
80 
 

 
 

Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 13 MEI 2019 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester, voorzitter vast bureau. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 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, Imane Mazouz, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, 
Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Fatima Hbili, Lech Schelfout, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 
Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. EthiasCo cvba. Uitnodiging tot de gewone algemene jaarvergadering d.d. 13 juni 2019 met 
agenda en aanduiden van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Financieel beheer 
2. Woonzorgcentrum De Linde. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. Aankoop 
van matrassen. Beslissing. 
3. Woonzorgcentrum De Linde. Schenkingen van VZW De Verbroedering aan het 
Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse voor het werkingsjaar 2019. Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 
4. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring van 
de agenda van de algemene jaarvergadering van 11 juni 2019 en vaststellen van het mandaat van 
de vertegenwoordiger. Beslissing. 
5. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 26 juni 2019 en vaststellen mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

 
Bijkomende punten van de openbare zitting 

Intergemeentelijke samenwerking 
6. Voorstel tot plaatsen van een dringend punt op de agenda in overeenstemming met artikel 23 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur. Vraag tot verlenging van SOLVA. Beslissing. 
7. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Dringend punt : Vraag tot verlenging van 
het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Beslissing. 
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Punten van de besloten zitting 
Organisatieontwikkeling 

8. Bekrachtiging beslissing vast bureau d.d. 15 april 2019. Voormalig personeel 
Woonzorgcentrum De Linde. Dadingsovereenkomst tussen OCMW Ronse en een voormalig 
personeelslid Woonzorgcentrum De Linde. Beslissing. 

 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. EthiasCo cvba. Uitnodiging tot de gewone algemene jaarvergadering d.d. 13 juni 2019 met 

agenda en aanduiden van de vertegenwoordiger. 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. 
- De statuten van EthiasCo cvba, artikels 10, 23 tot en met 27. 
- De beslissing van het vast bureau d.d. 6 mei 2019 waarbij de heer Jurgen Soetens, financieel 

directeur werd aangeduid om het OCMW Ronse te vertegenwoordigen op de gewone algemene 
jaarvergaderingen van EthiasCo cvba gedurende de volledige legislatuur 2019-2024. 

Relevante documenten 
Schrijven van EthiasCo cvba d.d. 29 april 2019 betreffende de uitnodiging tot de gewone algemene 
jaarvergadering op donderdag 13 juni 2019 om 10u00 in het ‘Square Brussels Convention Centre’ op 
de Kunstberg in 1000 Brussel met vermelding van de agenda. 
De statuten van EthiasCo cvba. 

Feiten/context/motivering 
Naar aanleiding van de omvorming van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht 
(waarvan het OCMW Ronse lid was) tot een coöperatieve vennootschap met de naam EthiasCo cvba 
werd in 2017 de hoedanigheid van aangesloten lid van OCMW Ronse bij de onderlinge vereniging van 
rechtswege omgezet in die van coöperant-lid bij EthiasCo cvba, met toekenning van een aantal 
deelbewijzen met een nominale waarde van 8.602,90 EUR per deelbewijs. Het OCMW Ronse 
beschikt over 5 deelbewijzen en dus 5 stemmen. 
Deze omvorming gebeurde als gevolg van de statutenwijzigingen van Ethias Gemeen Recht, 
aangenomen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2017, en 
gelijktijdig de overdracht van de verzekeringsactiviteiten ‘arbeidsongevallen – wet van 3 juli 1967’ aan 
Ethias nv. Het maatschappelijk doel van deze vennootschap is niet langer de verzekeringsactiviteit 
maar wel het beheer van de deelneming die zij bezit in de Ethias-groep. 
Gedurende de voorbije legislatuur werd de vertegenwoordiging waargenomen door de heer Tom 
Aelbrecht, toenmalige financieel beheerder OCMW Ronse. 
Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur stelt dat op grond van artikel 78 lid 2, 5° van het decreet 
over het lokaal bestuur de OCMW-raad zonder delegatiemogelijkheid exclusief bevoegd is voor de 
beslissingen inzake vertegenwoordiging in rechtspersonen. 
Bij schrijven van EthiasCo cvba d.d. 29 april 2019 wordt het OCMW Ronse uitgenodigd tot de gewone 
algemene jaarvergadering op donderdag 13 juni 2019 om 10u00 in het ‘Square Brussels Convention 
Centre’ op de Kunstberg in 1000 Brussel. 
 
Informatief : de agenda van de algemene vergadering ziet er als volgt uit : 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het 

resultaat 
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat 
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht 
5. Statutaire benoemingen. 
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De informatie met betrekking tot de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 zal pas 
beschikbaar zijn op de inschrijvingssite 15 dagen vóór de algemene vergadering en, de dag na de 
algemene vergadering op de website www.ethias.be. 
 
