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BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
DD° 11 JUNI 2018 

 
WAREN AANWEZIG : de heer Lieven Dhaeze, GR-voorzitter 
 De heer Luc Dupont, Burgemeester 

De Schepenen :  Jan Foulon, Ignace Michaux, Tom Deputter, Brigitte 
Vanhoutte, Joris Vandenhoucke en Wouter Stockman. 
 

De raadsleden : Yves Deworm, Rudi Boudringhien, Gunther Deriemaker, Erik Tack, Pol Kerckhove, 
Diederik Van Hamme, Björn Bordon, Dirk Deschaumes, Christiane Modde, Brigitte Goddaer, Sylvie 
De Bie, Abderrahim Lahlali, Aaron Demeulemeester, Isabelle Stockman, Koen Haelters, Sonia Azouzi, 
Frederik Vandenbossche, Jean-Pierre Stockman en Patrice Dutranoit. 
 De heer Danny De Brakeleer, stadsingenieur – gemachtigde ambtenaar. 
 De heer Wim Vandevelde, schepen van rechtswege. 
  
Verontschuldigd :   mevrouw Angélique Syroit en de heer Philippe Vallez, raadsleden. 

mevrouw Linda Vandekerkhove, algemeen directeur. 
                                    
De CD&V GROEN-fractie : Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, Diederik Van 
Hamme, Jan Foulon, Ignace Michaux, Wouter Stockman, Abderrahim Lahlali, Isabelle Stockman en 
Patrice Dutranoit. 
De N-VA-fractie : Brigitte Vanhoutte, Lieven Dhaeze, Aaron Demeulemeester en Frederik 
Vandenbossche. 
De Open VLD-fractie : Rudi Boudringhien en Tom Deputter.  
De sp.a-fractie : Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, Sylvie De Bie, Koen Haelters, 
Sonia Azouzi en Jean-Pierre Stockman. 
De VLAAMS BELANG-fractie : Erik Tack, Dirk Deschaumes en Christiane Modde. 
Onafhankelijk raadslid :  Brigitte Goddaer. 

De zitting wordt geopend te 18.00 uur. 
De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 31 mei 
2018. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 28 mei 2018 worden met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
 
OPENBARE ZITTING 
OPENBARE WERKEN 

1.  AANVRAAG SUBSIDIE BIJ DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN VOOR DE 
REALISATIE VAN HET FIETSPADENPROJECT BEEKSTRAAT - 
SAVOOISTRAAT - DRIEBORREBEEKSTRAAT.  
GOEDKEURING VAN DE VERBINTENISSEN. 

Naar aanleiding van een aantal grondaankopen langsheen de Beekstraat, Savooistraat en de 
Drieborrebeekstraat en met het oog op het indienen van een subsidieaanvraag bij de Provincie Oost-
Vlaanderen, dient de Stad Ronse t.o.v. de Provincie enkele verbintenissen aan te gaan. 
De aanvrager van de subsidie voor de aanleg van een lokaal fietsennetwerk dient zich o.a. tot het 
volgende te verbinden :  

- alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen 
- publiciteit te voeren omtrent deze werken 
- de Provincie op de hoogte te houden van de werken 
- medewerking te verlenen aan de plaatsing van de provinciale signalisatie van het 

bovenlokaal en het lokaal fietsnetwerk.  
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De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidieerbare kosten en de werken. De werken werden 
geraamd op 168.034,21 euro, inclusief BTW.  
De raad wordt verzocht om de verbintenissen voor de aanvraag van een subsidie bij de Provincie 
Oost-Vlaanderen voor de aanleg van een fietspad in de Beekstraat, Savooistraat en de 
Drieborrebeekstraat goed te keuren. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op zijn beslissing van 28 november 2016 waarbij akkoord werd gegaan met het 

ontwerp betreffende de aanleg van een fietspad langsheen de Beekstraat, Savooistraat, 
Drieborrebeekstraat en de raming ten bedrage van 168.034,21 euro inclusief btw; 

Gezien hiervoor een subsidie kan aangevraagd worden bij de Provincie Oost-Vlaanderen 
voor maximaal 40% van de subsidieerbare kosten en werken; 

