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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 4 MAART 2019 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. voorzitter vast bureau 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim Vandevelde, 
schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva 
Lamon, Eugénie Carrez, Imane Mazouz, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, 
Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Fatima Hbili, Lech Schelfout, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Ignace Michaux, schepen. 
 
Pol Kerckhove, raadslid  

De voorzitter opent de zitting. 

Er wordt een minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van de heer André Vanachter, 
gewezen OCMW-raadslid en OCMW-voorzitter. 

 



42 
 

AGENDA 
Punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 
1. Schrijven d.d. 18 januari 2019 van de Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, 
Afdeling lokale financiën, houdende het besluit van de gouverneur van de provincie Oost-
Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2017 van OCMW Ronse. Kennisneming 
2. Overeenkomst bijdragenverzekering en bijvoegsel aan de 
pensioenverzekeringsovereenkomst. Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
3. Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw. Aanduiden van een vertegenwoordiger en 
een plaatsvervanger voor het bijwonen van de algemene vergaderingen. Beslissing. 
4. Toetreding van het OCMW Ronse tot de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld Oost-Vlaanderen. 
Goedkeuring. 
5. Voogdij over de minderjarigen. Aanduiding van een voogd en een toeziend voogd voor de 
legislatuur 2019-2024. Beslissing. 
6. Smals vzw. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen. Beslissing. 
7. Sociale Dienst. Crisisopvangnetwerk. Aangaan van een huurovereenkomst met de 
bouwmaatschappij Ronse CVBA voor een woning gelegen in de Politiekegevangenenstraat 58, in 
functie van bijkomende doorgangswoningen. Beslissing. 
8. Sociale dienst. IBO De Pipompuulekies. Aanpassing van het huishoudelijk reglement naar 
aanleiding van webshop. Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 
9. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS. 
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 
maart 2019 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing. 
10. Audio. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen. Beslissing. 
11. Audio. Goedkeuring van het aanpast interne auditcharter en wijziging van de samenstelling 
van het auditcomité volgens de modaliteiten beschreven in het auditcharter. Beslissing. 
12. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische 
Expansie, SOLVA. Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de 
algemene vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024. Beslissing. 
13. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019 en vaststellen mandaat 
van de vertegenwoordiger. Beslissing. 
14. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische 
Expansie, SOLVA. Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur, voor de 
legislatuur 2019 - 2024. Beslissing. 
15. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Aanduiding vertegenwoordiger 
Beheerscomité Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
(GIDPBW) voor OCMW Ronse, legislatuur 2019 - 2024. Beslissing. 

 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 
1. Schrijven d.d. 18 januari 2019 van de Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands 

Bestuur, Afdeling lokale financiën, houdende het besluit van de gouverneur van de 
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provincie Oost-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2017 van OCMW Ronse. 
Kennisneming 

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. 
Het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 30 tot en 
met 45. 
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, artikel 5 tot en met 8 en artikel 11 tot 
en met 13. 
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 29 juni 2018 houdende de vaststelling van 
de jaarrekening over het financiële boekjaar 2017. 

Relevante documenten 
Het schrijven d.d. 18 januari 2019 van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 
Afdeling Oost-Vlaanderen, de gouverneur, houdende afschrift van zijn besluit d.d. 17 januari 2019 tot 
goedkeuring van de jaarrekening 2017. 

Feiten/context/motivering 
De raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 29 juni 2018 heeft de jaarrekening vastgesteld met de 
volgende saldi : 

 
Budgettair resultaat boekjaar : 1.114.232,34 EUR 
Gecummuleerd budgettair resultaat boekjaar: 1.018.932,50 EUR 
Resultaat op kasbasis : 1.018.932,50 EUR 
Balanstotaal : 20.073.657,56 EUR 
Overschot van het boekjaar : 4.580.740,44 EUR 

  
Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen waar en 
getrouw beeld geeft van de financiële toestand. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Kennis te nemen van het besluit d.d. 17 januari 2019 van de heer gouverneur houdende de 
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2016. 

2. Overeenkomst bijdragenverzekering en bijvoegsel aan de 
pensioenverzekeringsovereenkomst. Goedkeuring. 

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. 
- De wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen 

van de vast benoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en 
van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds 
voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake 
sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen. 

Relevante documenten 
De overeenkomst bijdragenverzekering voor het vast benoemd personeel van stad en OCMW Ronse. 

Het bijvoegsel 2 aan de pensioenverzekeringsovereenkomst voor de niet gesolidariseerde pensioenen 
van de vast benoemde personeelsleden van stad en OCMW Ronse en de pensioenen van de lokale 
mandatarissen. 

Feiten/context/motivering 



44 
 

Ingevolge de gewijzigde regelgeving en ingevolge de afspraken gemaakt op de jaarlijkse 
rapporteringsvergadering met Ethias werd ons ter goedkeuring een overeenkomst 
bijdragenverzekering voor het vast benoemd personeel van stad en OCMW Ronse voorgelegd en 
eveneens een bijvoegsel 2 aan de pensioenverzekeringsovereenkomst voor de niet-gesolidariseerde 
pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van stad en OCMW Ronse en de pensioenen 
van de lokale mandatarissen. 

Adviezen/visum 
De nota 2019/1 d.d. 6 februari 2019 van de financiële dienst. 

Voordracht 
Op voorstel van het Vast Bureau. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Artikel 1:  
De overeenkomst bijdragenverzekering voor het vast benoemd personeel van stad en OCMW Ronse 
goed te keuren. 
 
Artikel 2: 
Het bijvoegsel 2 aan de pensioenverzekeringsovereenkomst voor de niet-gesolidariseerde 
pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van stad en OCMW Ronse en de pensioenen 
van de lokale mandatarissen goed te keuren. 