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten kan het OCMW-Ronse zich laten vertegenwoordigen : 

a) Ofwel door een lid van de bestuursorganen of van het personeel van uw bestuur of instelling; 
b) Ofwel door een vertegenwoordiger van een ander aangesloten bestuur of instelling. 

Adviezen/visum 
Voorgesteld wordt om de heer Jurgen Soetens, financieel directeur aan te duiden om het OCMW-
Ronse te vertegenwoordigen op de gewone algemene jaarvergaderingen voor de volledige legislatuur 
2019-2024. 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau d.d. 6 mei 2019. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het schrijven van EthiasCo cvba d.d. 29 april 2019 betreffende de uitnodiging tot 
de gewone algemene jaarvergadering op donderdag 13 juni 2019 om 10u00 in het ‘Square Brussels 
Convention Centre’ op de Kunstberg in 1000 Brussel met als agenda : 
 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het 

resultaat 
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat 
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht 
5. Statutaire benoemingen. 

 
Artikel 2: 
De heer Jurgen Soetens, financieel directeur aan te duiden als vertegenwoordiger op de gewone 
algemene jaarvergaderingen van EthiasCo cvba voor de periode van heden tot het einde van de 
legislatuur 2019-2024. 

Financieel beheer 
2. Woonzorgcentrum De Linde. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. 

Aankoop van matrassen. 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. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 houdende delegatie aan 
het Vast Bureau voor wat betreft “dagelijks bestuur”. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten artikel 42, §1, 1° a (de goed te keuren uitgave 
excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 
In het kader van de opdracht “Aankoop van matrassen” nr. 2019/3 opgesteld door de Financiële 
Dienst. 

Feiten/context/motivering 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 20.000,00 EUR excl. btw of 24.200,00 EUR incl. 
btw. 
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Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Volgende ondernemers worden voorgesteld om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 

- Sampli NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel 
- Distrac NV, Bleyveldstraat 14 te 3320 Heverlee 
- Arseus Medical NV, Rijksweg 10 te 2880 Bornem 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019. 

Adviezen/visum 
Voor deze opdracht werd een visum gevraagd aan de Financieel Directeur. Het visum werd verleend. 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau d.d. 8 april 2019. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Artikel 1: 
Het bestek met nr 2019/3 en de raming voor de opdracht “Aankoop van matrassen ” , opgesteld door 
de Financiële Dienst worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. 
 
Artikel 3: 
De raming bedraagt 20.000,00 EUR excl. btw of 24.200,00 EUR incl. 21% btw. 
 
Artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 5: 
Volgende ondernemers worden voorgesteld om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 

- Sampli NV, Industrielaan 40 te 9660 Brakel 
- Distrac NV, Bleyveldstraat 14 te 3320 Heverlee 
- Arseus medical NV, Rijksweg 10 te 2880 Bornem 

Artikel 6: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019. 

3. Woonzorgcentrum De Linde. Schenkingen van VZW De Verbroedering aan het 
Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse voor het werkingsjaar 2019. 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, 12°. 

Relevante documenten 
Het verzoek van VZW De verbroedering van 2 april 2019 om voor het jaar 2019 opnieuw schenkingen 
te mogen doen aan het Woonzorgcentrum De Linde ten bedrage van 12.500 EUR 

Feiten/context/motivering 
VZW De Verbroedering schenkt reeds een aantal jaren jaarlijks een bedrag aan het OCMW, meer 
bepaald aan het Woonzorgcentrum De Linde om haar werking te optimaliseren. 
Ook in april 2019 heeft vzw De Verbroedering een verzoek ingediend om een schenking te mogen 
doen van 12.500 EUR. 
Conform artikel 78, 2° lid, 12° is de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bevoegd voor het definitief 
aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten. 
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Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau d.d. 15 april 2019. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Enig artikel:  
De gift van vzw De Verbroedering voor het jaar 2019 van 12.500 EUR te aanvaarden. 

Intergemeentelijke samenwerking 
4. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring 

van de agenda van de algemene jaarvergadering van 11 juni 2019 en vaststellen van het 
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 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 
- Schrijven van Farys d.d. 28 maart 2019 betreffende de oproeping voor de algemene 

jaarvergadering van TMVS dv op dinsdag 11 juni 2019 om 18u00 in Flanders Expo, Maaltekouter 
1 te 9051 Gent met mededeling van de agenda. 

Feiten/context/motivering 
Bij schrijven van TMVS dv van 28 maart 2019 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Jaarvergadering van 11 juni 2019 met als agenda :  

1. Toetredingen 
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 
4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 
8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 
9. Varia en mededelingen 

 
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 van 8 april 2019. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Artikel 1:  
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Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering TMVS dv 
van 11 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten : 

1. Toetredingen 
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 
4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 
8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 
9. Varia en mededelingen 

 
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 algemene 
jaarvergadering van 11 juni 2019, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

5. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 26 juni 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 van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en 

artikel 84 § 1. 
- 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 d.d. 4 maart 2019 houdende de aanstelling van een 

vertegenwoordiger, de heer Aaron Demeulemeester en plaatsvervangende vertegenwoordiger, 
mevrouw Eugénie Carrez voor de algemene vergaderingen van SOLVA voor de legislatuur 
2019-2024 voor de hele legislatuur. 

