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Bij de behandeling van punt 5 “oprichting vzw De Linde” werden volgende vragen gesteld 
door de heer Björn Bordon, gemeenteraadslid sp.a:  
 
“Waarde Collegae, 
 
Voor de zoveelste keer dienen we opnieuw te beraadslagen over dit dossier. Opnieuw heeft 
deze meerderheid dit dossier dienen aan te passen en aan te vullen, en ditmaal wegens de 
niet-goedkeuring door een N-VA minister en haar administratie. 
De grootste beweegredenen voor de niet-goedkeuring was ingegeven door een weinig 
geloofwaardig  financieel  beleidsplan, het niet onderzoeken van een mogelijke publieke 
samenwerking en de ondervertegenwoordiging van de publieke overheid in de nieuwe 
structuur, waarbij geen rekening werd gehouden met de inbreng van de verschillende 
actoren. Argumenten dewelke mijn fractie van in het begin ook telkenmale heeft 
geformuleerd. 
Deze meerderheid heeft plots wel oren naar deze argumenten, hoewel dit rijkelijk laat is. Zo 
tracht men aan de hand van een loutere diapresentatie van het Zorgbedrijf Antwerpen van 
mei 2014 aan te tonen dat de piste van publieke samenwerking wel is onderzocht. Maar deze 
presentatie licht niet de eventuele mogelijkheden van een samenwerking met Ronse toe. Er 
werd geen SWOT-analyse opgesteld. Dit kan men niet serieus noemen. Ook werden er 
onderhandelingen gevoerd met Maarkedal, zo blijkt uit de motiveringsnota in dit dossier. Wie 
was aanwezig op deze onderhandelingen? Wat was de teneur? Wat was het besluit? Of 
werden deze onderhandelingen mondeling gevoerd op de nieuwjaarsreceptie van N-VA 
Maarkedal, net zoals het zogenaamd preadvies waarvan evenmin een schriftelijke weerslag 
bestaat? 
De publieke piste werd gewoonweg nooit met open vizier onderzocht en dat is de naakte 
waarheid. Dit kan nu niet meer zomaar ongedaan worden gemaakt en dat blijkt nu ook 
opnieuw uit het dossier… 
Ook de geringe aanpassingen in het financieel beleidsplan en de ondervertegenwoordiging 
van de overheid in overeenstemming met de inbreng van de verschillende actoren zullen geen 
zoden aan de dijk brengen. Aan de hand van een bijkomende nota van een bedrijfsrevisor, 
waarin wordt gesteld dat de inbreng van het OCMW, met name de 152 gesubsidieerde 
bedden, een economisch waarde van NUL euro heeft. Hoe kan men aan deze waardering enig 
geloof hechten? Maar er is meer, ook het bestaande gebouw zou helemaal niets waard zijn… 
Het is overduidelijk dat dit besluit is ingefluisterd. Op deze wijze probeert men de kritiek van 
de ondervertegenwoordiging opnieuw weg te lachen. Maar het is overduidelijk: ook uit de 
motiveringsnota blijkt duidelijk dat men slechts een 'participerende rol' wil vervullen en in elk 
geval geen sturende rol… 



En dat de ligdagprijzen gedurende 25 jaar niet zullen stijgen behoudens de indexering klopt 
al evenmin met de realiteit. De 5 euro dagsubsidie wordt inderdaad op het financieel 
beleidsplan in mindering gebracht, maar in datzelfde jaar voorziet men een indexering van 
maar liefst 5,70 euro! Ook hier wordt er een rad voor de ogen gedraaid. Verder wordt er 
helemaal niet ingegaan op het feit dat het financieel beleidsplan onrealistisch is. 
Wat wij dan wel weer vinden als nieuw stuk in het dossier is een simulatie (of ook 'une 
simulation' - Franstalig stuk!!) voor een lening van 13.250.000 euro. Stelde u, Meneer  
Vandevelde, niet altijd dat de bouw van een nieuw woonzorgcentrum minstens 20.000.000 
euro kostte en dat er ook geen middelen waren om dit te financieren (de kostprijs van het 
zwembad werd op 9 mio. euro geraamd, maar daarvoor waren dan wel weer voldoende 
middelen)… 
 