Gezien de stad voor deze subsidieaanvraag tegenover de Provincie en aantal verbintenissen 
dient aan te gaan, zijnde : 

- alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen 
- publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende kanalen 

(gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media,…) en hierbij steeds de melding 
te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de Provincie Oost-Vlaanderen 
(inclusief toevoeging van het logo) 

- alle externe communicatie verstuurd door de aanvrager van de subsidie (vb bewonersbrief, 
gemeentelijk infoblad) voorafgaand aan de publicatie voor te leggen aan de Provincie Oost-
Vlaanderen 

- een werfbord te plaatsen met het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen; 
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie de toestemming te geven om ter 

plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de werf te 
verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen 

- de Provincie Oost-Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de werken en 
van de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte te brengen. De aanvrager en 
de Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling overleg over de wijze waarop de 
opening wordt gecommuniceerd (bv persbericht, officieel infietsen,…) 

- de bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie wenst te 
bekomen in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder toelating van de 
deputatie 

- medewerking te verlenen aan de plaatsing van de Provinciale signalisatie van het 
bovenlokaal (LAF en BFF) en het lokaal fietsennetwerk; 
Gelet op het reglement met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de  

aanleg en verbetering van fietspaden op het lokaal functioneel fietsnetwerk, goedgekeurd in de 
Provincieraad dd° 22 juni 2016; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
De verbintenissen, aan te gaan door de stad, gekoppeld aan de aanvraag van een subsidie bij 

de Provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg van een fietspad in de Beekstraat, Savooistraat een 
Drieborrebeekstraat, worden goedgekeurd. 

Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
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2.  VERNIEUWEN VAN BESTAANDE RIOLERING EN AANLEG VAN RWA IN DE 
NAPOLEON ANNICQSTRAAT EN AANLEG VAN NIEUWE RIOLERING 2DWA  
IN DE ALBERT MASSEZSTRAAT INCLUSIEF AANLEG VAN WEGENIS EN 
VOETPADEN BINNEN HET STADSVERNIEUWINGSPROJECT "DE KLOEF  
FASE IV".  
GOEDKEURING VAN DE GUNNING AAN PERSYN NV UIT ZWEVEGEM. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 27 november 2017 werden het ontwerp, de plannen en de 
gedetailleerde raming goedgekeurd inzake de wegen- en rioleringswerken in de Napoléon 
Annicqstraat en deel van de Albert Massezstraat, tot aan de Oscar Delghuststraat, “Kloef fase IV”, 
omvattende aanleg van een gescheiden rioolstelsel, wegenis en voetpaden.  
De werken werden geraamd op 1.345.326,19 euro, inclusief btw en gegund via de open 
aanbesteding. 
Er werden drie offertes ingediend die, na administratief en technisch nazicht door de Technische 
Dienst, allemaal in aanmerking kunnen genomen worden. 
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen en het regelmatigheidsonderzoek van 
de offertes wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan de firma met de economisch meest 
voordelige offerte, met name de NV Persyn uit Zwevegem, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 1.403.253,13 euro, inclusief btw.  
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de toewijs van de werken houdende het 
vernieuwen van de bestaande riolering en de aanleg van RWA in de Napoléon Annicqstraat en de 
aanleg van nieuwe riolering 2DWA in de Albert Massezstraat inclusief aanleg van wegenis en 
voetpaden binnen het stadsvernieuwingsproject "De Kloef fase IV" aan Persyn NV uit Zwevegem. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwen van bestaande riolering + 

aanleg van RWA in de Napoléon Annicqstraat en aanleg van nieuwe riolering 2DWA in de Albert 
Massezstraat binnen het stadsvernieuwingsproject "De Kloef IV - Project O215143” een bestek met 
nr. W233 werd opgesteld door de Technische Dienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.345.326,19 incl. btw 
of € 1.227.535,25 excl. btw, waarvan € 678.700,19 incl. btw of € 560.909,25 excl. btw ten laste van 
de stad en € 666.626,00 excl. btw ten laste van Aquario en de Vlaamse Milieumaatschappij; 

Gezien op basis van het voortontwerp voor voormeld VMM-project O215143 de voorlopige 
gewestbijdrage werd vastgelegd op € 503.646,95; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 betreffende de goedkeuring 
van de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
openbare procedure; 