Relevante documenten 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
- Schrijven van SOLVA d.d. 9 april 2019 betreffende de oproeping voor de algemene vergadering 

van SOLVA op woensdag 26 juni 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. 
Bij schrijven van SOLVA d.d. 9 april 2019 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering van 26 juni 2019 met als agenda :  

1. Samenstelling van het bureau. 
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018. 
3. Jaarrekening per 31 december 2018. 
4. Verslag van de Commissaris. 
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2018. 
6. Evaluatierapport en ondernemingsplan. 
7. Verlenging Solva. 
8. Benoemen van bestuurders op voordracht van de deelnemers. 
9. Statutenwijziging SOLVA : verplaatsing maatschappelijke zetel, delegatie personeels-

beheer, oprichting Algemeen Comité. 
10. Code van goed bestuur. 
11. Uitzendarbeid. 
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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 d.d. 15 april 2019. 

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

1. Samenstelling van het bureau. 
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018. 
3. Jaarrekening per 31 december 2018. 
4. Verslag van de Commissaris. 
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2018. 
6. Evaluatierapport en ondernemingsplan. 
7. Verlenging Solva. 
8. Benoemen van bestuurders op voordracht van de deelnemers. 
9. Statutenwijziging SOLVA : verplaatsing maatschappelijke zetel, delegatie personeels-

beheer, oprichting Algemeen Comité. 
10. Code van goed bestuur. 
11. Uitzendarbeid. 

 
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 algemene 
vergadering van 26 juni 2019, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 
 
Bijkomende punten van de openbare zitting 

Intergemeentelijke samenwerking 
6. Voorstel tot plaatsen van een dringend punt op de agenda in overeenstemming met artikel 

23 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. Vraag tot verlenging van SOLVA. 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 74, 77 en artikel 78, 2° lid 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 23.  
- Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28 januari 2019 tot goedkeuring van het 

huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
- 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 d.d. 4 maart 2019 houdende de aanstelling van een 

vertegenwoordiger, de heer Aaron Demeulemeester en plaatsvervangende vertegenwoordiger, 
mevrouw Eugénie Carrez voor de algemene vergaderingen van SOLVA voor de legislatuur 
2019-2024 voor de hele legislatuur. 

Relevante documenten 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
- Schrijven van SOLVA d.d. 9 april 2019 betreffende de oproeping voor de algemene vergadering 

van SOLVA op woensdag 26 juni om 19u00 in SOLVA, Gentsesteenweg 1 B te 9520 Sint-
Lievens-Houtem (Vlierzele) met mededeling van de agenda, doch zonder de bijlagen. 
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- Mailbericht van SOLVA d.d. 8 mei 2019 betreffende de algemene vergadering van SOLVA op 
26 juni 2019 waarbij als belangrijkste punt die op de OCMW-raad dient te worden geagendeerd, 
aangehaald wordt de al dan niet verlenging van SOLVA met voorbeeldbeslissing. 

Feiten/context/motivering 
Het OCMW Ronse is op basis van haar aandeel lid van Solva sinds 2009. 
Bij schrijven van SOLVA d.d. 9 april 2019 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering van 26 juni 2019 met als agenda :  

1. Samenstelling van het bureau. 
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018. 
3. Jaarrekening per 31 december 2018. 
4. Verslag van de Commissaris. 
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2018. 
6. Evaluatierapport en ondernemingsplan. 
7. Verlenging Solva. 
8. Benoemen van bestuurders op voordracht van de deelnemers. 
9. Statutenwijziging SOLVA : verplaatsing maatschappelijke zetel, delegatie personeels-

beheer, oprichting Algemeen Comité. 
10. Code van goed bestuur. 
11. Uitzendarbeid. 

De goedkeuring van de agenda van SOLVA werd geagendeerd voor huidige OCMW-Raad doch 
SOLVA kon niet op tijd de bijlagen ter beschikking stellen daar de raad van bestuur van SOLVA de 
agenda van de algemene vergadering pas op 7 mei kon goedkeuren. 
Tegelijkertijd met het op 8 mei 2019 toesturen van de bijlagen maakt SOLVA ook bekend dat er een 
aparte beslissing moet geagendeerd worden inzake al dan niet verlenging van SOLVA.  
Omwille van de timing en de noodzakelijke besluiten voor de Algemene Vergadering van SOLVA van 
26 juni vraagt men om de agenda en bijhorende stukken (dus ook de verlenging van SOLVA) op de 
OCMW-Raad van mei te agenderen of toch ten laatste vóór 21 juni 2019. 
Voor stad en OCMW is geen gemeente- of OCMW-Raad voorzien na 14 mei 2019 en voor 21 juni 
2019. 
Het artikel 23 van het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 stipuleert als volgt : 

‘Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 
spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee 
derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de 
spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.’ 
 

