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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 
Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Kantmelding van de algemeen directeur inzake de intrekking van 1 OCMW-raadsbeslissing, in 
toepassing van artikel 284 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
Kennisname. 

Verzelfstandiging 
2. CVBA Bouwmaatschappij Ronse. Overname van 50 aandelen van OndernemersCentrum 
Ronse NV. Goedkeuring van de overeenkomst. 
3. CVBA Bouwmaatschappij Ronse. Voordracht van een lid voor de Raad van Bestuur. 
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
4. Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake onderlinge 
samenwerking. Aanpassing door toevoeging van een bijlage. Beslissing. 

 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Kantmelding van de algemeen directeur inzake de intrekking van 1 OCMW-

raadsbeslissing, in toepassing van artikel 284 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 
22 december 2017. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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- 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 over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 284, §2 dat 

bepaalt dat de algemeen directeur de intrekking van een besluit, de vernietiging of de niet-
goedkeuring van een besluit door een toezichthoudende overheid vermeldt in de notulen van 
de raad voor maatschappelijk welzijn, van het vast bureau of van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst en dat de algemeen directeur de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast 
bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst daarvan op de hoogte brengt op de 
eerstvolgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau of het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. 

- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 10 oktober 2017, punt 9, ‘OCMW 
Ronse. 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 met als 
partners het OCMW Ronse samen met de stad Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw. Beslissing.’ 

- Het ministerieel besluit d.d. 30 januari 2018 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, mevrouw Liesbeth HOMANS, 
houdende de niet-goedkeuring van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 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 met 
als partners het OCMW Ronse samen met de stad Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw. 

- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28 mei 2018 inzake de intrekking 
van hoger genoemde beslissing d.d. 10 oktober 2017, punt 9.. 

Feiten/context/motivering 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 10 oktober 2017, punt 9, ‘OCMW Ronse. 
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 met als partners het OCMW 
Ronse samen met de stad Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw. Beslissing.’ werd ingetrokken door de 
beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28 mei 2018. 
Deze intrekking gebeurde op basis van het ministerieel besluit d.d. 30 januari 2018 van Vlaams 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, 
mevrouw Liesbeth HOMANS, houdende de niet-goedkeuring van het besluit van de raad voor 
maatschappelijk welzijn d.d. 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 met als partners het OCMW Ronse samen met de stad Ronse en WZC 
Sint-Vincentius vzw. 
 
De kantmelding, ingevolge de intrekking van dit besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn, 
wordt door de algemeen directeur aangebracht in de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 10 oktober 2017. 

Besluit: 
Enig artikel. 
Neemt kennis van de kantmelding, aangebracht in de notulen van de raad voor maatschappelijk 
welzijn d.d. 10 oktober 2017. 

Verzelfstandiging 
2. CVBA Bouwmaatschappij Ronse. Overname van 50 aandelen van OndernemersCentrum 

Ronse NV. Goedkeuring van de overeenkomst. 
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 overeenkomst van koop-verkoop van aandelen tussen OndernemersCentrum Ronse NV en het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Ronse. 

Feiten/context/motivering 
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OndernemersCentrum Ronse NV is eigenaar van 50 aandelen categorie B in het maatschappelijk 
kapitaal van de Bouwmaatschappij Ronse CVBA.  
Naar aanleiding van een voorstel geformuleerd door het OCMW Ronse met betrekking tot de 50 
aandelen categorie B is OndernemersCentrum Ronse NV bereid om zijn aandelen te verkopen 
volgens de bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in de overeenkomst.  
De koopprijs voor de aandelen bedraagt 1 550,00 euro in totaal of 31,00 euro per aandeel.  
De overdracht van de aandelen omvat de overdracht van alle lidmaatschap- en vermogensrechten die 
daaraan verbonden zijn. 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau d.d. 12 augustus 2019. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Enig artikel: 
De overeenkomst van koop-verkoop van aandelen tussen OndernemersCentrum Ronse NV en het 
OCMW Ronse goed te keuren.  

3. CVBA Bouwmaatschappij Ronse. Voordracht van een lid voor de Raad van Bestuur. 
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 229. 
-  De beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn van heden houdende goedkeuring van 

de overeenkomst voor de overname van 50 aandelen van OndernemersCentrum Ronse NV.  
-  De statuten van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 

Bouwmaatschappij Ronse CVBA, artikel 18 betreffende de samenstelling van de Raad van 
Bestuur. 

Relevante documenten 
- De overeenkomst van koop-verkoop van aandelen tussen OndernemersCentrum Ronse NV en 

het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ronse.  
- Ontslagbrief van de heer Yves Dufour, bestuurder CVBA Bouwmaatschappij Ronse. 
- De statuten van CVBA Bouwmaatschappij Ronse. 