Gelet op de aankondiging van opdracht 2018-509974 op 09 april 2018 gepubliceerd op 
nationaal niveau; 

Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 23 mei 2018 om 11.00 uur dienden te 
bereiken; 

Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 
20 september 2018; 

Overwegende dat 3 offertes werden ontvangen: 
- PEVENAGE & ZOON BVBA, Elenestraat 75 te 9620 ZOTTEGEM (€ 1.626.791,65 excl. btw 

– gecorrigeerd bedrag: € 1.655.529,33) 
- WANNIJN NV, Buissestraat 36 te 9690 KLUISBERGEN (€ 1.466.367,87 excl.btw) 
- PERSYN NV, Blokellestraat 113A te 8550 ZWEVEGEM (€ 1.264.173,26 excl. btw); 

Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 25 mei 2018 opgesteld door de 
Technische Dienst; 
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Overwegende dat de Technische Dienst voorstelt om, rekening houdende met het 

voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op 
basis van de prijs), zijnde PERSYN NV, Blokellestraat 113A te 8550 ZWEVEGEM, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.264.173,26 excl. btw of € 1.403.253,13 incl. btw); 

Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Aquario (Water Link), 
Stropstraat 1 te 9000 Gent, en dat dit deel  € 601.891,04 excl. btw bedraagt ; 

Overwegende dat het saldo van de kostprijs betaald wordt door Stad Ronse, en dat dit deel € 
666.282,72 excl. btw of  € 801.362,09 incl. btw bedraagt; 

Gelet op het verslag van de veiligheidscoördinator waaruit blijkt dat deze offerte eveneens 
voldoet aan het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en latere wijzigingen; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
57, betreffende de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 

248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat voor deze opdracht een krediet van € 370.000 voorzien is in het 

investeringsbudget 2018 onder artikel 2240000 – beleidsitem 06100, subproject STADST-ANN en 
het saldo zal voorzien worden in het investeringsbudget van 2019; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 mei 2018, 
opgesteld door de Technische Dienst; 
Artikel 2.  Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
Artikel 3. De opdracht “Vernieuwen van bestaande riolering + aanleg van RWA in de Napoléon 
Annicqstraat en aanleg van nieuwe riolering 2DWA in de Albert Massezstraat binnen het 
stadsvernieuwingsproject "De Kloef IV - Project O215143"” wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde PERSYN NV, Blokellestraat 
113A te 8550 ZWEVEGEM, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.264.173,26 excl. 
btw of € 1.403.253,13 incl. btw. 
Artikel 4.  De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. W233. 
Artikel 5.  Een krediet van € 370.000 is voorzien in het investeringsbudget 2018 onder artikel 
2240000 – beleidsitem 06100, subproject STADST-ANN en het saldo zal voorzien worden in het 
investeringsbudget van 2019. 
Artikel 6.  Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
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3.  WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN BROEKE N48.  
AFSLUITEN VAN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN HET 
VLAAMS GEWEST, FARYS EN DE STAD RONSE VOOR SAMENGEVOEGDE 
OPDRACHTEN VAN WERKEN.  
GOEDKEURING. 

Naar aanleiding van de geplande wegherstellings- en herinrichtingswerken (inclusief aanleg 
fietspaden) en de rioleringswerken in Broeke N48b, dient tussen het Vlaams Gewest, de Stad Ronse 
en Farys nog een samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten voor samengevoegde 
opdrachten van werken. Deze omvat de aanduiding van de Stad Ronse als aanbestedende overheid 
met betrekking tot de gunning van de werken en de uitvoering van de opdracht. Verder worden in 
deze overeenkomst de bepalingen betreffende nutsleidingen, veiligheidscoördinatie-uitvoering, 
wijzigingen tijdens de uitvoering van de opdracht, betalingen, schadegevallen en –regeling, boetes, 
opleveringen, beheer en onderhoud, verzekeringen,… gedetailleerd omschreven.  
De raad wordt verzocht om de samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van 
werken tussen het Vlaams Gewest, de Stad Ronse en Farys goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien naar aanleiding van de geplande wegherstellings- en herinrichtingswerken (inclusief 

aanleg fietspaden) en de rioleringswerken Broeke, gewestweg N48b, tussen het Vlaams Gewest, de 
stad Ronse en Farys nog een samenwerkingsovereenkomst dient te worden afgesloten voor 
samengevoegde opdrachten van werken; 