Leven en welzijn 
3. Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw. Aanduiden van een vertegenwoordiger 

en een plaatsvervanger voor het bijwonen van de algemene vergaderingen. 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 en artikel 78, 2° lid 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 34, 35, 74 en 506, 508, 

511. 
- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 24 mei 2007 betreffende de 

goedkeuring van de overdracht van het samenwerkingsprotocol d.d. 1 januari 2005 tussen het 
Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw en Stadsbestuur Ronse naar het OCMW 
Ronse. 

- De statuten van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw, artikel 4 en 10. 

Relevante documenten 
- Uitnodiging van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw bij mail d.d. 15 februari 2019 aangaande de 

algemene vergadering van 11 maart 2019 met bijlagen. 
- De statuten van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw. 

Feiten/context/motivering 
Het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw heeft als doel : 

- het inhuren en verhuren van woningen op de private huurmarkt en indien nodig na renovatie, 
onderverhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden; 

- aandacht voor het bieden van woonzekerheid tegen een redelijke huurprijs; 
- het dragen van de juridische verantwoordelijkheid van zowel de hoofdhuur- als de 

onderhuurcontracten; 
- het betalen en innen van de huurgelden en het opstarten van een juridische procedure bij het in 

gebreke blijven van de onderverhuurder. 
- het toewijzen van een ingehuurde woning volgens de geldende besluiten 

Binnen de werking van het Sociaal Huis kunnen kandidaat huurders die wensen aanspraak te maken 
op een woning van het SVK, zich inschrijven in het lokaal trefpunt van het SVK dat dit bevindt in het 
OCMW-gebouw. Er wordt gewerkt met wachtlijsten. Anders dan bij de sociale 
huisvestingsmaatschappijen is er een puntensysteem van toepassing. Het SVK geeft vervolgens 
voorrang aan degenen die weinig middelen hebben en de woning het meest dringend nodig hebben. 
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In het schrijven van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw van 15 februari 2019 wordt het bestuur 
uitgenodigd tot de algemene vergadering op maandag 11 maart 2019 om 19u00 te Herzele. De 
agenda wordt later nog bezorgd. 
Ronse is als één geheel lid van de algemene vergadering van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw en kent 
1 vertegenwoordiger . Er wordt best eveneens een plaatsvervanger aangeduid. 

 
Gelet op het korte tijdsbestek kon nog geen afgevaardigde worden aangeduid voor de algemene 
vergadering op 11 maart 2019. 
Artikel 511 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stipuleert dat het OCMW 
alleen vertegenwoordigd kan zijn door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die handelen 
volgens de instructies van de raad voor maatschappelijk welzijn door wie ze zijn aangewezen, en door 
deskundigen. 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau. 

Besluit: 
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Yves 
Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, 
Leonard Verstichel 
Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-
Pierre Stockman, Fatima Hbili 
Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus 
Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 
Enig artikel:  
De heer Leonard VERSTICHEL, OCMW-raadslid (verstichel.leo@gmail.com) aan te duiden als 
vertegenwoordiger van het OCMW Ronse voor de algemene vergaderingen van SVK Zuid-Oost-
Vlaanderen vzw en de heer Wim VANDEVELDE, OCMW-raadslid en schepen 
(wim.vandevelde@ronse.be) aan te duiden als plaatsvervanger voor de hele legislatuur 2019-2024. 

4. Toetreding van het OCMW Ronse tot de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld Oost-
Vlaanderen. Goedkeuring. 

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. 

Relevante documenten 
- E-mail van de coördinatoren Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld (IFG) regio Oost-Vlaanderen 

d.d. 16 januari 2019. 
- Inrichtingsrapport Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld Oost-Vlaanderen Regionale uitbreiding 

vanaf 1 maart 2019 ter ondertekening. 
- Inrichtingsrapport - goedgekeurd door de Procureur des Konings Oost-Vlaanderen, de heer 

Johan Sabbe. 
- Folder. 
- PowerPointpresentatie. 
- Samenwerkingsovereenkomst uitwisseling persoonsgegevens. 
- Verwerkersovereenkomst uitwisseling persoonsgegevens. 
- Procedure contactpunt verwerkingsverantwoordelijke. 
- Handleiding dossierbeheer ketenaanpak IFG. 

Feiten/context/motivering 
In Oost-Vlaanderen is men gestart met de ketenaanpak Intrafamiliaal geweld. De ketenaanpak 
betekent dat er een samenwerking is tussen de verschillende schakels: hulpverlening, politie en 
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gerecht in deze materie. Weliswaar enkel voor zware en meer complexe situaties van intrafamiliaal 
geweld. Bedoeling is dat de situaties worden opgevolgd door verschillende diensten en door een 
casusregisseur. Dit geeft meer mogelijkheden om in de zware dossiers toch iets te kunnen bewegen.  
Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen zijn hierin reeds actief. Voor Oost-Vlaanderen konden 
de gemeenten uit de politiezones Meetjesland centrum, Sint-Niklaas en Geraardsbergen-Lierde vorig 
jaar reeds aansluiten. Nu krijgt ook de stad en het OCMW Ronse die kans. 
Dat betekent dat de stad en het OCMW ook situaties zullen kunnen aanbieden op het overleg en zo 
misschien in moeizame situaties toch iets kunnen veranderen.  
De veiligheid en de privacy van de gezinnen zullen worden gevrijwaard. 
De aanpak wordt gecoördineerd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en gezin- afdeling 
justitiehuizen van de Vlaamse overheid.  

Adviezen/visum 
De verantwoordelijken voor de ketenaanpak kwamen dit concept voorstellen in een gesprek met de 
preventieambtenaar en de 2 hoofdmaatschappelijk assistenten van het Sociaal Huis. 
Het zou zeer opportuun zijn dat ook de stad en het OCMW Ronse aansluiten. 