Aan de OCMW-Raadsleden wordt gevraagd om akkoord te gaan met het toevoegen van dit punt op 
de agenda van de OCMW-Raad van 13 mei 2019 om bovenvermelde redenen. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Enig artikel:  
Akkoord te gaan met het toevoegen van een dringend punt aan de agenda met name : 
‘Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Dringend punt : Vraag tot verlenging van het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Beslissing.’ 

7. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Dringend punt : Vraag tot verlenging 
van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 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 en 

artikel 84 § 1. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 34, 35, 74, 423, 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, laatst gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering 
van 12 december 2018. 
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- De OCMW-raadsbeslissing d.d. 4 maart 2019 houdende de aanstelling van een 
vertegenwoordiger, de heer Aaron Demeulemeester en plaatsvervangende vertegenwoordiger, 
mevrouw Eugénie Carrez voor de algemene vergaderingen van SOLVA voor de legislatuur 
2019-2024. 

Relevante documenten 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
- Mailbericht van SOLVA d.d. 8 mei 2019 betreffende de algemene vergadering van SOLVA op 

26 juni 2019 waarbij als belangrijkste punt die op de OCMW-raad dient te worden geagendeerd, 
aangehaald wordt de al dan niet verlenging van SOLVA met voorbeeldbeslissing. 

Feiten/context/motivering 
Het OCMW Ronse is op basis van haar aandeel sinds 2009 lid van Solva, intergemeentelijk 
samenwerkingsverband in de vorm van een dienstverlenende vereniging. 
 
Artikel 6 van voormelde statuten van SOLVA stipuleert dat de bestaansduur van SOLVA bepaald werd 
op 18 jaar vanaf 10 november 2001, zijnde de datum van de inwerkingtreding van het (door het 
Decreet lokaal bestuur opgeheven) decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
Dit betekent dat de statutaire bestaansduur van SOLVA dus dit jaar nog eindigt. 
Artikel 423, 1e lid van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, bepaalt dat de 
statutair bepaalde duur van een dienstverlenende vereniging kan verlengd worden voor een termijn 
die niet langer mag zijn dan 18 jaar. 
In het 2e lid van boven vermeld artikel staat genoteerd welke beslissingen moeten genomen worden 
met het oog op de verlenging van SOLVA: 

• Een verzoek tot verlenging van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers, 
op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het 
aantal deelnemende gemeenten; 

• Een beslissing over de verlenging van SOLVA als vereniging van een drievierdemeerderheid 
van het aantal stemmen van de laatste algemene vergadering voor het verstrijken van de 
duur van SOLVA; 

• Een beslissing over de verlenging van de deelneming in SOLVA van een meerderheid 
binnen het bevoegd orgaan van elke deelnemer aan SOLVA; 

De Raad van Bestuur van SOLVA besliste op 7 mei 2019 aan de Algemene Vergadering van SOLVA 
voor te stellen om een verlenging van SOLVA te beperken tot een termijn van 16 jaar (eindigend op 
10 november 2035) in plaats van de maximale termijn van 18 jaar (eindigend op 10 november 2037); 
 
Aan de OCMW-raadsleden wordt gevraagd in te stemmen met de verlenging van SOLVA. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Artikel 1:  
Het OCMW Ronse verzoekt SOLVA om haar statutaire bestaansduur te verlengen. 
 
Artikel 2:  
Het OCMW Ronse gaat akkoord met de verlenging van SOLVA als vereniging, voor een duur van 16 
jaar vanaf 10 november 2019. 
 
Artikel 3:  
Het OCMW Ronse verlengt haar deelneming aan SOLVA voor voormelde periode van 16 jaar vanaf 
10 november 2019. 
 
 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 
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Pol Kerckhove (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 

Organisatieontwikkeling 
8. Bekrachtiging beslissing vast bureau d.d. 15 april 2019. Voormalig personeel 

Woonzorgcentrum De Linde. Dadingsovereenkomst tussen OCMW Ronse en een 
voormalig personeelslid Woonzorgcentrum De Linde. Beslissing. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Enig artikel :  
De beslissing van het Vast Bureau d.d. 15 april 2019 te bekrachtigen als volgt :  
 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen van de ‘Dadingsovereenkomst tussen enerzijds ‘het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn van Ronse (OCMW Ronse)’ en anderzijds ‘mevrouw 
Lies Witteman’. 

 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de OCMW-raad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 
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