Overwegende dat voor deze werken op 27 november 2006 tussen het Vlaams Gewest en de 
Stad Ronse reeds een overeenkomst werd afgesloten met betrekking tot de studie van de werken, de 
opmaak van het aanbestedingsdossier, de financieringsmodaliteiten, de leiding van en het toezicht 
op de werken,…; 

Overwegende dat in het kader van de subsidiëring van de aanleg van fietspaden langs 
gewestwegen voor deze werken op 27 juni 2011 de koepelmodule nr. 45041/3/13a horende bij de 
mobiliteitsconvenant (module 13) werd ondertekend; 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst die nu nog dient te worden afgesloten, omvattende 
de aanduiding van de Stad Ronse als aanbestedende overheid met betrekking tot de gunning van de 
werken en de uitvoering van de opdracht; 

Gezien verder in de overeenkomst de bepalingen betreffende nutsleidingen, 
veiligheidscoördinatie-uitvoering, wijzigingen tijdens de uitvoering van de opdracht, betalingen, 
schadegevallen en -regeling, boetes, opleveringen, beheer en onderhoud, verzekeringen,… 
gedetailleerd worden omschreven;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Enig artikel.    De samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van werken, af te 
sluiten tussen het Vlaams Gewest, de Stad Ronse en Farys voor de wegen- en rioleringswerken 
Broeke, gewestweg N48b, wordt goedgekeurd. 

Tegenwoordige beslissing zal worden overgemaakt aan alle betrokken partijen en 
opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
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TOEZICHT OCMW 

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. 

Bij schrijven van 01 februari 2018 werd het stadsbestuur op de hoogte gesteld van het besluit van de 
Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, mevrouw Liesbeth Homans, houdende de 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 
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.  
De raad wordt verzocht het gemeenteraadsbesluit 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 
in te trekken.  
 

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; 
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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.  
 

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 heer Erik Tack, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting.  
 
In navolging van het reeds afgelegde traject, waarin zowel stad en OCMW van oordeel zijn dat de 
expertise van een externe partner kan helpen om onze zorgdiensten te optimaliseren en hierdoor de 
financiële verliezen moeten kunnen weggewerkt worden, heeft de OCMW-raad van 28 mei 2018, 
na positief advies van het College, de oprichting van een vereniging  voor de exploitatie van het 
huidig woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, nl. vzw De Linde, met als partners Stad 
Ronse en WZC Sint-Vincentius, goedgekeurd.  
Om de verdere uitwerking van de oprichting van vzw De Linde mogelijk te maken dient de 
gemeenteraad eveneens zijn goedkeuring te verlenen.  
De ontwerpstatuten van de vzw De Linde concretiseren de samenwerking met deze private partner 
en het OCMW Ronse.  
De raad wordt verzocht de oprichting van een vereniging conform de bepalingen van het OCMW-
decreet, titel VIII, hoofdstuk 4 en dit voor de exploitatie van het huidig 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, goed te keuren.  
De raad wordt eveneens verzocht om de ontwerpstatuten van de vzw De Linde, de 
motiveringsnota, het bestuursplan, het financieel plan en de toetreding tot vzw De Linde goed te 
keuren.  
 
De heer Erik Tack vervoegt opnieuw de raadszitting. 
De heer Ignace Michaux, schepen, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt deze 
onmiddellijk opnieuw. 
 

