
Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

stad met uitzicht 

LIJST VAN BESLUITEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 16 DECEMBER 2019 

Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 

Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim 
Vandevelde, schepenen. 

Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre 
Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, 
Youssef Elidrissi, Rossana Khoshaba, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Lech Schelfout, raadsleden. 

Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Sylvie Van Overmeeren, Guillaume Devos, 
Fatima Hbili, raadsleden 

AGENDA 
Punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 
1. Schrijven d.d. 13 november 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 2018 van OCMW Ronse. Kennisneming. 
2. Budgetwijziging nr. 1- 2019 van het OCMW Ronse. Vaststelling. 
3. Meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse als onderdeel van het geïntegreerd 
meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Ronse. Vaststelling. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
4. OCMW-personeel. Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor het 
jaar 2020. Goedkeuring. 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 
1. Schrijven d.d. 13 november 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 2018 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° 1id. 
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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. 24 juni 2019 houdende de vaststelling van 
de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018. 

Relevante documenten 
Het schrijven d.d. 13 november 2019 van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur, Afdeling Oost-Vlaanderen, de gouverneur, houdende afschrift van zijn besluit d.d. 13 
november 2019 tot goedkeuring van de jaarrekening 2018. 

Feiten/context/motivering 
De raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 24 juni 2019 heeft de jaarrekening vastgesteld met de 
volgende saldi : 

Budgettair resultaat boekjaar : 
Gecummuleerd budgettair resultaat boekjaar: 
Resultaat op kasbasis : 
Balanstotaal : 
Overschot van het boekjaar : 

- 381.922,38 EUR 
637.010,12 EUR 
637.010,12 EUR 

16.036.384,50 EUR 
620.113,44 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. 
De waarnemend gouverneur, de heer Didier Detollenaere besluit dat de jaarrekening over het 
financiële boekjaar 2018 van het OCMW van de gemeente Ronse wordt goedgekeurd. 

Voordracht 
Op voordracht van het vast bureau d.d. 18 november 2019. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen van het besluit d.d. 13 november 2019 van de heer waarnemend gouverneur 
houdende de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018. 

Joris Vandenhoucke (schepen, CD&V) verlaat de zitting. 

2. Budgetwijziging nr. 1 - 2019 van het OCMW Ronse. Vaststelling. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en artikel 84 
§ 1. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 596, 4° alinea en artikel 249, §3. 

Relevante documenten 
De budgetwijziging nr. 1- 2019 van het OCMW Ronse. 
Het advies 2019-30 d.d. 31 oktober 2019 van de financiële dienst. 

Feiten/context/motivering 
Het was noodzakelijk een budgetwijziging voor het boekjaar 2019 van het OCMW Ronse op te maken 
waarin het resultaat van de rekening 2018 wordt verwerkt en alle noodzakelijke aanpassingen inzake 
exploitatie en investeringen. 
De financieel directeur gaf op 31 oktober 2019 in zijn nota 2019-30 een positief advies tot advisering 
van de budgetwijziging nr. 1- 2019 van het OCMW Ronse. 
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Het college van burgemeester en schepenen formuleerde een positief advies over de budgetwijziging 
nr. 1-2019 van het OCMW Ronse op 12 november 2019. 

Adviezen/visum 
Het advies 2019-30 d.d. 31 oktober 2019 van de financiële dienst. 
Het positief advies over de budgetwijziging nr. 1-2019 van het OCMW Ronse door het college van 
burgemeester en schepenen op 12 november 2019. 

Voordracht 

Op voorstel van het Vast Bureau d.d. 25 november 2019. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Artikel 1: 
De budgetwijziging nr. 1- 2019 van het OCMW Ronse vast te stellen. 

Artikel 2: 
Deze budgetwijziging nr. 1- 2019 van het OCMW Ronse voor goedkeuring over te maken aan de 
gemeenteraad. 

Joris Vandenhoucke (schepen, CO&V) komt de zitting binnen. 

3. Meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse als onderdeel van het geïntegreerd 
meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Ronse. Vaststelling. 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, 4° en 
artikel 84, 85 en 596. 
Het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen. 
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de lokale en provinciale 
besturen. 
De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020- 
2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. 

Relevante documenten 
Het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse, als onderdeel van het 
geïntegreerd meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Ronse en de bijlagen bij het meerjarenplan. 
De nota 2019/33 d.d. 29 november 2019 van de financiële dienst over het meerjarenplan 2020-2025 
van het Lokaal Bestuur Ronse. 
Het verslag van het managementteam d.d. 18 november 2019. 

