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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN DINSDAG 11 JUNI 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, 
schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Ignace Michaux, schepen  

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. Jaarrekening 2018 van de Openbare Vereniging Ronse. Advies. 
2. Jaarrekening 2018 van het OCMW Ronse. Vaststelling. 
3. Dringend vernieuwen van de defecte sturing van de lift in het Sociaal Huis. Beslissing. 

Leven en welzijn 
4. Sociale Dienst. Crisisopvangnetwerk. Aangaan van een huurovereenkomst met Serviceclub 
de Lions Ronse voor een appartement met 1 slaapkamer gelegen in de Priestersstraat 42, in 
functie van een bijkomende doorgangswoning. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Jaarrekening 2018 van de Openbare Vereniging Ronse. Advies. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en artikel 84 
tot en met 86. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Het decreet d.d. 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 
besturen kunnen worden opgelegd. 
De omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende de digitale rapportering over de 
beleids-en beheerscyclus. 
De omzendbrief BB 2013/8 d.d. 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de 
beleids-en beheerscyclus. 
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De beslissing van de gemeenteraad d.d. 19 februari 2018 waarbij het budget 2018 van de Openbare 
Vereniging Ronse werd goedgekeurd en de daaropvolgende interne kredietaanpassing nr. 1- in 2018 
van de Openbare Vereniging Ronse. 

Relevante documenten 

Het ontwerp van jaarrekening 2018 van de Openbare Vereniging Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Er werd een ontwerp van jaarrekening 2018 van de Openbare Vereniging Ronse gemaakt. 
De jaarrekening 2018 werd vastgesteld in de raad van beheer en de algemene vergadering van 23 
mei 2019. 
De jaarrekening 2018 van de Openbare Vereniging Ronse kan aan de OCMW-raad worden 
voorgelegd ter advies. 

Adviezen/visum 

Het advies 2019-15 d.d. 31 mei 2019 van de financiële dienst. 

Besluit: 

Enig artikel: 
De voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken de jaarrekening 2018 van de Openbare Vereniging 
Ronse voor te leggen aan de eerstvolgende nuttige OCMW-raad ter advies. 
 

2. Jaarrekening 2018 van het OCMW Ronse. Vaststelling. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en artikel 84 
tot en met 86. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Het decreet d.d. 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 
besturen kunnen worden opgelegd. 
De omzendbrief BB 2013/7 d.d. 6 september 2013 betreffende de digitale rapportering over de 
beleids-en beheerscyclus. 

Relevante documenten 

Het ontwerp van jaarrekening 2018 van het OCMW Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Er werd een ontwerp van jaarrekening 2018 van het OCMW Ronse gemaakt. 
Conform de bepalingen van het artikel 260 e.v. van het decreet over het Lokaal Bestuur dient de 
jaarrekening te worden vastgesteld voor 30 juni  van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de 
rekening betrekking heeft en dient ze nadien ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
toezichthoudende overheid. 

Adviezen/visum 

Het advies 2019-17 d.d. 4 juni 2019 van de financiële dienst. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken de jaarrekening 2018 van het OCMW Ronse voor te 
leggen aan de eerstvolgende nuttige OCMW-raad ter vaststelling. 
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3. Dringend vernieuwen van de defecte sturing van de lift in het Sociaal Huis. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77, artikel 78, 2de lid en artikel 84 
tot en met 86. 

Relevante documenten 

Offerte van Verolift d.d. 9 november 2017.  
Mail van Verolift d.d. 11 juni 2019. 

Feiten/context/motivering 

De lift van het Sociaal Huis vertoont sinds de vochtbestrijdingswerken in de kelder storingen waardoor 
de lift niet meer werkt. Omwille van de veiligheid werd de lift buiten gebruik gesteld. Na afloop van de 
rechtszaak met de huidige aannemer voor de vochtbestrijdingswerken in de kelder kunnen de nodige 
maatregelen getroffen worden om de lift opnieuw in werking te stellen.  
In 2017 werd reeds een offerte opgevraagd bij de firma Verolift die instaat voor het onderhoud van de 
lift ten bedrage van 11.682,00 EUR excl. BTW. 
Een nieuwe offerte werd opgevraagd, er komt 9% bij op de totaalprijs.  

Adviezen/visum 

Een visum werd gegeven door de Financieel Directeur. 
Het afdelingsoverleg Welzijn d.d. 22 mei 2019 adviseerde omwille van de hoge kostprijs geen nieuwe 
lift te installeren doch over te gaan tot het herstellen van de huidige lift. De firma Verolift heeft steeds 
de belangen van het OCMW Ronse verdedigd wat blijkt uit het schrijven van meester Brabant die in 
dit dossier door het OCMW Ronse werd aangesteld. 
Omwille van het reeds lang aanhoudende probleem en de hierdoor gebrekkige toegankelijkheid van 
het Sociaal Huis, adviseerde het afdelingsoverleg dit punt bij hoogdringendheid te laten beslissen door 
het vast bureau en deze beslissing vervolgens te laten bekrachtigen door de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de voorlopige offerte d.d. 9 november 2017 van Verolift bvba, Eedstraat 
7 te 9052 Zwijnaarde ten bedrage van 12.733,38 EUR excl. BTW (geactualiseerd op 11 juni 2019 = 
plus 9% op de totaalprijs) voor de herstelling van de lift in het Sociaal Huis. 
 