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;  
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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; 
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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’ 
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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’ 
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- 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.  
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6.  HET ONTWERPEN, BOUWEN EN UITBATEN VAN EEN NIEUW 
WOONZORGCENTRUM.  
AFSLUITEN VAN EEN ERFPACHTOVEREENKOMST TUSSEN HET OCMW 
RONSE EN DE VZW DE LINDE EN HET VESTIGEN VAN DIVERSE 
ERFDIENSTBAARHEDEN EN VERVROEGDE BEËINDIGING DEEL ERFPACHT. 
GOEDKEURING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 werd het bijzonder bestek betreffende “de uitbating 
van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) 
van enkele van deze voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of 
van het OCMW Ronse” goedgekeurd.  
Eén van de deelopdrachten was “deelopdracht 1: het ontwerpen, bouwen en uitbaten van een nieuw 
woonzorgcentrum binnen een structuur die beantwoordt aan tittel VIII van het OCMW-decreet op 
een projectgrond van het OCMW middels de toekenning van een erfpachtrecht door het OCMW”.  
Dit nieuw woonzorgcentrum zal worden opgericht op percelen grond, eigendom van het OCMW 
Ronse.  
In het ontwerp van akte, houdende de vestiging van een recht van erfpacht, af te sluiten tussen het 
OCMW Ronse en de vzw De Linde, werden eveneens erfdienstbaarheden omschreven, te vestigen 
tussen het OCMW Ronse, de Stad Ronse, De Nieuwe Haard en Het Stadsontwikkelingsbedrijf 
Ronse en het WZC vzw Sint-Vincentius, zijnde het recht van overgang en van uitweg en het recht 
van aanleg en van instandhouding van nutsleidingen en -voorzieningen, van openbare verlichting en 
van riolering, en werd de vervroegde, kosteloze beëindiging van een deel van het recht van erfpacht 
tussen het OCMW Ronse en Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse opgenomen.  
De raad wordt verzocht het ontwerp van akte houdende de vestiging van erfdienstbaarheden, de 
vervroegde en kosteloze beëindiging van een deel van het recht van erfpacht en de vestiging van het 
recht van erfpacht goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op zijn beslissing van 17 oktober 2016 waarbij het bijzonder bestek betreffende “De 

uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, 
bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de 
stad of van het OCMW Ronse” werd goedgekeurd; 

Gezien de gevoerde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met 
toepassing van artikel 26, §2, 1°, b) van de Wet Overheidsopdrachten van 15 juni 2006 resulteerde 
in een gunningsbeslissing van het College van Burgemeester en Schepen dd° 12 juni 2017, 
betekend aan de VZW Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius uit Erpe-Mere op 03 augustus 2017; 

Gelet op zijn beslissing van 03 juli 2017 waarbij het ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst inzake de overheidsopdracht “De uitbating van meerdere lokale 
openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze 
voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van het OCMW 
Ronse”, af te sluiten tussen de Stad Ronse, het OCMW Ronse en de VZW Woon- en Zorgcentrum 
Sint-Vincentius, werd goedgekeurd; 

Gezien één van de deelopdrachten binnen de overheidsopdracht was “Deelopdracht 1. Het 
ontwerpen, bouwen en uitbaten van een nieuw woonzorgcentrum binnen een structuur die 
beantwoordt aan titel VIII van het OCMW-decreet op een projectgrond van het OCMW middels de 
toekenning van een erfpachtrecht door het OCMW”; 

Gezien het nieuw woonzorgcentrum zal worden opgericht op percelen grond, eigendom van 
het OCMW, sectie B nummer 670B3 en deel van nummer 670Z2 volgens het afbakenings- en 
verdelingsplan; 

Gezien door notaris De Bouver van Sint-Lievens-Houtem een ontwerp van akte werd 
opgemaakt; 
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Gezien het ontwerp van akte van vestiging van het recht van erfpacht door het OCMW 
Ronse aan de vzw Woon- en Zorgcentrum De Linde, opgemaakt cf. de bepalingen van het bijzonder 
bestek; 

Aangezien het ontwerp van akte naast de vestiging van het recht van erfpacht ook volgende 
zakelijke rechten regelt : 

- de vestiging van erfdienstbaarheden tussen de Stad Ronse, De Nieuwe Haard en het OCMW 
Ronse met tussenkomst van Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse en de vzw WZC Sint-
Vincentius, zijnde het recht van overgang en van uitweg en het recht van aanleg en van 
instandhouding van nutsleidingen en –voorzieningen, van openbare verlichting en van 
riolering 