Feiten/context/motivering 
Het decreet over het lokaal bestuur stipuleert in artikel 596 dat op het meerjarenplan 2020-2025 van 
de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de volgende artikelen van 
toepassing zijn, ook als dat meerjarenplan al vóór 1 januari 2020 wordt vastgesteld: de artikelen 249, 
251, artikel 253, 254 en 255. 
Hierin wordt bepaald dat de beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW een geïntegreerd 
geheel vormen. 
Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota en vormt de basis voor het 
beleid van het bestuur gedurende de komende 6 jaar. 
Dit meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC). 
Op basis van een uitgebreide omgevingsanalyse waarbij een beeld werd geschetst van de behoeften 
van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de 
bedreigingen en opportuniteiten waarop het kan inspelen werd de aanzet gegeven tot een 
strategische nota, uitgaande van het bestuursakkoord. Met medewerking van alle interne diensten van 
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de stad en OCMW Ronse en in overleg met het managementteam werd een geïntegreerd 
meerjarenplan opgemaakt waarin ook het lokaal sociaal beleid verweven zit. 
Het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen : 

1. De strategische nota 
2. De financiële nota, die bestaat uit : 

a. Het financiële doelstellingen plan (schema M1) 
b. De staat van het financieel evenwicht (schema M2) 
c. Het overzicht van de kredieten (schema M3) 

3. De toelichting 
De bijhorende documentatie 

Het ontwerp van het meerjarenplan dient minstens 14 dagen voor de vergadering van de OCMW-raad 
bezorgd te worden aan ieder lid van de raad. 
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk 
beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de 
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk 
welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief 
vastgesteld te zijn 

Voordracht 
Op voorstel van het Vast Bureau met positief advies van het managementteam. 

Besluit: 
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace 
Michaux, Yves Deworm, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, 
Leonard Verstichel 
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Jo Cornelus 
Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean 
Pierre Stockman 
Voor de fractie Groen onthouden zich: Youssef Elidrissi, Lech Schelfout 
Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter 
Artikel 1: 
Het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse vast te stellen. 

Artikel 2: 
Dit meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse wordt ter goedkeuring doorgestuurd aan de 
gemeenteraad van de stad Ronse. 

Organ isatieontwi kkel i ng 

4. OCMW-personeel. Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor 
het jaar 2020. 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, en artikel 84 
$1. 
Titel IX, hoofdstuk II, artikel 206 en hoofdstuk Ill, artikel 209 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling 
houdende de verloven en afwezigheden van het stadspersoneel. 
De gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 november 2019 houdende de vaststelling van de brug-en 
compensatiedagen 2020. 

Relevante documenten 
De nota van 6 februari 2019 van Julchen Walraet, administratief medewerker personeelsdienst, 
houdende het voorstel tot vastlegging van de brug- en compensatiedagen voor 2020. 
Verslag van 21 oktober 2019 van het Bijzonder Onderhandelingscomité houdende de 
onderhandelingen rond de brug- en compensatiedagen. 
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Feiten/context/motivering 
Artikel 209, $1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de personeelsleden een betaalde vakantie 
hebben op volgende feestdagen : 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 
11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 15 november, 25 december en 
26 december. 
Artikel 206 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de vakantiedagen kunnen worden 
genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van de behoeften van de dienst, met 
uitzondering van de eerste werkdag na 1 januari en de namiddag (twv halve dag) van de laatste 
werkdag vóór kerstdag. 
Op de Collegezitting van 6 oktober 2014 werd beslist om jaarlijks geen permanentieplicht meer te 
voorzien op de namiddag van 31 december. 
Het ligt in de bedoeling om de verlofregeling voor het personeel tewerkgesteld bij het centraal beheer 
OCMW en het Sociaal Huis zoveel mogelijk af te stemmen op de verlofregeling van het stadsbestuur. 

Voordracht 
Op voordracht van het Vast Bureau d.d. 25 november 2019. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Artikel 1: 
Volgende brugdagen voor het jaar 2020 te voorzien voor het personeel tewerkgesteld bij het centraal 
beheer OCMW en het Sociaal Huis: 
vrijdag 3 januari 2020 (dag na eerste werkdag na 1 januari 2020) 
vrijdag 22 mei 2020 (dag na OLV Hemelvaart) 
maandag 20 juli 2020 (dag voor Nationale Feestdag). 

Artikel 2: 
Volgende inhaalverlofdagen te voorzien voor het personeel tewerkgesteld bij het centraal beheer 
OCMW en het Sociaal Huis: 
zaterdag 11 juli 2020 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) 
zaterdag 15 augustus 2020 (OLV Hemelvaart) 
zondag 1 november 2020 (Allerheiligen) 
zondag 15 november 2020 (Feest van de Dynastie) 
zaterdag 26 december 2020 (Tweede Kerst). 

Namens de OCMW-raad: 

Voorzitter 
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