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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 18 FEBRUARI 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester, voorzitter vast bureau. 

Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, 
schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Ignace Michaux, schepen  

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de 
burgemeester, de voorzitter vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en de 
algemeen directeur, het managementteam en het personeel. Goedkeuring. 

Financieel beheer 
2. Overeenkomst bijdragenverzekering en bijvoegsel aan de 
pensioenverzekeringsovereenkomst. Goedkeuring. 
3. Woonzorgcentrum De Linde. Noodzakelijke investeringen 2019 met betrekking tot de 
dagelijkse werking. Princiepsbeslissing. 

Leven en welzijn 
4. Sociale dienst. 'Jaarverslag met basisregistratie van een instelling voor schuldbemiddeling' 
voor het werkingsjaar 2018 van OCMW Ronse als erkende dienst voor schuldbemiddeling. 
Beslissing. 
5. Toetreding van het OCMW Ronse tot Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld Oost-Vlaanderen. 
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
6. 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. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
7. Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw. Aanduiden van een vertegenwoordiger en 
een plaatsvervanger voor het bijwonen van de algemene vergaderingen. Beslissing. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de 
burgemeester, de voorzitter vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en de 
algemeen directeur, het managementteam en het personeel. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 56 §3, 13° en 84 §3, 
10°. 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 171 §2, 57 en 85. 

Feiten/context/motivering 

De algemeen directeur sluit bij het begin van een bestuursperiode namens het managementteam een 
afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen, met de burgemeester, met het vast 
bureau, met de voorzitter van het vast bureau, met het bijzonder comité voor de sociale dienst en met 
de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst over de wijze waarop de algemeen 
directeur en de overige leden van het managementteam samenwerken om de beleidsdoelstellingen te 
realiseren, en over de omgangsvormen tussen bestuur en administratie. De verdere inhoud is niet 
bepaald in het decreet Lokaal Bestuur, wat betekent dat het bestuur er naar eigen inzicht vorm kan 
aan geven.  

In de afsprakennota wordt ook bepaald op welke wijze de algemeen directeur de bevoegdheden 
uitoefent die aan haar zijn gedelegeerd door het college van burgemeester en schepenen 
overeenkomstig artikel 57 en door het vast bureau overeenkomstig artikel 85. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de burgemeester, de 
voorzitter vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst en de algemeen directeur, het 
managementteam en het personeel als volgt goed te keuren:  
 

AFSPRAKENNOTA TUSSEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN/ HET 
VAST BUREAU/ DE BURGEMEESTER/ DE VOORZITTER VAST BUREAU/ HET BCSD/ DE 

VOORZITTER BCSD EN DE ALGEMEEN DIRECTEUR, HET MANAGEMENTTEAM EN HET 
PERSONEEL 

 
De algemeen directeur sluit bij het begin van een bestuursperiode namens het managementteam een 
afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen, met de burgemeester, met het vast bureau, met de 
voorzitter van het vast bureau, met het bijzonder comité voor de sociale dienst en met de voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst over de wijze waarop de algemeen directeur en de overige leden van het 
managementteam samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de omgangsvormen tussen 
bestuur en administratie. De verdere inhoud is niet bepaald in het decreet Lokaal Bestuur, wat betekent dat het 
bestuur er naar eigen inzicht vorm kan aan geven.  
 
In de afsprakennota wordt bepaald op welke wijze de algemeen directeur de bevoegdheden uitoefent die aan haar 
zijn gedelegeerd door het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 57 en door het vast 
bureau overeenkomstig artikel 85. 
 
Het college van burgemeester en schepenen (verder college genoemd), het vast bureau en het bijzonder comité 
voor de sociale dienst (verder BCSD genoemd), de algemeen directeur en het managementteam maken 
hiernavolgende afspraken over de samenwerking tussen de beleidsorganen en de administratie. 
 
1. Algemene uitgangspunten 
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Het college/vast bureau/BCSD en de leden van het managementteam zullen met elkaar als volwaardige partners, 
ieder met zijn specifieke taak, samenwerken. 
 