- de vervroegde, kosteloze beëindiging van een deel van het recht van erfpacht tussen het 
OCMW Ronse en Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse; 
Gelet op het ontwerp van akte; 
Gelet op het plan van de erfdienstbaarheden; 
Gelet op het afbakenings- en verdelingsplan; 
Gelet op de bodemattesten; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
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.  Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van akte, in uitvoering van de 
“Deelopdracht 1. Het ontwerpen, bouwen en uitbaten van een nieuw woonzorgcentrum binnen een 
structuur die beantwoordt aan titel VIII van het OCMW-decreet op een projectgrond van het 
OCMW middels de toekenning van een erfpachtrecht door het OCMW” binnen de 
overheidsopdracht “De uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip 
van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op projectgronden die 
heden eigendom zijn van de stad of van het OCMW Ronse”, houdende : 

- de vestiging van een recht van erfpacht tussen het OCMW Ronse, erfpachtgever, en de 
VZW Woon- en Zorgcentrum De Linde, erfpachter, voor de eigendom, kadastraal gekend 
sectie B nummer 670B3 en deel van nummer 670Z2 

- de vestiging van erfdienstbaarheden tussen de stad Ronse, De Nieuwe Haard en het OCMW 
Ronse met tussenkomst van Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse en de vzw WZC Sint-
Vincentius, zijnde het recht van overgang en van uitweg en het recht van aanleg en van 
instandhouding van nutsleidingen en –voorzieningen, van openbare verlichting en van 
riolering 

- de vervroegde, kosteloze beëindiging van een deel van het recht van erfpacht tussen het 
OCMW Ronse en Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 
juli 2005. 
 

7.  HERBESTEMMING EN DE UITBATING VAN DE BESTAANDE GEBOUWEN  
VAN HET WZC DE LINDE, OSCAR DELGHUSTSTRAAT 64-68, NA TOEKENNING 
VAN EEN ERFPACHTRECHT DOOR HET OCMW.  
AFSLUITEN VAN EEN ERFPACHTOVEREENKOMST TUSSEN HET OCMW 
RONSE EN DE VZW WZC SINT-VINCENTIUS, HET VESTIGEN VAN DIVERSE 
ERFDIENSTBAARHEDEN, DE OVERDRACHT VAN GROND EN DE WIJZIGING 
VAN BESTAANDE ERFPACHT.  
GOEDKEURING. 

Deelopdracht 2 binnen het bijzonder bestek omtrent de uitbating van meerdere lokale 
zorgvoorzieningen is de herbestemming en de uitbating van de bestaande gebouwen van het WZC 
De Linde, Oscar Delghuststraat 64-68, 9600 Ronse, na toekenning van een erfpachtrecht door het 
OCMW.  
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In het ontwerp van akte, houdende vestiging van een recht van erfpacht, af te sluiten tussen het 
OCMW Ronse en de vzw WZC Sint-Vincentius, werden eveneens erfdienstbaarheden omschreven, 
te vestigen tussen het OCMW Ronse, de Stad Ronse, De Nieuwe Haard en het 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse, zijnde het recht van overgang en van uitweg en het recht van 
aanleg en van instandhouding van nutsleidingen en –voorzieningen, van openbare verlichting en 
van riolering.  
In het ontwerp van akte werden tevens twee grondoverdrachten beschreven: een perceeltje van 
39m² wordt van het OCMW Ronse overgedragen aan de Stad Ronse en een perceeltje van 122m² 
wordt van de Stad Ronse overgedragen aan het OCMW Ronse. Op die manier wordt een logische 
en praktische configuratie van beide aanpalende percelen bekomen. In die context werd met 
betrekking tot de erfpacht tussen het OCMW Ronse en Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse ook de 
vervroegde, kosteloze beëindiging van twee kleine perceelgronden opgenomen, alsook het in 
erfpacht geven van een klein perceeltje.  
De raad wordt verzocht het ontwerp van akte houdende de vestiging van het recht van erfpacht, de 
vestiging van erfdienstbaarheden, de overdracht van twee percelen grond en de vervroegde, 
kosteloze beëindiging van twee perceeltjes grond in erfpacht en de vestiging van het recht van 
erfpacht goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op zijn beslissing van 17 oktober 2016 waarbij het bijzonder bestek betreffende “De 

uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, 
bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de 
stad of van het OCMW Ronse” werd goedgekeurd; 

