 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd° 30 december 2014 

houdende goedkeuring van de strategische nota bij het meerjarenplan 2014-2019  

Strategische doelstelling 5 : Het zorgcontinuüm versterken door sterke lokale verankering en 
samenwerking met gelijkgestemde actoren in de zorgverstrekking. 
Actieplan 1 : Een zorgnetwerk uitbouwen op evenwaardige basis  
Acties: 
Opstellen gezamenlijk zorgstrategisch plan (o.a. onderzoek dagopvang, kortverblijf) met alle 
partners die de filosofie van de betaalbare en kwalitatieve zorg hanteren. 
Opmaak masterplan voor de site Delghust; 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd° 10 oktober 2017 

waarbij beslist werd een vereniging, nl. ‘WZC 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 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; 

Gelet op de beslissing van heden tot intrekking van het besluit van gemeenteraad van 23 

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; 

Overwegende dat het OCMW Ronse mits de nodige aanpassingen aan het ‘Ontwerp van 

statuten’, de ‘Motiveringsnota’, het ‘Bestuursplan’, het ‘Financieel plan’ en mits toevoeging van 

ondersteunende documenten en de adviesbevraging aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, toch 

de intentie heeft om een vereniging op te richten 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 de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw WZC Sint-Vincentius, Stad Ronse en 

OCMW Ronse, zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 03 juli 2017 met als partijen : 

- OCMW Ronse, Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse 

- Stad Ronse; Grote Markt 12, 9600 Ronse 

- vzw WZC Sint-Vincentius, Aaigemdorp 68, 9420 Aaigem; 

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; 

Gelet op het opnieuw samengestelde oprichtingsdossier als volgt : 

Bijlage nr. 1 : Probis & Technum 

- Probis 01 : Powerpointpresentatie : ‘Opbouw van een totaalvisie met betrekking tot 
bestemming van het patrimonium in functie van diverse noden en behoeften – OCMW 
Ronse’. 

- Probis 02 : 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’. 

- Probis 03 : Presentatie: ‘Zorgcampus stad Ronse behoefte, analyse en toekomstscenario’s’ 
in opdracht van OCMW Ronse 



Bijlage nr. 2 :  

- 140922_GD&A_deel 1 : Juridische nota van GD&A-advocaten via Probis dd° 17 juli 2014 

- 140922_GD&A_deel 2 : Juridische nota van GD&A-advocaten via Probis dd° 02 augustus 

2014 

- WZC Ronse_actuarieel overzicht_demografisch_ pensioenlasten : Woonzorgcentrum 

Ronse : Actuarieel overzicht, demografische toestand op 01/01/2015, Pensioenlasten, 

Verdeling pensioenlasten (document Ethias). 

Bijlage nr. 3 :  

- CBS20170612 : Beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd° 12 juni 2017 

- RMW20170612 : Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd° 12 juni 2017 

Bijlage nr. 4 : Presentatie Zorgbedrijf Antwerpen dd° 07 mei 2014 

Bijlage nr. 5 :  

- CBS20140310_statutairen op niveau houden : Beslissing College van Burgemeester en 

Schepenen dd° 10 maart 2014 : statutairen op niveau houden 

- CBS20161025_statutairen op niveau houden : Beslissing College van Burgemeester en 

Schepenen dd° 25 oktober 2016 : principiële statutaire tewerkstelling behouden 

Bijlage nr. 6 : Ondertekende samenwerkingsovereenkomst 

Bijlage nr. 7 : Offerte Sint-Vincentius Zorggroep Eclips 

Bijlage nr. 8 : PV Vaststelling_Deurwaarder_R_Timmermans : Proces-verbaal van 

vaststelling dd° 27 november 2015 door Gerechtsdeurwaarder Robrecht Timmermans : 

gesloten ingezonden zendingen 

Bijlage nr. 9 : Besl Adm_Gene Agentschap zorg en gezondheid_17_bedden : Besluit van de 

administrateur-generaal dd° 10 maart 2018 tot aanpassing van de voorafgaande 

vergunning van 08 december 2012 voor een woonzorgcentrum betreffende de 17 

woongelegenheden van vzw ‘Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius’ 

Bijlage nr. 10 : Bankattest Scudamore 

Bijlage nr. 11 : Simulatie Belfius Web : Raming marktconforme financieringskost 

Bijlage nr. 12 :  

- a : Provisie van vzw WZC Sint-Vincentius : uittreksel uit boekhouding ‘Grootboeksaldi’ 

dd° 17/05/2018 om 11u19 

- b : Attest bedrijfsrevisor Vyvey&Co betreffende aanleg provisie 6 miljoen 

Bijlage nr. 13 : attesten Bedrijfsrevisoren 

- a : Bedrijfsrevisoren Vyvey&Co dd° 03 juli 2017 

- b : Bedrijfsrevisoren De Bie&C° bvba dd° 03 juli 2017 

Bijlage nr. 14 : Bankverklaring overheidsopdrachten 20180207 

Bijlage nr. 15 a en b : Overeenkomsten inzake personeel 

- a : Addendum Arbeidsovereenkomst contractuelen – vzw De Linde 

- b : Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van statutaire personeelsleden van het 