Beide partners zullen in hun samenwerking: 

- respect opbrengen voor de prerogatieven van de gemeenteraad/ OCMW-raad (hierna raad genoemd); 
- respect opbrengen voor de beslissingsbevoegdheid van de verkozen mandatarissen en voor de 

beleidsvoorbereidende en uitvoerende opdracht van het ambtenarenkorps; 
- respect opbrengen voor openbaarheid van bestuur, doch aandacht hebben voor discretie en privacy 

 
De hiernavolgende afspraken kaderen in het bestuursakkoord dat de meerderheidspartijen hebben afgesloten 
voor de nieuwe legislatuur en in het Strategisch Plan van Ronse. 
 
Het college/vast bureau/ BCSD en de leidinggevende ambtenaren werken samen aan een hoogwaardig 
kwalitatief beleid en een open en behoorlijk bestuur ten bate van de bevolking. Bij alle beleidsinitiatieven zullen 
volgende beginselen de leidraad vormen: 

- realistische planning; 
- efficiënte en resultaatgerichte uitvoering; 
- hoge kwaliteitsstandaard voor de dienstverlening in toegankelijke gebouwen; 
- klantgerichte aanpak; 
- openbaarheid van bestuur; 
- respect voor de wetgeving en de beginselen van behoorlijk bestuur; 
- modern personeelsmanagement; 
- gezond financieel beleid. 

 
2. Deontologie 

 
2.1  Op een deontologisch verantwoorde manier samenwerken 

 
Elke professionele groep die zichzelf respecteert maakt werk van een gedragscode, een deontologische code.   
Zowel voor de administratie als voor de mandatarissen werd een deontologische code  goedgekeurd.  Deze 
vormen de basis voor de hieronder vermelde afspraken over de onderlinge samenwerking tussen het college, vast 
bureau, de burgemeester/voorzitter vast bureau, BCSD, de voorzitter van het BCSD en de leden van het 
managementteam  
 
2.2  Principes 

 
- Politici en ambtenaren laten in hun handelen steeds het algemeen belang boven het particulier belang 

primeren. 
- Het is hun gezamenlijk doel een kwaliteitsvolle en klantgerichte organisatie te ontplooien wars van 

persoonlijk en individueel favoritisme. 
- Politici en ambtenaren werken samen op basis van vertrouwen.  Zij brengen respect op voor elkaars 

standpunten en respecteren elkaars spreekrecht.  Ambtenaren kunnen beroep doen op spreekplicht.  De 
ambtenaren respecteren het beslissingsrecht van de politici. 

- Het vastleggen van prioriteiten gebeurt door het college/ vast bureau in overleg met het 
Managementteam. 

- Tussen politici en ambtenaren is er een open en eerlijke communicatie. 
- In de samenwerking tussen ambtenaren en politici worden de wettelijke principes en de lokale 

organisatieregels gerespecteerd. 
- Ambtenaren hanteren een professionele en objectieve attitude t.a.v. de politici van de diverse politieke 

partijen. 
- Ambtenaren vertolken op een loyale manier de beleidsbeslissingen van het bestuur naar de burger, ook 

indien zij zelf een andere mening hebben. 
- De ambtenaar respecteert de heel eigen rol van de politicus als vertegenwoordiger van de bevolking. 

Anderzijds respecteert de politicus de rol van de ambtenaar als vertegenwoordiger van de administratie. 
- Ambtenaren treden correct, professioneel en klantvriendelijk op in hun dienstverlening aan de burger. 

 
2.3  Concrete afspraken 

 
- Ambtenaren zorgen voor een correcte, tijdige en volledige uitvoering van de genomen beslissingen. 
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- De ambtenaren zorgen ervoor dat de raadsleden en de leden van het college/vast bureau/BCSD tijdig en 
correct de informatie verkrijgen waarnaar ze gevraagd hebben. 