Artikel 2: 
Aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de OCMW-Raad van 24 juni 2019 met het oog op het bekrachtigen van deze 
beslissing. 
 

Leven en welzijn 

4. Sociale Dienst. Crisisopvangnetwerk. Aangaan van een huurovereenkomst met 
Serviceclub de Lions Ronse voor een appartement met 1 slaapkamer gelegen in de 
Priestersstraat 42, in functie van een bijkomende doorgangswoning. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77, artikel 78, 2° lid, en artikelen 84 
tot en met 86. 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

Relevante documenten 

Modelovereenkomst houdende de principiële goedkeuring voor het aangaan van een bijkomende 
huurovereenkomst met serviceclub de Loins Ronse voor het appartement met 1 slaapkamer gelegen 
in de Priesterstraat 42, in functie van uitbreiding crisisopvang. 
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Feiten/context/motivering 

In Ronse moet de burgemeester ingevolge gebrekkige woonkwaliteit geregeld woningen ongeschikt of 
onbewoonbaar verklaren en bijgevolg alle mogelijke inspanningen leveren om de bewoners die veelal 
gezinnen zijn, te herhuisvesten. 
De huidige infrastructuur van onze crisisopvang en doorgangswoningen is geregeld verzadigd en 
aldus is het aangewezen een uitbreiding ervan te realiseren ten behoeve van een kwetsbare 
doelgroep die doorgaans op korte termijn geen oplossing vindt op de reguliere woningmarkt. 
Op 28 maart 2019 werd een plaatsbezoek afgelegd door mevrouw Kimberly Detollenaere en mevrouw 
Stefanie Houtteman vanuit de cel huisvesting van het Sociaal Huis en de woonkwaliteit bleek in orde, 
mits het plaatsen van dakisolatie, het einde van deze werken, die geen impact hebben aan de 
binnenzijde, wordt voorzien in augustus 2019. 
De huurovereenkomst voor dit bijkomend appartement met 1 slaapkamer, kan te allen tijde worden 
opgezegd mits de in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, wanneer na evaluatie zou 
blijken dat de verdere inhuring niet langer opportuun blijkt te zijn. 
De basishuurprijs voor dit appartement wordt vastgesteld op 350 EUR per maand. 
De huurovereenkomst treedt in voege vanaf 1 juli 2019. 
De verblijfskost voor een doorgangswoning bedraagt 18,50 EUR per dag, inclusief kosten EGW en 
internet en TV. 
De verblijfskost voor een kamer in de crisiswoning bedraagt 15,91 EUR per dag, inclusief kosten EGW 
en internet en TV. 
De verblijfskost voor het 4-slaapkamersappartement gelegen in de Politieke Gevangenenstraat 58 
bedraagt 25 EUR per dag inclusief EGW, internet en TV. 
Deze kostprijzen zijn per woongelegenheid en niet per persoon en zijn bovendien lager dan de 
kostprijs dat het CAW hanteert bij een verblijf in een opvangcentrum. 
Gelet op het ontbreken van gemeenschappelijke woonruimtes in dit appartement zal de verblijfskost 
voor een doorgangswoning van toepassing zijn, met name 18,50 EUR per dag, inclusief kosten EGW 
en internet en TV. 
De kostprijsbepaling moet van die aard zijn dat het geen risico mag inhouden dat mensen deze 
tijdelijke situatie wensen te bestendigen omwille van de relatief kleine impact op het gezinsbudget. 

Adviezen/visum 

Op 3 juni 2019 werd hiertoe een visum verkregen, via mail, van de Financieel Directeur. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Principiële goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomst die OCMW Ronse zal aangaan met 
serviceclub de Lions Ronse voor het appartement met 1 slaapkamer gelegen in de Priestersstraat 42 
te Ronse, ten behoeve van de uitbreiding van het crisisopvangnetwerk in beheer van OCMW Ronse, 
met ingang van 1 juli 2019. 
 
Artikel 2: 
De verblijfskost voor het 1-slaapkamersappartement te bepalen op 15,91 EUR per dag inclusief EGW, 
internet en TV, naar analogie van de vigerende prijs voor een verblijf in een doorgangswoning gelet op 
het ontbreken van gemeenschappelijke woonruimtes. 
 
Artikel 3: 
Aan de voorzitter van de OCMW-Raad te verzoeken deze aangelegenheid inzake het aangaan van 
een huurovereenkomst met de Lions Ronse ten behoeve van uitbreiding crisisopvangnetwerk in 
beheer van OCMW Ronse met ingang van 1 juli 2019, te agenderen op de eerstkomende OCMW-
Raad. 
 
 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