OCMW van Ronse aan vzw De Linde 

Bijlage nr. 16 : Motiveringsnota 

Bijlage nr. 17 : Bestuursplan 

Bijlage nr. 18 : Financieel plan voor 6 jaar 

- Financieel plan VZW De Linde : tekst 

- Financieel plan VZW De Linde : Excel 

Bijlage nr. 19 : Statuten VZW DE LINDE 

Bijlage nr. 20 : Attest Bedrijfsrevisor Vandelanotte : waardering 

Bijlage nr. 21 : Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd° 28 mei 2018 om 

18u45 met vraag tot advies gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen dd° 

28 mei 2018 om 19u15 inzake oprichting ‘VZW De Linde’ 



Bijlage nr. 22 : Beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd° 28 mei 2018 om 

19u15 met advies inzake oprichting ‘VZW De Linde’ 

Bijlage nr. 23 : Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd° 28 mei 2018 om 

19u30 met de goedkeuring van de oprichting van de vereniging ‘VZW De Linde’ 

Gelet op de motiveringsnota (bijlage nr. 16); 

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 dd° 12 juni 2017 en zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 03 juli 2017; 

Gelet op het bestuursplan (bijlage nr. 17) 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 (bijlage 18), met een omschrijving van de 

bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen en de 

controlemogelijkheden op de uitvoering; 

Gelet op de statuten (bijlage 19); 

Overwegende dat het goedkeuringsdossier tot oprichting van voornoemde ‘vzw De Linde’ 

bestaat uit : 

- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd° 28 mei 2018 om 18u45 met 

vraag tot advies aan het College van Burgemeester en Schepenen dd° 28 mei 2018 om 

19u15 

- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 28 mei 2018 om 19u15 

met advies 

- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd° 28 mei 2018 om 19u30 met de 

goedkeuring van de oprichting van de vereniging ‘VZW De Linde’ 

- Motiveringsnota 

- Bestuursplan 

- Financieel plan 

- Statuten 

- Samenwerkingsovereenkomst 

 

- Offerte VZW Sint-Vincentius Zorggroep Eclips 

- Studie Probis & Technum 

- Studie GD&A- advocaten en Actuarieel overzicht 

Al deze documenten moeten samen gelezen worden en vormen 1 bundel, samen met al zijn 

toegevoegde bijlagen; 

Overwegende dat er waarborgen worden voorzien ten aanzien van het personeel, rond de 

continuïteit van de dienstverlening, rond de democratische controle, rond de beslissingsmacht en 

de vertegenwoordiging en rond het ideologisch profiel, rond de prijszetting, rond het 

opnamebeleid waarbij dit alles uitgebreid omschreven staat in het bestuursplan, in de offerte van 

vzw WZC Sint-Vincentius en in de statuten van deze op te richten vzw; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd° 28 mei 2018 om 

18u45 waarbij aan het College van Burgemeester en Schepenen een advies werd gevraagd om als 

OCMW samen met de Stad 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 en waarbij eveneens de ontwerpstatuten, 

het ontwerp bestuursplan en het ontwerp financieel plan voor deze toekomstige vzw werden 

goedgekeurd; 



Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 28 mei 2018 

om 19u15, na de OCMW-Raad van 18u45, waarbij gunstig advies werd geformuleerd aangaande 

de vraag van het OCMW om samen met de Stad 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; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd° 28 mei 2018 om 

19u30 waarbij de oprichting van de vereniging ‘VZW De Linde’ goedgekeurd werd; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : met 20 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 vereniging, nl. ‘VZW De Linde’ op te richten conform de bepalingen van het 

OCMW-decreet, Titel VIII, hoofdstuk 4 dit voor de exploitatie van het huidige Woonzorgcentrum 

De Linde van het OCMW Ronse met als partners de Stad Ronse samen met het OCMW Ronse en 

WZC Sint-Vincentius.  

Artikel 2.  De ‘Statuten’ voor de ‘vzw De Linde (Titel VIII Hoofdstuk IV OCMW Decreet)’ in 

bijlage nr. 19 goed te keuren (deze bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing). 

Artikel 3.  De ‘Motiveringsnota’ in bijlage nr. 16 goed te keuren (deze bijlage maakt integraal 

deel uit van deze beslissing). 

Artikel 4.  Het ‘Bestuursplan’ in bijlage nr. 17 goed te keuren (Deze bijlage maakt integraal deel 

uit van deze beslissing). 

Artikel 5.  Het ‘Financieel plan’ in bijlage nr. 18 goed te keuren (Deze bijlage maakt integraal 

deel uit van deze beslissing). 

Artikel 6.  De toetreding van de Stad Ronse tot vzw De Linde goed te keuren.  

Artikel 7.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 

15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd.  

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

Voor de algemeen directeur, De voorzitter, 

De gemachtigde ambtenaar,  

 