- Ambtenaren zorgen dat de dossiers tijdig aan het college/vast bureau/raad/BCSD worden voorgelegd. 
- Ambtenaren zorgen ervoor dat de dossiers alle documenten bevatten opdat men zich een goed beeld van 

de situatie of het probleem kan vormen. 
- Politici verwijzen de burgers met individuele dossiers door naar de bevoegde gemeentelijke diensten. De 

diensten behandelen alle informatie- en dienstverleningsaanvragen op dezelfde objectieve wijze zonder 
een onderscheid te maken via welke weg de vraag ook binnenkomt in de organisatie. 

- Politici onthouden zich van elke bemiddeling in de normale dienstverlening. Zo ook zullen zij zich ervan 
onthouden om bij de burger de indruk te wekken dat slechts door hun tussenkomst deze “normale” 
dienstverlening kon worden verkregen. 

- De algemeen directeur stelt een organogram van de gemeentelijke organisatie ter beschikking van elk 
raadslid en dit bij de start van de legislatuur alsook bij elke belangrijke organisatiewijziging. 

- Operationele personeelszaken worden gedelegeerd naar de algemeen directeur (zoals decretaal bepaald), 
die hierover overleg pleegt met het managementteam, de personeelsdienst en de betrokken 
diensthoofden.  

- Een nota van een ambtenaar strekt het college/vast bureau/raad/BCSD tot advies en wordt door iedereen 
als dusdanig beschouwd. De ambtenaar zorgt voor volledige, correcte, wettelijk onderbouwde adviezen 
en de beleidsmensen aanvaarden dit advies. Het staat de beleidsmensen uiteraard vrij om met kennis van 
zaken en gemotiveerd af te wijken van dit advies en hun beslissingsbevoegdheid uit te oefenen. 

 
 
3. Beleidsvoering 

 
3.1  Uitgangspunten 

 
Het college/ vast bureau is de motor van het proces van beleidsvoering in de stad. Deze motorfunctie 
veronderstelt dat men de positie van de raad respecteert en goede afspraken maakt met de top van het personeel 
over de principes van beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. 
Het managementteam is verantwoordelijk voor de sturing van de organisatie door het continu ontwikkelen van 
managementmethodes in de organisatie. 
 
3.2  Basisprincipes 

 
- Beleidsvoorbereiding: het gemeentelijk beleid wordt voorbereid door de diensten en dit in samenspraak 

met de functioneel bevoegde schepen. De algemeen directeur staat in voor de coördinatie en de 
communicatie tussen de ambtenaren en de beleidsorganen. 
Bij de voorbereiding van het beleid zijn de ambtenaren verantwoordelijk voor het aanbrengen van 
ideeën, het aanreiken van diverse mogelijkheden en alternatieven en het toetsen van de haalbaarheid op 
financieel, wettelijk en organisatorisch vlak. 

- Beleidsbepaling: de raden, het college/ vast bureau en de burgemeester/voorzitter vast bureau bepalen, 
elk overeenkomstig hun wettelijke bevoegdheden, het gemeentelijk beleid. De beslissingen worden door 
hen genomen en gemotiveerd. 

- Beleidsuitvoering: de diensten zijn verantwoordelijk voor een loyale, tijdige en correcte uitvoering van 
het beleid. Anderzijds verbinden de politici zich ook tot een duidelijk, tijdige en volledige formulering 
van de vraag/opdracht. Voor het uitvoeren van het beleid beschikken de diensten over de nodige 
middelen, zowel financieel, materieel als wat betreft infrastructuur. Het bestuur voorziet hiervoor de 
nodige ruimte binnen de begroting.  

- Beleidsevaluatie: jaarlijks zal een evaluatie gemaakt worden van de strategische nota en de daaruit 
voortvloeiende meerjarenplanning.  