Gezien de gevoerde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met 
toepassing van artikel 26, §2, 1°, b) van de Wet Overheidsopdrachten van 15 juni 2006 resulteerde 
in een gunningsbeslissing van het College van Burgemeester en Schepen dd° 12 juni 2017, 
betekend aan de VZW Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius uit Erpe-Mere op 03 augustus 2017; 

Gelet op zijn beslissing van 3 juli 2017 waarbij het ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst inzake de overheidsopdracht “De uitbating van meerdere lokale 
openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze 
voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van het OCMW 
Ronse”, af te sluiten tussen de Stad Ronse, het OCMW Ronse en de VZW Woon- en Zorgcentrum 
Sint-Vincentius, werd goedgekeurd; 

Gezien één van de deelopdrachten binnen de overheidsopdracht was “Deelopdracht 2. De 
herbestemming en de uitbating van de bestaande gebouwen van het WZC De Linde, Oscar 
Delghuststraat 64-68, 9600 Ronse, na toekenning van een erfpachtrecht door het OCMW”; 

Gezien het goed, eigendom van het OCMW Ronse en kadastraal gekend als sectie  B 
nummer 669L2, momenteel in gebruik is als WZC De Linde en wordt herbestemd in functie van 
diverse zorginitiatieven; 

Gezien het OCMW gebouw en de doorgangswoningen afzonderlijke kadastrale gegevens 
hebben en deze entiteiten samen met hun aanpalende grond geen deel uitmaken van de erfpacht; 

Gezien in het kader van de bestaande en te behouden OCMW entiteiten en de toekomstige 
indeling van de percelen een afbakenings- en verdelingsplan werd opgemaakt; 

Gezien door notaris De Bouver van Sint-Lievens-Houtem een ontwerp van akte werd 
opgemaakt; 
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Aangezien het ontwerp van akte naast de vestiging van het recht van erfpacht, af te sluiten 

tussen het OCMW Ronse en de vzw WZC Sint-Vincentius, ook volgende zakelijke rechten regelt: 
- de vestiging van erfdienstbaarheden tussen de Stad Ronse, De Nieuwe Haard en het OCMW 

Ronse met tussenkomst van Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse, zijnde het recht van 
overgang en van uitweg en het recht van aanleg en van instandhouding van nutsleidingen en 
–voorzieningen, van openbare verlichting en van riolering 

- de overdracht van twee perceeltjes grond, zijnde een perceeltje van 39m² door het OCMW 
Ronse aan de Stad Ronse en een perceeltje van 122m² door de Stad Ronse aan het OCMW 
Ronse 

- de vervroegde, kosteloze beëindiging in erfpacht van twee perceeltjes grond van en het in 
erfpacht geven van één perceeltje grond aan Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse; 
Gelet op het ontwerp van akte; 
Gelet op het plan van de erfdienstbaarheden; 
Gelet op het afbakenings- en verdelingsplan; 
Gelet op de bodemattesten; 
Gelet op de schattingsverslagen met het oog op de overdracht van de gronden;   
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet ; 
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.  Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van akte, in uitvoering van de “Deelopdracht 
2. De herbestemming en de uitbating van de bestaande gebouwen van het WZC De Linde, Oscar 
Delghuststraat 64-68, 9600 Ronse, na toekenning van een erfpachtrecht door het OCMW” binnen 
de overheidsopdracht “De uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip 
van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op projectgronden die 
heden eigendom zijn van de stad of van het OCMW Ronse”, houdende : 

- de vestiging van een recht van erfpacht tussen het OCMW Ronse, erfpachtgever, en de 
VZW Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius, erfpachter, voor de eigendom kadastraal 
gekend als sectie  B nummer 669L2 en deel van nummer 670Z2  

- de vestiging van erfdienstbaarheden tussen de Stad Ronse, De Nieuwe Haard en het OCMW 
Ronse met tussenkomst van Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse, zijnde het recht van 
overgang en van uitweg en het recht van aanleg en van instandhouding van nutsleidingen en 
–voorzieningen, van openbare verlichting en van riolering 

- de overdracht van twee perceeltjes grond, zijnde een perceeltje van 39m² door het OCMW 
Ronse aan de Stad Ronse en een perceeltje van 122m² door de Stad Ronse aan het OCMW 
Ronse 

- de vervroegde, kosteloze beëindiging in erfpacht van twee perceeltjes grond van en het in 
erfpacht geven van één perceeltje grond aan Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