Feiten/context/motivering 
Naar aanleiding van de overname van 50 aandelen – categorie B in Bouwmaatschappij Ronse CVBA 
van NV OndernemersCentrum Ronse door het OCMW Ronse heeft de heer Yves Dufour ontslag 
genomen als bestuurder van de CVBA Bouwmaatschappij Ronse en dit met ingang op de datum van 
de ondertekening van de koop-verkoopovereenkomst van aandelen.  
Ingevolge de overname van 50 aandelen – categorie B bestaat er aanleiding toe om een bestuurder – 
categorie B van het OCMW Ronse aan te duiden voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau d.d. 12 augustus 2019. 

Besluit: 
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Wim Vandevelde, David 
Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus 
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace 
Michaux, 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, Pol Kerckhove, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 
Voor de fractie Groen stemmen voor: Lech Schelfout 
Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 
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Enig artikel: 
Volgende kandidaat-bestuurder – categorie B voor de Raad van Bestuur van Bouwmaatschappij 
Ronse CVBA voor te dragen voor de hele legislatuur: 
De heer Wim VANDEVELDE, schepen.  

Organisatieontwikkeling 
4. Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake onderlinge 

samenwerking. Aanpassing door toevoeging van een bijlage. 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° en 6° lid en 
artikel 196. 
De gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 november 2017 houdende de goedkeuring van de 
beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse betreffende de onderlinge 
samenwerking en de daarbij horende bijlagen. 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16 november 2017 houdende de 
goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse betreffende 
de onderlinge samenwerking en de daarbij horende bijlagen. 
De beslissing van het vast bureau d.d. 5 augustus 2019 houdende de aanpassing van de 
beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake onderlinge samenwerking 
door toevoeging van een bijlage. 
 
Relevante documenten 
De beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse. 

Feiten/context/motivering 
In overeenstemming met het decreet lokaal bestuur is de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd 
om beheersovereenkomsten goed te keuren zoals vermeld in artikel 196, met name de 
beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW over het gemeenschappelijk gebruik van 
elkaars diensten. 
Het stads- en OCMW-bestuur wensen hun krachten te bundelen door intensere samenwerking waarbij 
kennisbundeling, efficiëntie en beheersing van recurrente kosten worden beoogd. 
Het toevoegen van een bijlage aan de beheersovereenkomst kadert in de visie van de stad en het 
OCMW m.b.t. kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Enig artikel: 
De aanpassing door toevoeging van een bijlage nr 6 aan de beheersovereenkomst tussen de Stad 
Ronse en het OCMW Ronse betreffende onderlinge samenwerking goed te keuren als volgt: 
 
Bijlage 6: Samenwerking op het vlak van onderhoud/ sportinfrastructuur 
 

a) Doelstelling 

De logistieke en schoonmaakdienst van het Woonzorgcentrum De Linde draagt bij aan de 
operationele ondersteuning (schoonmaken) van de gebouwen van het sportcomplex van de stad. 
 

b) Werkwijze 

De doelstelling m.b.t. het onderhoud (schoonmaken) van de gebouwen van het sportcomplex van 
de stad worden in onderling overleg bepaald door beide besturen, op voorstel van de 
verantwoordelijke van de sportdienst  en na advies van het gemeenschappelijk MT.  
Bij de verwezenlijking van de doelstellingen, met een maximale afstemming ten voordele van een 
efficiënte werking en synergie, mits strikte inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving: 

- houdt de medewerker en/of verantwoordelijke van de sportdienst  rekening met de 
verschillende regelgevingen, processen, procedures en huishoudelijke reglementen van 
beide organisaties 
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- respecteert de medewerker en/of verantwoordelijke van de sportdienst  naast de specifieke 
rapporteringslijnen ook de algemeen geldende beleidslijnen van beide organisaties 

- houdt de medewerker en/of verantwoordelijke van de sportdienst  rekening met de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals deze door beide organisaties werden 
gedefinieerd 

c) Personeel 

De medewerkers en/of coördinator gebouwen staan, vanaf de uitvoering van deze 
beheersovereenkomst, mee in voor de realisatie van de doelstellingen van de dienst gebouwen voor 
zowel stad als OCMW. 
d) Locatie 

De medewerkers en/of coördinator gebouwen zijn gelokaliseerd in sportcomplex. 
e) Middelen 

De middelen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het sportcomplex zullen ter beschikking 
gesteld worden. 
Zij zullen aangerekend worden aan de stad voor alle gebouwen van het sportcomplex van de stad.  
f) Financieel 

De algemene bepalingen van de beheersovereenkomst zijn geldend. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de OCMW-raad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 
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