 
Ambtenaren en politici onderschrijven samen het principe van de beleidscyclus. Concreet betekent dit dat in het 
kader van een strategische planning vooreerst de doelstellingen worden bepaald. 
Vervolgens worden de doelstellingen vertaald in operationele doelstellingen en actieplannen die effectief worden 
uitgevoerd. Tot slot worden deze actieplannen opgevolgd via regelmatige rapportering en worden ze aan de hand 
van een evaluatie bijgestuurd in functie van de behaalde resultaten. Desgevallend worden de doelstellingen 
bijgesteld en worden de actieplannen aangepast. 
Politici en ambtenaren aanvaarden interne controle als noodzaak voor de goede werking van het bestuur. Om 
effectief te zijn, moet het zwaartepunt zich situeren in de controle vooraf.  
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3.3  Concrete afspraken 
 

- Bij het begin van de legislatuur maken de beleidsverantwoordelijken een bestuursakkoord voor de 
volledige legislatuur op en wordt een strategisch meerjarenplan op basis van dat akkoord uitgewerkt. Dit 
strategisch meerjarenplan komt tot stand in nauwe samenwerking met het managementteam en de 
bevoegde diensten. Jaarlijks wordt dit meerjarenplan geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd. Het 
meerjarenplan met inbegrip van de jaarlijkse bijsturingen wordt besproken tijdens het overleg tussen het 
college/ vast bureau en het managementteam. Elk diensthoofd kan deze bespreking bijwonen voor 
zijn/haar materie. 

- De leden van het managementteam zorgen ervoor van de diverse aspecten in de beleidsrapporten 
voldoende bekend zijn bij het personeel van hun afdeling. 

- De diensten zorgen voor de nodige objectieve (cijfer)gegevens en alternatieven om de voorgestelde 
beleidsoptie(s) te ondersteunen. Meer gegevens resulteren immers in een effectiever beleid. 

- De beleidsbepaling gebeurt op basis van de beleidsvoorbereidende werkzaamheden. zodat de meest 
effectieve beslissing wordt genomen.  

- Teneinde de burger zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te dienen, wordt afgesproken wat maximaal 
aan de diensten kan worden gedelegeerd. 

- De algemeen directeur en het managementteam zorgen voor de doorstroming van de beleidsvoorstellen 
van de diensten naar het college/vast bureau en de doorstroming van de beleidskeuzes naar de diensten. 

- Besluiten die in het college/vast bureau worden geformuleerd zonder voorbereiding van de diensten, 
zullen vooraf op hun haalbaarheid worden getoetst door de bevoegde dienst en na advies van deze dienst 
in een volgend college opnieuw worden geagendeerd. 

- Elk beleidsvoorstel met financiële implicaties wordt begeleid met een advies van het diensthoofd dat, 
waar nodig, het advies van de financieel directeur heeft ingewonnen, of wordt door deze laatste minstens 
vooraf geviseerd. 

- Elk beleidsvoorstel met organisatorische consequenties en/of personeelsgevolgen wordt begeleid met 
een advies van het diensthoofd dat, waar nodig, het advies van de algemeen directeur heeft ingewonnen 
of wordt door deze laatste minstens geviseerd. 

- Indien een beleidsbeslissing niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd, delen de 
diensthoofden dit onverwijld mee aan het college/vast bureau met mededeling van de reden of 
omstandigheden. 

- De voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen met een financiële impact 
behoort tot het takenpakket van de financieel directeur. De financieel directeur onderzoekt de dossiers op 
hun conformiteit met de bestaande wetten en decreten, besluiten, provinciale en gemeentelijke 
verordeningen vóór de bespreking door het college/vast bureau of de raad. De financieel directeur uit 
zijn opmerkingen schriftelijk en gemotiveerd en formuleert suggesties om eventuele problemen op te 
lossen. 

 
4. Organisatie en werking 

 
4.1  Concrete afspraken 

 
College/ vast bureau 

- De individuele schepenen werken constructief samen met de leden van het managementteam en de 
diensthoofden bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Elke stadsdienst 
die beleidsbepalende voorstellen wil formuleren t.a.v. het college/ vast bureau, bespreekt dit vooraf met 
de bevoegde schepen en zijn afdelingshoofd. Schepenen die een initiatief willen laten onderzoeken en 
voorbereiden door een dienst, bespreken dit vooraf met het desbetreffend afdelingshoofd. 