Artikel 2.   Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
 



16 

ALGEMENE ADMINISTRATIE 

8.  INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR RUIMTELIJKE 
ORDENING EN SOCIO-ECONOMISCHE EXPANSIE, "SOLVA".  
1)  GOEDKEURING VAN HET ONTWERP VAN DE  
     UITTREDINGSOVEREENKOMST MET DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN.  
2)  BESPREKING EN GOEDKEURING VAN HET AGENDAPUNT BIJ  
     HOOGDRINGENDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 JUNI  
     2018 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE  
     VERTEGENWOORDIGER.  
BESLISSING. 

Bij schrijven van 18 mei 2018 verzoekt het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor 
Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische Expansie, “SOLvA”, om een agendapunt bij 
hoogdringendheid aan de agenda van de algemene vergadering van 13 juni 2018 toe te voegen.  
Het betreft de goedkeuring van de uittredingsovereenkomst tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en 
SOLVA, goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 08 mei 2018. 
Bij gemeenteraadsbesluit van 14 oktober 2013 werd de heer Ignace Michaux, schepen, aangeduid 
als effectief vertegenwoordiger en de heer Frederik Vandenbossche, raadslid, als plaatsvervanger 
voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van SOLvA voor de ganse legislatuur 2013 – 
2018. 
De raad wordt verzocht het ontwerp van de uittredingsovereenkomst tussen de Provincie Oost-
Vlaanderen en SOLvA alsook het agendapunt bij hoogdringendheid van de algemene vergadering 
van SOLvA van 13 juni 2018 goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te 
stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals 

tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 44 dat bepaalt dat de agenda van een algemene 
vergadering en de inhoud ervan ter bespreking dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02 februari 2009 betreffende de toetreding 

tot het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-
Economische Expansie, “SOLVA” en de goedkeuring van de statuten van SOLVA; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 oktober 2013 waarbij de heer Ignace 
Michaux, schepen, aangeduid werd als effectieve vertegenwoordiger en de heer Frederik 
Vandenbossche, raadslid, als plaatsvervanger, voor het bijwonen van de algemene vergaderingen 
van SOLVA, tijdens de hele legislatuur 2013-2018; 

Gelet op de statuten van SOLVA; 
Gelet op de uitnodiging van 13 april 2018 voor de algemene vergadering van SOLVA op 

13 juni 2018; 
Gelet op het schrijven van 18 mei 2018 van SOLVA, met de vraag tot het toevoegen van 

een agendapunt bij hoogdringendheid aan de agenda van de algemene vergadering van SOLVA 
van 13 juni 2018; 

Gelet op de agenda van voorvermelde vergadering : 
1. Samenstelling van het Bureau 
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2017 
3. Jaarrekening per 31 december 2017 
4. Verslag van de commissaris 
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2017 
6. Vernieuwing mandaat Commissaris 
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7. Statutenwijziging SOLVA: ontwerpen tot wijziging  

7.1 Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging loskoppeling vast kapitaal van 
specifieke aandelen 

7.2 Uitreding provincie: voorstel statutenwijziging omzetting vast kapitaal naar variabel 
kapitaal 
8. Uittredingsovereenkomst tussen de provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA; 

Overwegende dat conform de statuten van SOLVA de uittredingsovereenkomst tussen de 
Provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA, goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 08 mei 2018, 
bij hoogdringendheid alsnog toegevoegd wordt aan de agenda van de algemene vergadering van 
SOLVA op 13 juni 2018; 

Overwegende dat de door SOLVA ter beschikking gestelde documenten eveneens ter 
beschikking van de gemeenteraadsleden worden gesteld in het kader van de 
rapporteringsverplichting zoals opgenomen in artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.   De uittredingsovereenkomst tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA goed te 
keuren.  
Artikel 2.   Het agendapunt bij hoogdringendheid en de inhoud ervan van de algemene 
vergadering van SOLVA van 13 juni 2018 goed te keuren.  
Artikel 3.   De vertegenwoordiger op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in desbetreffende raadsbesluit. 
Artikel 4.   Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
 
 
Vanwege de raad : 
De Algemeen Directeur, De Voorzitter, 
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