Voordracht 
Op voorstel van het Vast Bureau 

Besluit: Met algemene stemmen 
Artikel 1:  
Gaat akkoord met de toetreding van het stadsbestuur en het OCMW Ronse (Sociaal Huis) bij de 
Ketengerichte aanpak Intrafamiliaal Geweld. 
 
Artikel 2: 
Stadsbestuur en OCMW (Sociaal Huis) mogen gezinnen aanmelden. 
Indien nodig kan de contactpersoon van de stad / het OCMW (Sociaal Huis) als casusregisseur 
optreden. 

5. Voogdij over de minderjarigen. Aanduiding van een voogd en een toeziend voogd voor de 
legislatuur 2019-2024. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2 en artikelen 63 tot en met 68. 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en artikel 78, 2° lid 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 34, 35, 74, 87. 

Relevante documenten 
- Oproep van de dienst bestuursadministratie d.d. 13 februari 2019 aan de fractieleiders en 

partijvoorzitters voor het indienen van kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 
Artikel 63 van de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s bepaalt dat iedere minderjarige over 
wie niemand het ouderlijk gezag, de voogdij of de materiële bewaring heeft, wordt toevertrouwd aan 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waar hij zich bevindt. 
Volgens artikel 64 van diezelfde wet kunnen de jeugdrechtbank of het comité voor bijzondere 
jeugdzorg kinderen aan het OCMW toevertrouwen over wie het centrum reeds de materiële bewaring 
heeft en van wie de ouders geheel of gedeeltelijk uit het ouderlijk gezag zijn ontzet. 
In deze gevallen wijst de raad voor maatschappelijk welzijn onder haar leden een persoon aan die de 
taak van voogd zal vervullen alsook een persoon die de taak van toeziend voogd zal vervullen. 
 
Met de start van de nieuwe legislatuur is het aangewezen een voogd en toeziend voogd aan te stellen 
zodat vlot kan geanticipeerd worden wanneer een dergelijke situatie zich aandient. 
 
Volgende kandidatuur werd ingediend als voogd : 
- de heer Leonard VERSTICHEL, OCMW-raadslid 
 
Volgende kandidatuur werd ingediend als toeziend voogd : 
- de heer Wim VANDEVELDE, OCMW-raadslid en schepen 
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Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau. 

Besluit: 
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Yves 
Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, 
Leonard Verstichel 
Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-
Pierre Stockman, Fatima Hbili 
Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus 
Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 
Artikel 1:  
De heer Leonard VERSTICHEL, OCMW-raadslid aan te stellen als voogd voor de legislatuur 2019-
2024. 
 
Artikel 2: 
De heer Wim VANDEVELDE, OCMW-raadslid en schepen, aan te stellen als toeziend voogd voor de 
legislatuur 2019-2024. 

6. Smals vzw. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen. 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 en artikel 78, 2° lid 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 34, 35, 74 en 506, 508, 

511. 
- De beslissing van het Vast Bureau d.d. 27 september 2012 betreffende het verlenen van 

goedkeuring tot kosteloze toetreding tot vzw Smals, vzw met als doel haar leden te 
ondersteunen op het vlak van informatiebeheer en aanverwante materies ter bevordering van 
een geïntegreerd elektronische dienstverlening. 

- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 maart 2014 betreffende de 
omzetting van het toegetreden lidmaatschap naar een volwaardig gewoon lidmaatschap naar 
aanleiding van een wijziging van de statuten een aanduiding van een raadslid als 
vertegenwoordiger van het OCMW in de algemene vergadering van Smals vzw. 

- De statuten van de vzw Smals, artikel 5, 6, 7 en 10. 

Relevante documenten 
- Uitnodiging van vzw Smals bij mail en brief d.d. 5 februari 2019 aangaande de buitengewone 

algemene vergadering van 13 februari 2019 met bijlagen. 
- De statuten van de vzw Smals. 
- Oproep van de dienst bestuursadministratie d.d. 13 februari 2019 aan de fractieleiders en 

partijvoorzitters voor het indienen van kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 
Smals vzw ondersteunt en begeleidt de instellingen in de sociale sector en de sector van de 
gezondheidszorg - en andere overheidsdiensten op hun vraag - bij hun informatiebeheer zodat zij aan 
hun gebruikers een effectieve en efficiënte dienstverlening kunnen verstrekken. Smals stelt haar 
competenties ter beschikking voor hergebruik om wederzijdse schaalvoordelen en extra toegevoegde 
waarde te genereren. 
Het vast bureau van 27 september 2012 verleende zijn goedkeuring tot kosteloze toetreding tot vzw 
Smals, vzw met als doel haar leden te ondersteunen op het vlak van informatiebeheer en 
aanverwante materies ter bevordering van een geïntegreerd elektronische dienstverlening. 
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De raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 20 maart 2014 verleende haar goedkeuring betreffende de 
omzetting van het toegetreden lidmaatschap naar een volwaardig gewoon lidmaatschap naar 
aanleiding van een wijziging van de statuten. 
Het OCMW is een gewoon lid van de vzw Smals, behorende tot de categorie C, C1 : ‘de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn’, waartoe 152 OCMW’ s behoren. 
In het schrijven van Smals van 5 februari 2019 wordt het OCMW-bestuur uitgenodigd tot de 
buitengewone algemene vergadering van de leden van Smals op woensdag 13 februari 2019 met als 
agenda : 

1. Nieuwe leden (doc AV 00.70) 
2. Ontslag en benoeming van bestuurders (doc. AV 00.71) 
3. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering. 

 
De uitnodigingsbrief vermeld dat : ‘De afwezige en verontschuldigde leden van categorie C (OCMW’s) 
waarvan het aandeel in de omzet van de vereniging volgens de recentste goedgekeurde rekeningen 
50.000 EUR niet overschrijdt, worden overeenkomstig artikel 10 van de statuten, geacht volmacht te 
hebben gegeven aan de bestuurder die benoemd werd op voordracht door de leden van die categorie 
(de heer Alexandre Lesiw)’. 