- De zittingen van het college/vast bureau gaan bij voorkeur door tijdens de kantooruren, zodat bij 
onduidelijkheid of vragen de dossierbehandelaar kan uitgenodigd worden, zodat beslissingen niet dienen 
te worden uitgesteld.  

- Teneinde tijdverlies te voorkomen, voorzien de burgemeester en schepenen in een wekelijks moment 
van overleg met het personeel naargelang de noden en dit los van de spreekuren voor de bevolking.  

- Bij aanvang van elke legislatuur wordt door het nieuwe college de samenstelling van de individuele 
bevoegdheidspakketten geëvalueerd, zodat ze beter aansluiten bij het gemeentelijk organogram. 

- Het college en het managementteam overleggen regelmatig met mekaar. 
 

Algemeen directeur 
- Zie o.a. artikelen 170-174 van het decreet over het lokaal bestuur 
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- De algemeen directeur organiseert de medewerking van het managementteam en de gemeentelijke 
diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsbepaling, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. 

- De algemeen directeur adviseert de gemeenteraad, de OCMW-raad, de politieraad, het college van 
burgemeester en schepenen, het vast bureau, het Bijzonder Comité voor de sociale dienst en de 
burgemeester. 

- De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp 
van:  

1. het gezamenlijk organogram 
2. de rechtspositieregeling van het personeel 
3. de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering 
4. de inventaris 

- De algemeen directeur zorgt ervoor dat de leidinggevende ambtenaren de principes van beleidsvoering 
kennen. 

- De algemeen directeur zorgt (in samenspraak met het managementteam) voor het opzetten van het 
organisatiebeheersingssysteem. 

 
Financieel directeur 

- De financieel directeur is verantwoordelijk voor de financieel-economische sturing en het financieel 
beheer van de gemeentelijke organisatie, alsook voor het opzetten van interne controleprocedures 
aangaande de materies waarvoor hij bevoegd is. 

- De financieel directeur staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor: 
1°het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de 
opvolgingsrapportering; 
2°het voeren en het afsluiten van de boekhouding; 
3°het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering; 
4°het thesauriebeheer, met behoud van de toepassing van de bepalingen daarover in het 
organisatiebeheersingssysteem. 

- De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor: 
1°de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de 
voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267; 
2°het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het 
verlenen van kwijting. 

 
Diensten 

- De diensten ondersteunen het college/vast bureau bij de uitwerking van beleidsvoorstellen. 
- De diensten ondersteunen de raad en het college/vast bureau bij het bepalen van de missie van het 

gemeentebestuur en het uitwerken van de strategische nota van het meerjarenplan en het meerjarenplan 
zelf. 

- De diensten formuleren samen met de bevoegde schepen het beleidsplan en het voortgangsrapport. 
 
5. Evaluatie en bijsturing 

 
De afsprakennota wordt opgesteld aan het begin van elke legislatuur en wordt geëvalueerd door het college/vast 
bureau en door het managementteam ten laatste voor het einde van de eerste helft van de legislatuur.  
 
Vanuit beide evaluaties wordt gezamenlijk bekeken hoe de afspraken kunnen worden verbeterd/bijgestuurd. 
 
De aangepaste versie van de afsprakennota wordt dan opgemaakt. 
 

Financieel beheer 

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 en artikel 84 
tot en met 86. 
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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 

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. 

Besluit: 

Enig artikel :  
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken de overeenkomst 
bijdragenverzekering voor het vast benoemd personeel van stad en OCMW Ronse en 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 ter goedkeuring voor te leggen op de eerstvolgende nuttige zitting van de OCMW-
raad. 
 

3. Woonzorgcentrum De Linde. Noodzakelijke investeringen 2019 met betrekking tot de 
dagelijkse werking. Princiepsbeslissing. 

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. 
- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 19 december 2018 waarbij het 

budget voor het boekjaar 2019 werd vastgesteld. 
- Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009. 
- Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en 

de subsidiëring voor woonvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. 
Bijlage XII – Woonzorgcentrum. 