Concreet: 
1.   Meent u dat met een nogal vreemde waardering van de inbreng van stad en OCMW er 
thans geen sprake meer is van een ondervertegenwoordiging van de publieke actoren (stad en 
OCMW) in de nieuwe structuren? Hoe zal u een sturende rol kunnen opnemen rekening 
houdend dat u in de Raad van Bestuur van de nieuwe structuur ondervertegenwoordigd bent? 
2.   Waarom werd een berekening van een lening voor een bedrag van 13.250.000 euro 
toegevoegd aan het dossier, daar waar u steeds stelde dat een nieuw woonzorgcentrum 
minstens 20.000.000 euro kostte? 
3.  Hoe verliepen de gesprekken met het Zorgbedrijf Antwerpen? En hoe verliepen de 
onderhandelingen met Maarkedal? Wie heeft deze onderhandelingen gevoerd? 
 
De heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter, deelt het volgende mee:  

- Stad en OCMW Ronse beschikken over een regierol voor de lokale zorgdiensten. Dit 
is ook verankerd in de statuten van de vzw: in de algemene vergadering moeten steeds 
twee stadsvertegenwoordigers aanwezig zijn, ongeacht het aantal aanwezigen.  

- Indien men in de toekomst de ligdagprijs wenst te verhogen dan moet 2/3 van de leden 
akkoord zijn en moeten de vertegenwoordigers van het OCMW aanwezig zijn 
(=blokkeringsminderheid). Indien je de ligdagprijzen die Sint-Vincentius hanteert 
vergelijkt met andere nieuwe woonzorgcentra in de regio, dan is vzw De linde nog 
steeds de goedkoopste in de regio.  

- Zorgbedrijf Antwerpen heeft zich kandidaat gesteld in de eerste selectieprocedure. De 
procedure is moeten hernomen worden door de provinciegouverneur. Bij de tweede 
selectieprocedure hebben ze zich niet meer kandidaat gesteld, maar er werden wel een 
aantal verkennende gesprekken gehouden waardoor de richting die de stad en het 
OCMW uitwilden duidelijker werd.  

- De gemeente Maarkedal had ons gecontacteerd i.v.m. de gezinsdiensten. Hun 
gezinsdiensten zijn ook verlieslatend en ze zochten naar een oplossing. De gesprekken 
met Maarkedal hebben niets opgebracht.  

- De neutraliteit van de bedrijfsrevisor wordt door de opmerkingen van de heer Bordon 
aangevallen. Het woonzorgcentrum is verlieslatend. Dit bestuur heeft een moedige 
beslissing genomen, waardoor de belastingbetalers hiervoor niet moeten opdraaien.  

 
De heer Björn Bordon antwoordt het volgende:  
1.    de ondervertegenwoordiging van de stad en het OCMW in de Raad van Bestuur stemt 
zeker niet overeen met de inbreng van beide. Het is ook de Raad van Bestuur van de nieuwe 
vzw die de beslissingen zal nemen op andere domeinen dan de ligdagprijs en het 
opnamebeleid (waarvoor de algemene vergadering bevoegd is). 



2.    Als u stelt dat de financiële situatie van het huidig woonzorgcentrum door uw toedoen is 
verbeterd, dan dient u ook te vermelden dat ook u verantwoordelijk bent voor de stijging van 
de ligdagprijs met 7%! 
 
3.   Ik noteer dat u voor een mogelijke samenwerking  hebt "onderhandeld" met Maarkedal en 
dit enkel voor de Dienst Gezinshulp, maar u haalt deze onderhandelingen aan in de 
motivatienota om het woonzorgcentrum te privatiseren. De piste om met andere publieke 
partners samen te werken is dan ook in dit kader onvoldoende of niet onderzocht.” 
 
De heer Bordon vraagt ook een antwoord op zijn tweede vraag:  
waarom werd een berekening van een lening voor een bedrag van 13.250.000 euro 
toegevoegd aan het dossier, daar waar u steeds stelde dat een nieuw woonzorgcentrum 
minstens 20.000.000 euro kostte? 
 
De heer Vandevelde deelt mee dat een lokaal bestuur gebonden is aan de wet inzake de 
overheidsopdrachten. De privésector heeft meer slagkracht om over de prijs te onderhandelen. 
Dit is een vaststelling: bvb. het woonzorgcentrum van Oudenaarde heeft meer dan 25 miljoen 
euro gekost.  
 