 
Gelet op het korte tijdsbestek kon nog geen afgevaardigde worden aangeduid voor de buitengewone 
algemene vergadering op 13 februari 2019, waarvoor de uitnodiging op 5 februari 2019 werd 
ontvangen. 
Artikel 511 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stipuleert dat het OCMW 
alleen vertegenwoordigd kan zijn door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die handelen 
volgens de instructies van de raad voor maatschappelijk welzijn door wie ze zijn aangewezen, en door 
deskundigen. 
 
Volgende kandidatuur werd ingediend:  
De heer Wim Vandevelde, OCMW-raadslid en schepen. 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau. 

Besluit: 
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Yves 
Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, 
Leonard Verstichel 
Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-
Pierre Stockman, Fatima Hbili 
Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus 
Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 
Enig artikel:  
De heer Wim Vandevelde, OCMW-raadslid en schepen, (wim.vandevelde@ronse;be) aan te duiden 
als vertegenwoordiger van het OCMW Ronse voor de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van 
de vzw Smals voor de hele legislatuur 2019-2024. 

7. Sociale Dienst. Crisisopvangnetwerk. Aangaan van een huurovereenkomst met de 
bouwmaatschappij Ronse CVBA voor een woning gelegen in de 
Politiekegevangenenstraat 58, in functie van bijkomende doorgangswoningen. 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 en artikel 78, 2° lid. 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

Relevante documenten 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1005498&param=inhoud
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Raadsbeslissing van 29 september 2016 houdende de huurovereenkomst met Bouwmaatschappij 
Ronse CVBA voor de woning gelegen in de Hermes Van Wynghenestraat 54 te Ronse. 
Raadsbeslissing van 28 november 2018 houdende de principiële goedkeuring voor het aangaan van 
een bijkomende huurovereenkomst met Bouwmaatschappij Ronse cvba voor de woning gelegen in de 
Politiekegevangenenstraat 58, vergund opgedeeld in 2 appartementen met respectievelijk 1 en 3 
slaapkamers, in functie van uitbreiding crisisopvang. 

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 overwegend 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. 
De huurovereenkomst voor deze bijkomende woongelegenheid bestaande uit 2 appartementen, 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 2 appartementen met respectievelijk 1 en 4 slaapkamers (1 slaapkamer meer dan aanvankelijk 
voorzien) werden volledig gerenoveerd en geschilderd door de Bouwmaatschappij. 
De basishuurprijs voor het pand wordt vastgesteld op 1250 EUR per maand. 
De huurovereenkomst treedt in voege vanaf 1 maart 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. 
Deze kostprijs is lager dan de kostprijs dat het CAW hanteert bij een verblijf in een opvangcentrum. 
De huurprijs die het OCMW is verschuldigd ingevolge deze huurovereenkomst is niet toereikend. 
Het is van belang dat de verblijfskost waarbij EGW, internet en TV zijn inbegrepen zo nauw mogelijk 
aansluit bij de reële prijzen op de reguliere woningmarkt. 
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. 
Om die reden is het aangewezen de kostprijs voor het 4-slaapkamersappartement te bepalen op 
25,00 EUR per dag inclusief EGW, internet en TV. 
 

Adviezen/visum 
Op 6 februari 2019 werd hiertoe een visum verkregen van de Financieel Directeur. 

Voordracht 
Op voordracht van het Vast Bureau. 

Besluit: 
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Yves 
Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, 
Leonard Verstichel 
Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-
Pierre Stockman, Fatima Hbili 
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus 
Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 
Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomst die OCMW Ronse aangaat met het extern 
verzelfstandigd agentschap Bouwmaatschappij Ronse cvba voor het pand gelegen in de 
Politiekegevangenenstraat 58 te Ronse, bestaande uit 2 appartementen met respectievelijk 1 en 4 
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slaapkamers ten behoeve van de uitbreiding van het crisisopvangnetwerk in beheer van OCMW 
Ronse, met ingang van 1 maart 2019. 
 
Artikel 2: 
De verblijfskost voor het 4-slaapkamersappartement te bepalen op 25 EUR per dag inclusief EGW, 
internet en TV 

8. Sociale dienst. IBO De Pipompuulekies. Aanpassing van het huishoudelijk reglement naar 
aanleiding van webshop. 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 en artikel 78, 2° lid. 

Relevante documenten 
De beslissing van Kind en Gezin houdende de erkenning voor buitenschoolse groepsopvang voor een 
hoger aantal opvangplaatsen van 28 maart 2017. 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 8 mei 2017 om als OCMW aan te 
sluiten bij overeenkomst met Syx Automations België voor softwarepakket Recreatex voor dienst BKO 
en IBO. 

Feiten/context/motivering 
Het softwarepakket werd in de praktijk enkel geïmplementeerd voor de werking van het Initiatief 
Buitenschoolse Opvang (IBO). 

Voor de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) bleek de inschrijving en reservatie vooraf geen 
meerwaarde te bieden in de praktijk voor de ouders. 

Het gebruik van de webshop die het voor de ouders mogelijk maakt om voor de IBO vooraf een 
beperkte opvangplaats te reserveren, werd getest voor de herfstvakantie 2018. 

Het principe van voorafbetaling en de ontvangst van een factuur achteraf met een verrekening van de 
voorafbetaling blijkt weinig transparant voor de ouders en boekhoudkundig moeilijk verwerkbaar 
omwille van de mogelijkheid van 3 dagdelen en prijzen dat de erkende dienst van Kind en Gezin moet 
hanteren. 

De reservatieperiode voor de krokus- en paasvakantie zijn ondertussen reeds lopende. 

