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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 11 FEBRUARI 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester, voorzitter vast bureau. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Danny De Brakeleer, gemachtigd ambtenaar 
 
Verontschuldigd: Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Smals vzw. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen. Beslissing. 
2. Voogdij over de minderjarigen. Aanduiding van een voogd en een toeziend voogd voor de 
legislatuur 2019-2024. Beslissing. 

Financieel beheer 
3. Verblijfsfacturen van een overleden bewoner.  Beslissing. 

Leven en welzijn 
4. Sociale Dienst. Crisisopvangnetwerk. Aangaan van een huurovereenkomst met de 
bouwmaatschappij Ronse CVBA voor een woning gelegen in de Politieke Gevangenenstraat 58, in 
functie van bijkomende doorgangswoningen. Beslissing. 
5. Sociale dienst. IBO De Pipompuulekies. Aanpassing van het huishoudelijk reglement naar 
aanleiding van webshop. Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 
6. 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. 
7. 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. 
8. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Aanduiding vertegenwoordiger 
Beheerscomité Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 
(GIDPBW) voor OCMW Ronse, legislatuur 2019 - 2024. Beslissing. 
9. Audio. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
10. Personeel. Conclusietermijnen aangaande het dossier 18/360/A voor de arbeidsrechtbank 
Gent, afdeling Oudenaarde 
11. Personeel OCMW/Buitenschoolse Kinderopvang (BKO-IBO). Uitslag aanwervingsexamen 
voor de functie van coordinator BKO (B1-B3/contractueel) en vaststelling van de wervingsreserve. 
12. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijds 
contractueel gebrevetteerd verpleegkundige onder bediendecontract van onbepaalde duur. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. 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 en 

artikel 84 §1. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 34, 35, 74 en 506, 508, 

5011. 
- 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. 

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. 
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)’. 
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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. 
Overeenkomstig artikel 506 wordt het lid aangewezen door de raad voor maatschappelijk welzijn bij 
geheime stemming en in een enkele stemronde. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn 
beschikt daarbij over één stem. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen. 

Besluit: 

Enig artikel: 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad.  
 

2. 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 en 

artikel 84 §1. 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 34, 35, 74, 87. 

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. 
 
Op basis van de ingediende kandidaturen zal de raad voor maatschappelijk welzijn onder haar leden 
en via geheime stemming een voogd en toeziend voogd aanstellen. 

Besluit: 

Enig artikel: 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad.  
 

Financieel beheer 

3. Verblijfsfacturen van een overleden bewoner.  Beslissing. 

 
De facturen VRB1/2013/131128 ten bedrage van 882,51 euro en VRB1/2013/131418 ten bedrage van 
1.177,02 euro oninbaar te verklaren. 
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Leven en welzijn 

4. Sociale Dienst. Crisisopvangnetwerk. Aangaan van een huurovereenkomst met de 
bouwmaatschappij Ronse CVBA voor een woning gelegen in de Politieke 
Gevangenenstraat 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, artikel 78, 2° lid en artikel 84 
§1. 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

Relevante documenten 

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 
Politieke Gevangenenstraat 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. 

Besluit: 

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 Politieke 
Gevangenenstraat 58 te Ronse, bestaande uit 2 appartementen met respectievelijk 1 en 4 
slaapkamers ten behoeve van de uitbreiding van het crisisopvangnetwerk in beheer van OCMW 
Ronse, met ingang van 1 maart 2019. 
 
Artikel 2: 
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De verblijfskost voor het 4-slaapkamersappartement te bepalen op 25,00 EUR per dag inclusief EGW, 
internet en TV. 
 
Artikel 3: 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad.  
 

5. 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, en artikel 84 
§1. 

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 voor het Initiatief 
Buitenschoolse Opvang (IBO). 

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

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 2019 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 de 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: 

Artikel 1:  
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. 
 
Artikel 2: 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad.  
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Intergemeentelijke samenwerking 

6. 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 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.  

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. 

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. 
 
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 
OCMW worden ze rechtstreeks aangewezen door de organen die, krachtens de wettelijke, 
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. 
 
Voor het OCMW is dit orgaan de raad voor maatschappelijk welzijn op basis van artikel 78, 2° lid, 5°. 



 

 7/11

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. 
 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig artikel: 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad. 
 

7. 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 en 

artikel 84 §1. 
- 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. 
- 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. 

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

Besluit: 

Enig artikel: 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad.  
 

8. 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 en 

artikel 84 §1. 
- 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.  

- 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. 

- 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. 
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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 
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. 

Besluit: 

Enig artikel: 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad.  
 

9. 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. 
- 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, 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 
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- 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. 

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 de 
OCMW’s in de organen van de welzijnsvereniging zijn vertegenwoordigd door leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. De leden worden door de raad voor maatschappelijk welzijn aangewezen bij 
geheime stemming en in één enkele stemronde. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad.  
 

Organisatieontwikkeling 

10. Personeel. Conclusietermijnen aangaande het dossier 18/360/A voor de arbeidsrechtbank 
Gent, afdeling Oudenaarde 

 
Het vast bureau neemt kennis van de overeengekomen conclusietermijnen. 

11. Personeel OCMW/Buitenschoolse Kinderopvang (BKO-IBO). Uitslag aanwervingsexamen 
voor de functie van coordinator BKO (B1-B3/contractueel) en vaststelling van de 
wervingsreserve. 

 
Het vast bureau neemt kennis van de examenresultaten en stelt de wervingsreserve vast. 
 

12. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Verdere aanstelling van een voltijds 
contractueel gebrevetteerd verpleegkundige onder bediendecontract van onbepaalde 
duur. 

 
Een contractueel voltijds gebrevetteerd verpleegkundige werd verder aangesteld onder 
bediendecontract van onbepaalde duur, met ingang van 1 maart 2019. 
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De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Gemachtigd ambtenaar Burgemeester, voorzitter vast bureau 
 
 
 
Danny De Brakeleer Luc Dupont 