 
In de mondelinge vragenronde aansluitend aan de openbare zitting worden volgende 
punten besproken: 
 

1) De heer Dirk Deschaumes, gemeenteraadslid Vlaams Belang, deelt mee dat de 
bouwvakkers in De Stadstuin geen veiligheidshelmen dragen. Bovendien worden de 
bouwwerven niet behoorlijk afgesloten. In de Albert Massezstraat is er een woning in 
aanbouw die niet wordt afgesloten bij het beëindigen van de werken. Een tijdje 
geleden was er een jongetje naar boven geklommen langs de stelling en werden er 
eens jongeren uit een woning in opbouw gehaald door de politie. Is er een 
veiligheidscoördinator? Wie controleert dit?  
 
De burgemeester, de heer Luc Dupont, zal navragen wie de veiligheidscoördinator 
juist is en melden dat de veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd, want de stad 
is zelf geen bouwheer.  
 
De heer Deschaumes deelt mee dat Avaronne hierdoor het risico loopt dat de inspectie  
de bouwwerken stil legt.  

 
2) De heer Erik Tack, gemeenteraadslid Vlaams Belang, deelt mee dat als hij met de trein 

toekomt in het station van Ronse, hij de indruk heeft dat hij in een Franstalige stad 
terecht komt. Op het perron staat een bord met “Ronse/Renaix”, maar “Ronse” is niet 
goed zichtbaar. Hij vraagt of het mogelijk is om dit aan te kaarten bij de NMBS.  
 
De burgemeester deelt mee dat er oorspronkelijk eerst enkel “Ronse” vermeld stond 
op het bord op het perron. Er werd een klacht ingediend bij Infrabel en Infrabel heeft 
dit aangepast.  

 



3) De heer Abderrahim Lahlali, gemeenteraadslid CD&V GROEN, vraagt de resultaten 
van een onderzoek op i.v.m. een incident tussen de politie en een betrokkene met 
slagen en verwondingen. Dit incident leeft enorm op Facebook…  

 
De burgemeester deelt mee dat hij op de hoogte is van het incident en dat dit op 
Facebook een eigen leven is gaan leiden, met alle commentaren van dien… Hij heeft 
navraag gedaan bij de korpschef, hij deelde mee dat de politieagenten een heel andere 
versie gaven dan de betrokken persoon. De burgemeester wil een grondig onderzoek. 
Er is de mogelijkheid om een intern onderzoek te voeren, maar dan zullen de klagers  
twijfelen aan de objectiviteit van dat intern onderzoek. Comité P behoort ook tot de 
mogelijkheden. De klacht werd door Comité P wegens tijdsgebrek terug gestuurd naar 
de politie om zelf een onderzoek te starten. Een ander voorstel is om de klacht te laten 
onderzoeken door de algemene inspectie. Dit is een onafhankelijk orgaan dat valt 
onder Justitie en Binnenlandse Zaken. De burgemeester heeft contact opgenomen met 
de algemene inspectie. Zij behandelen ook klachten van individuele burgers maar als 
er een strafklacht is, dan moet het Parket dit onderzoeken.  
Klagers meldden dat ze een klacht neergelegd hebben in “Brussel”, maar bij wie is dat 
juist?  
Indien er geen klacht is, zal de algemene inspectie dit incident onderzoeken.  
Iedereen heeft baat bij een correct onderzoek. De burgemeester onthoudt zich van alle 
commentaar, hij wacht het onderzoek af.  

 
4) De heer Pol Kerckhove, gemeenteraadslid sp.a, deelt mee dat de mobiliteit chaotisch is 

om van de ene kant van de stad naar de andere te gaan. Door het afbreken van een 
woning was de parking De Vrijheid een week lang onbereikbaar. Daardoor hebben 
bewoners verkeersovertredingen moeten begaan om op de parking te geraken.  
 
De heer Wouter Stockman, schepen van mobiliteit, deelt mee dat de parking 
afgesloten was tussen 8u en 16u, daarna was de parking opnieuw bereikbaar.  

 
5) De heer Erik Tack vraagt wat de planning juist is voor de verschillende projecten, 

zoals De Vrijheid, Broeke en Ovide Decrolylaan?  
 
Schepen Tom Deputter deelt mee dat de werken in De Vrijheid in het najaar van 2018 
zullen beëindigd zijn. In Broeke zijn nu momenteel de nutsmaatschappijen de nodige 
werken aan het uitvoeren. In het najaar beginnen de grote werken… De Ovide 
Decrolylaan zal na het verlof gedaan zijn.  
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