Na evaluatie van de eerste testweek zullen ouders met ingang van de zomervakantie 2019 nog 
kunnen reserveren via de webshop van het softwarepakket zonder dat ze online een deel moeten 
vooraf betalen. 

Het gereserveerde dagdeel zal na afloop van de vakantie en opvangperiode worden aangerekend 
door middel van het aanbieden van één transparante factuur. 

Deze wijziging in wijze van reservatie en betaling moet worden aangepast in het huishoudelijk 
reglement. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Enige artikel:  
Het huishoudelijk reglement van de IBO De Pipompuulekies te actualiseren ingevolge de 
mogelijkheden die de webshop biedt inzake reservatie en de betaling van de opvangmomenten te 
behouden op basis van factuur na afloop. 

Intergemeentelijke samenwerking 
9. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS. 

Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 20 maart 2019 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en artikel 78, 2° lid 
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- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 74, 432 
- De OCMW-raadsbeslissing van 17 oktober 2017 houdende goedkeuring te verlenen aan het 

voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS en het intekenen op A aandelen 
volgens de bepalingen opgenomen in artikel 9 van de statuten. 

- De OCMW-raadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de aanstelling van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 
van TMVS voor de legislatuur 2019-2024, nl. de heer Jan FOULON als vertegenwoordiger en 
de heer Guillaume DEVOS als plaatsvervanger voor de hele legislatuur. 

- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv meer bepaald artikel 27 betreffende 
de samenstelling van de algemene vergadering.  

Relevante documenten 
- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv. 
- Schrijven van Farys d.d. 18 januari 2019 betreffende de oproeping voor de buitengewone 

algemene vergadering van TMVS dv op woensdag 20 maart om 18u00 in Flanders Expo, 
Maaltekouter 1 te 9051 Gent met mededeling van de agenda. 

Feiten/context/motivering 
Bij schrijven van TMVS dv van 18 januari 2019 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 20 maart 2019 met als agenda :  

1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 

uittredingen 
3. Benoeming Raad van Bestuur 
4. Mededelingen 
Varia. 
 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn zodat het mandaat van de OCMW-
vertegenwoordiger, namelijk de heer Jan FOULON, kan vastgesteld worden. 
 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau 

Besluit: Met algemene stemmen 
Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
TMVS dv van 20 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten : 

1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 

uittredingen. 
3. Benoeming raad van bestuur 
4. Mededelingen 

Varia 
 
Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone 
algemene vergadering van 20 maart 2019, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te 
keuren. 

10. Audio. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
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- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 34, 35, 74 en 484. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 betreffende de gezamenlijke toetreding van de 

Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het OCMW Ronse tot Audio. 
- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2014 betreffende de 

gezamenlijke toetreding van de Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het 
OCMW Ronse tot Audio. 

- De statuten van de welzijnsvereniging Audio, artikel 6 en artikel 10. 

Relevante documenten 
- Schrijven van de welzijnsvereniging Audio d.d. 19 december 2018 betreffende de vernieuwing 

van de afgevaardigde algemene vergadering. 
- De statuten van de welzijnsvereniging Audio. 
- Oproep van de dienst bestuursadministratie d.d. 13 februari 2019 aan de fractieleiders en 

partijvoorzitters voor het indienen van kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 
Audio is een professionele interne adviseur die voor lokale besturen werkt en volledig in mede-
eigendom is van deze besturen. Deze vereniging organiseert professionele, onafhankelijke interne 
audits voor lokale besturen en staat ook in voor het verstrekken van advies- en 
ondersteuningsopdrachten. 
De raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2014 verleende zijn goedkeuring aan de toetreding 
van de Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het OCMW Ronse tot de vereniging 
Audio. 
In het schrijven van Audio van 19 december 2018 wordt aan het OCMW-bestuur gevraagd om een 
nieuwe afgevaardigde te mandateren voor de vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen.  
Elk deelgenoot mag één vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering aanduiden.  
Conform artikel 484 van het decreet over het lokaal bestuur dient deze vertegenwoordiger een 
mandataris te zijn. 
De leden van de algemene vergadering mogen geen persoonlijke, familiale of zakelijke belangen 
hebben die ingaan tegen het belang van de welzijnsvereniging. 
Artikel 484, §1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stipuleert dat de 
OCMW’s in de organen van de welzijnsvereniging zijn vertegenwoordigd door leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
 
Volgende kandidatuur werd ingediend:  
- Mevrouw Brigitte Vanhoutte, OCMW-raadslid, schepen. 

Voordracht  
Op voordracht van het vast bureau. 

Besluit: 
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Yves 
Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, 
Leonard Verstichel 
Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-
Pierre Stockman, Fatima Hbili 
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus 
Voor de fractie Groen stemmen voor: Imane Mazouz, Lech Schelfout 
Enig artikel:  
Mevrouw Brigitte VANHOUTTE, OCMW-raadslid en schepen (brigitte.vanhoutte@ronse.be) aan te 
duiden als vertegenwoordiger van het OCMW Ronse voor de Algemene Vergadering van de 
welzijnsvereniging Audio voor de hele legislatuur 2019-2024. 
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11. Audio. Goedkeuring van het aanpast interne auditcharter en wijziging van de 
samenstelling van het auditcomité volgens de modaliteiten beschreven in het auditcharter. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en artikel 78, 2° lid 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 217 - 219 
- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2014 betreffende de 

gezamenlijke toetreding van de Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het 
OCMW Ronse tot Audio en de goedkeuring van het interne auditcharter. 

- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 september 2014 tot goedkeuring 
van het aangepast auditcharter van de vereniging Audio en aanpassing van de samenstelling 
van het Auditcomité. 

Relevante documenten 
- E-mail van de welzijnsvereniging Audio d.d. 19 december 2018 betreffende de vernieuwing van 

het plaatselijk auditcomité en aangepast auditcharter. 
- Het aangepast auditcharter. 

Feiten/context/motivering 
Door de recente wijzigingen in de regelgeving en door aanpassingen in de auditrapportering heeft 
Audio het interne auditcharter moeten aanpassen. 
Bij schrijven van 19 december 2018 bezorgde Audio het OCMW Ronse het aangepaste interne 
auditcharter dat door de Raad van Beheer van Audio van 7 december werd goedgekeurd.  
De belangrijkste aanpassingen betreffen de definitie van de stuurgroep, de samenstelling van het 
auditcomité (art. 3) en de auditrapportering (art. 8). 
 
Audio verzoekt het OCMW Ronse om:  

1. het aangepast charter ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 
2. de samenstelling van het plaatselijk auditcomité te bepalen volgens artikel 3 van het interne 

auditcharter Audio door de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Elk deelnemend bestuur richt een auditcomité op. De OCMW-raad stelt het auditcomité samen. Audio 
beveelt aan dat het comité voor minstens de helft bestaat uit afgevaardigden van het beleidsniveau. 
Bij voorkeur zetelen de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale Dienst 
en/of een schepen, de algemeen directeur en de financieel directeur in het comité.  
 
Het auditcomité heeft als opdracht de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bij te 
staan in de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van goed (deugdzaam) 
bestuur en een adequaat risicobeheer. Dit houdt onder meer het toezicht op de onafhankelijkheid en 
de prestaties van Audio in alsook de opvolging dat de aanbevelingen van de interne audit tot 
voldoende bijsturing leiden, zodat het organisatiebeheer voldoende sterk wordt uitgebouwd. 
 
Om een efficiënte werking mogelijk te maken is het aangewezen zowel voor stad Ronse als voor 
OCMW Ronse dezelfde personen/afgevaardigden te laten zetelen in het Auditcomité. 
 

Voordracht 
Op voorstel van het vast bureau. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Artikel 1: 
Het aangepast interne auditcharter van Audio, volgens de bijlage welke integraal deel uitmaakt van 
deze beslissing, goed te keuren. 
 
Artikel 2: 
De samenstelling van het ‘auditcomité’ van het lokaal bestuur Ronse te wijzigen volgens de 
modaliteiten beschreven in het interne auditcharter waarbij dit comité bestaat uit de 
burgemeester/voorzitter vast bureau, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de 
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schepen bevoegd voor organisatieontwikkeling, de algemeen directeur, de financieel directeur en de 
kwaliteitscoördinator. 

12. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-
Economische Expansie, SOLVA. Aanduiding van een vertegenwoordiger en een 
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024. 
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 en artikel 78, 2° lid. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 34, 35, 74, 432, 445 en 447. 
- Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 mei 2009 tot aanvraag toetreding bij 

SOLVA. 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en 

Socio-Economische Expansie, SOLVA.  

Relevante documenten 
- De statuten van SOLVA 
- Schrijven van SOLVA d.d. 19 november 2018 betreffende de nieuwe samenstelling van de Raad 

van Bestuur 2019-2024. 
- Beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2018 waarbij mevrouw Brigitte Vanhoutte werd 

voorgedragen om de gemeente te vertegenwoordigen als bestuurder met beslissende stem in 
de Raad van Bestuur van Solva voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur. 

- Beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2018 waarbij mevrouw Eugénie Carrez werd 
voorgedragen om de gemeente te vertegenwoordigen op de (Buitengewone) Algemene 
Vergaderingen van Solva met als plaatsvervanger de heer Jo Cornelus voor de periode van 
heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 

- Oproep van de dienst bestuursadministratie d.d. 13 februari 2019 aan de fractieleiders en 
partijvoorzitters voor het indienen van kandidaturen. 

- Kandidaturen. 

 Feiten/context/motivering 
Het OCMW Ronse is op basis van haar aandeel lid van Solva sinds 2009. 
Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeente- en OCMW-raad op 3 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het OCMW-bestuur aan te duiden voor de 
volledige legislatuur 2019-2024. 

De Stad Ronse is één van de vijf vaste bestuurders met beslissende stem in de Raad van Bestuur van 
SOLVA gedurende 6 jaar. 

Bij beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2018 werd mevrouw Brigitte Vanhoutte 
voorgedragen om de gemeente te vertegenwoordigen als bestuurder met beslissende stem in de 
Raad van Bestuur van Solva voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur. 

Bij beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2018 werd mevrouw Eugénie Carrez 
voorgedragen om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Solva met als 
plaatsvervanger de heer Jo Cornelus voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur. 
 
Er werd op 13 februari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders om 
kandidaten voor te dragen voor de Algemene Vergadering. 
Het OCMW kan voor de algemene vergadering 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger 
voordragen. 
 
De leden van de algemene vergadering mogen geen persoonlijke, familiale of zakelijke belangen 
hebben die ingaan tegen het belang van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
Artikels 432, 1° lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stipuleert dat de 
Algemene Vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor het 
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OCMW worden ze rechtstreeks aangewezen door de organen die, krachtens de wettelijke, 
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. 
Het voorgedragen lid mag volgens de statuten van Solva, artikel 40, geen lid zijn van de Raad van 
Bestuur. 
Het voorgedragen lid hoeft niet dezelfde persoon te zijn als diegene die door de gemeenteraad werd 
voorgedragen. 

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger: 
- Effectief: de heer Aaron DEMEULEMEESTER – plaatsvervanger: mevrouw Eugénie CARREZ 
- Effectief: mevrouw Imane MAZOUZ – plaatsvervanger: de heer Lech SCHELFOUT 

Gaat over tot de aanduiding van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger van het OCMW voor de 
algemene vergaderingen van SOLVA: 
27 raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden 27 geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
 

- Effectief: de heer Aaron DEMEULEMEESTER – plaatsvervanger: mevrouw Eugénie CARREZ: 
18 stemmen 

- Effectief: mevrouw Imane MAZOUZ – plaatsvervanger: de heer Lech SCHELFOUT: 7 stemmen 
- 2 blanco stemmen 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau. 

Besluit: 

Enig artikel: 
De heer Aaron DEMEULEMEESTER, OCMW-raadslid en schepen 
(aaron.demeulemeester@ronse.be) aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) 
Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, 
met als plaatsvervanger mevrouw Eugénie CARREZ, OCMW-raadslid (carrez.eugenie@telenet.be). 

13. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019 en vaststellen 
mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en artikel 78, 2° lid 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 34, 35, 74, 432, 445 en 447. 
- Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 mei 2009 tot aanvraag toetreding bij 

SOLVA. 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en 

Socio-Economische Expansie, SOLVA.  
- De OCMW-raadsbeslissing van heden, 4 maart 2019 houdende de aanstelling van een 

vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 
van SOLVA voor de legislatuur 2019-2024, nl. de heer Aaron DEMEULEMEESTER, OCMW-
raadslid en schepen als vertegenwoordiger en mevrouw Eugénie CARREZ, OCMW-raadslid als 
plaatsvervanger voor de hele legislatuur. 

Relevante documenten 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
- Schrijven van SOLVA d.d. 12 februari 2019 betreffende de oproeping voor de buitengewone 

algemene vergadering van SOLVA op donderdag 28 maart om 19u00 in SOLVA, 
Gentsesteenweg 1 B te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele) met mededeling van de agenda. 

Feiten/context/motivering 
Het OCMW Ronse is op basis van haar aandeel lid van Solva sinds 2009. 
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Bij schrijven van SOLVA van 12 februari 2019 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 28 maart 2019 met als agenda :  

1. Samenstelling van het bureau 
2. Aanpassen van kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten 
3. Benoeming van de bestuurders op voordracht van de deelnemers. 
 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn zodat het mandaat van de OCMW-
vertegenwoordiger, kan vastgesteld worden. 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van SOLVA van 28 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van 
de agendapunten : 

1. Samenstelling van het bureau 
2. Aanpassen van kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten 
3. Benoeming van de bestuurders op voordracht van de deelnemers. 

 
Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone 
algemene vergadering van 28 maart 2019, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te 
keuren. 

14. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-
Economische Expansie, SOLVA. Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de Raad 
van Bestuur, voor de legislatuur 2019 - 2024. 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 en artikel 78, 2° lid. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 34, 35, 74, 434, 435, 436 en 

445. 
- De statuten van SOLVA, artikels 14 en 16.  

Relevante documenten 
- De statuten van SOLVA. 
- E-mail van SOLVA d.d 19 november 2018 betreffende de nieuwe samenstelling van de Raad 

van Bestuur 2019-2024. 
- Toelichting van SOLVA betreffende voordrachten voor de Raad van Bestuur. 
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders d.d. 9 

januari 2019. 
- Beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2018 waarbij mevrouw Brigitte Vanhoutte werd 

voorgedragen om de gemeente te vertegenwoordigen als bestuurder met beslissende stem in 
de Raad van Bestuur van Solva voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur. 

Feiten/context/motivering 
Het OCMW Ronse is op basis van haar aandeel lid van Solva sinds 2009. 
Ingevolge de installatie van de nieuwe OCMW-raad op 3 januari 2019 bestaat er aanleiding toe om 
een nieuwe vertegenwoordiging van het OCMW-bestuur aan te duiden voor de volledige legislatuur 
2019-2024. 
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Artikel 434 van de het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het volgende: 
De Raad  van Bestuur mag maximum 15 leden bedragen die allemaal gemeenteraadsleden moeten 
zijn. 
De gemeente en OCMW-raadsleden zijn dezelfde personen. 

De Stad Ronse is één van de vijf vaste bestuurders met beslissende stem in de Raad van Bestuur van 
SOLVA gedurende 6 jaar.   

Bij beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2018 werd mevrouw Brigitte Vanhoutte 
voorgedragen om de gemeente te vertegenwoordigen als bestuurder met beslissende stem in de 
Raad van Bestuur van Solva voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur. 

In de toelichting van SOLVA aangaande de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt 
gestipuleerd dat de niet-gemeentelijke deelnemers géén eigen bestuurders met beslissende stem 
mogen voordragen. Zij moeten wel een bestuurder van een gemeente voordragen, om in de Raad van 
Bestuur vertegenwoordigd te zijn conform het in house-beginsel. Logischerwijze volgen zij best de 
voordracht van de gemeente onder wiens democratische controle zij vallen. De niet-gemeentelijke 
deelnemers mogen ook géén deskundigen of bestuurders met raadgevende stem voordragen. 

Het OCMW kan aldus 1 bestuurder met beslissende stem voordragen die eveneens voorgedragen 
werd door de gemeente, nl. mevrouw Brigitte Vanhoutte. 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau. 

Besluit: 
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Yves 
Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, 
Leonard Verstichel 
Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-
Pierre Stockman, Fatima Hbili 
Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus 
Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

Enig artikel: 
Mevrouw Brigitte VANHOUTTE, OCMW-raadslid en schepen, (e-mailadres 
brigitte.vanhoutte@ronse.be) voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur, voor 
de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 

15. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Aanduiding vertegenwoordiger 
Beheerscomité Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het 
Werk (GIDPBW) voor OCMW Ronse, legislatuur 2019 - 2024. 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 en artikel 78, 2° lid. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 34, 35, 74, 434, 435, 436 en 

445. 
- De wet van 04 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk artikel 33 §1 waarin bepaald wordt dat elke werkgever verplicht is een Interne Dienst 
voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten. 

- De wet van 04 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk artikel 38 waarin bepaald wordt dat de Koning de voorwaarden en de nadere regels 
bepalen volgens welke een werkgever of een groep van werkgevers toegestaan kan worden een 
gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten.  
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- Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 mei 2009 tot aanvraag toetreding bij 
SOLVA. 

- Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 30 augustus 2012 met principieel 
akkoord om voor de ‘interne preventie’ een beroep te doen op de ‘Gemeenschappelijke interne 
dienst voor preventie en bescherming op het Werk SOLVA) met ingang vanaf 1 januari 2013. 

Relevante documenten 
- E-mail van SOLVA d.d. 29 januari 2019 betreffende de aanduiding van vertegenwoordigers voor 

het beheerscomité voor de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het 
Werk (GIDPBW) 2019-2024. 

- Toelichting van SOLVA betreffende de leden van het Beheerscomité GIDPBW in december 2018 
(46 besturen met voorziene toetredingen) en vanaf 2019 – met samensmelting gemeente & 
OCMW & Politiezone. 

- E-mail van SOLVA d.d. 31 januari 2019 betreffende verdere instructies aangaande de 
aanduiding van vertegenwoordigers voor het beheerscomité voor de Gemeenschappelijke 
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) 2019-2024, specifiek voor Ronse 
waar stad Ronse zelf geen lid is van de GIDPBW, maar enkel het OCMW en de politiezone. 

- Oproep van de dienst bestuursadministratie d.d. 13 februari 2019 aan de fractieleiders en 
partijvoorzitters voor het indienen van kandidaturen. 

- Beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2018 waarbij mevrouw Brigitte Vanhoutte werd 
voorgedragen om de gemeente te vertegenwoordigen als bestuurder met beslissende stem in 
de Raad van Bestuur van Solva voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur. 

Feiten/context/motivering 
De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) van 
SOLVA adviseert 44 lokale besturen en stelt hierbij 7 preventieadviseurs ter beschikking om de 
arbeidsveiligheid en het welzijn voor de werknemers te optimaliseren. 
 
Elk bestuur is als werkgever wettelijk verplicht het welzijn van zijn werknemers te behartigen. De 
GIDPBW SOLVA ondersteunt en adviseert daarom de besturen bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
hun welzijnsbeleid. Het doel hierbij is de arbeidsveiligheid en de gezondheid van hun werknemers te 
optimaliseren. 
Concreet adviseert de preventiedienst het bestuur in het nemen van de nodige preventiemaatregelen, 
het opsporen en reduceren van risico’s op de werkvloer, het opstellen van een preventiebeleid, het 
stellen van prioriteiten. 
 
Het OCMW Ronse is op basis van haar aandeel lid van Solva sinds 2009. 
Ingevolge de installatie van de nieuwe OCMW-raad op 3 januari 2019 bestaat er aanleiding toe om 
een nieuwe vertegenwoordiging van het OCMW-bestuur aan te duiden voor het beheerscomité 
GIDPBW voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

De Stad Ronse is één van de vijf vaste bestuurders met beslissende stem in de Raad van Bestuur van 
SOLVA gedurende 6 jaar. 

Bij beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2018 werd mevrouw Brigitte Vanhoutte 
voorgedragen om de gemeente te vertegenwoordigen als bestuurder met beslissende stem in de 
Raad van Bestuur van Solva voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur. 

Uit de toelichting van SOLVA aangaande de samenstelling van het Beheerscomité GIDPBW blijkt dat 
volgende afspraken werden gemaakt :  

- Het wordt sterk aanbevolen om in beide organen één en dezelfde persoon af te vaardigen. De 
gemeenten behouden echter de vrije keuze om een andere persoon aan te duiden als 
vertegenwoordiger in het beheerscomité dan in de Raad van Bestuur van SOLVA. 

- Indien één en dezelfde persoon wordt afgevaardigd, krijgt deze persoon één enkel presentiegeld 
van 175 EUR per vergadering van de Raad van Bestuur (geïndexeerd brutobedrag). Deze krijgt 
geen apart presentiegeld als vertegenwoordiger in het beheerscomité. 
Indien een ander persoon in het beheerscomité wordt afgevaardigd, krijgt deze één enkel 
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presentiegeld van 50 EUR (geïndexeerd brutobedrag) per vergadering van het beheerscomité. 
Dit comité zal viermaal per jaar samenkomen, net voor de zitting van de Raad van Bestuur van 
SOLVA. In dit beheerscomité geldt geen wettelijk verplichte genderverhouding. 

- In de mate dat naast de gemeente ook het OCMW en/of de politiezone voor de gemeente lid is 
van de GID, zal voor deze besturen telkens één dezelfde persoon afgevaardigd worden als 
vertegenwoordiger in het beheerscomité. 

Voor Ronse is dit een specifieke situatie omdat stad Ronse geen lid is van GIDPBW, enkel het OCMW 
Ronse en de Politiezone Ronse zijn lid van GIDPBW. 

In deze situatie adviseert Solva dat zowel het OCMW als de politiezone mevrouw Brigitte Vanhoutte 
(vertegenwoordiger gemeente in de Raad van Bestuur van Solva) rechtstreeks afvaardigen als 
vertegenwoordigster in het Beheerscomité GIDPBW. 

Het OCMW kan aldus 1 vertegenwoordiger voordragen die eveneens voorgedragen werd door de 
gemeente voor de Raad van Bestuur van Solva, nl. mevrouw Brigitte Vanhoutte. 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau. 

Besluit: 
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Yves 
Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, 
Leonard Verstichel 
Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-
Pierre Stockman, Fatima Hbili 
Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus 
Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

Enig artikel: 
Mevrouw Brigitte VANHOUTTE, OCMW-raadslid en schepen, (e-mailadres 
brigitte.vanhoutte@ronse.be) voor te dragen als vertegenwoordiger in het Beheerscomité voor de 
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) van 
Solva, voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de OCMW-raad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 
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