Relevante documenten 

- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 19 december 2018 waarbij het 
budget voor het boekjaar 2019 werd vastgesteld. 

- De nota van de heer Tom Aelbrecht, adjunct financieel directeur, d.d. 14 februari 2019 
aangaande de noodzakelijke investeringen met betrekking tot de dagelijkse werking van het 
Woonzorgcentrum De Linde. 

Feiten/context/motivering 

Het Woonzorgcentrum De Linde is vragende partij om in het werkingsjaar 2019 enkele investeringen 
uit te voeren. 
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Met betrekking tot de infrastructuur worden geen investeringen gepland gelet op de stand van zaken 
in het lopende zorgdossier. 
Met betrekking tot investeringen die de dagelijkse dienstverlening ten goede komen vraagt het 
Woonzorgcentrum De Linde volgende investeringen te voorzien : 

- Vervanging hoog-laagbad afdeling Kloef : Het bestaande bad dateert reeds van 1997 en jaarlijks 
stellen worden er stijgende onderhoudskosten vastgesteld. Bovendien is het voor de huidige 
leverancier steeds moeilijker om de gepaste onderdelen te vinden. 
Geraamde kostprijs : 15.000,00 EUR. 

- Vervanging matrassen afdelingen Princekouter / Passerelle (77 bedden) : Het merendeel van de 
huidige matrassen zijn volledig doorgelegen en/of doordrenkt met urine. Het is bovendien alles 
behalve aangenaam om aan nieuwe bewoners een reeds van vlekken voorziene matras aan te 
bieden. 
Geraamde kostprijs voor een standaardmatras: 250,00 EUR per stuk 
Geraamde totale kostprijs: 20.000,00 EUR 

- Aankoop passieve tillift afdeling Princekouter / Passerelle : In het werkingsjaar 2018 heeft het 
zorgpersoneel een opleiding gevolgd m.b.t. het correct hanteren van een actieve en/of passieve 
tillift. Conclusie: het zorgpersoneel grijpt te snel naar een actieve tillift om de bewoners naar het 
toilet te brengen i.p.v. een passieve tillift. De voornaamste reden hiervoor is de tijd per handeling. 
Een transfer met de actieve tillift is sneller en handiger. Evenwel zijn niet alle bewoners in staat 
om getransfereerd te worden met de actieve tillift daar bewoners met een zwaar zorgprofiel niet 
meer in de mogelijkheid zijn om zelfstandig steun te bieden. 
Geraamde kostprijs: 7.500,00 EUR 

- Aankoop douchestoel en douchebrancard : Buiten de dagdagelijkse verzorging dient elke 
bewoner minsten 1x/week een bad te krijgen. Zwaar zorgbehoevende bewoners kunnen vandaag 
de dag enkel een bedbad aangeboden worden daar zij niet in staat zijn om zittend plaats te 
nemen in een hoog-laagbad en/of om rechtopstaand een douche te nemen. Het lijkt aangewezen 
om hiervoor een douchestoel en douchebrancard aan te kopen zodat ook aan deze populatie van 
het woonzorgcentrum de verzorging kan worden aangeboden zoals het hoort. Wat de 
infrastructuur betreft, zal in samenwerking met de technische dienst, de douchebak verwijderd 
worden en zal er een afhellende vloer wordt geplaatst. (soort inloopdouche). 
Geraamde kostprijs: 4.000,00 EUR voor de douchestoel en 7.000,00 EUR voor de 
douchebrancard. 

- Aangepaste zetels : Bijlage XII – Woonzorgcentrum – artikel 47 paragraaf 11 het 
woonzorgcentrum moet per woongelegenheid het nodige meubilair ter beschikking kunnen 
stellen opdat elke bewoner op een behoorlijke manier kan eten, rusten en slapen. Er moet aan de 
bewoners de mogelijkheid geboden worden de kamer in te richten met eigen meubilair. De 
inrichting van de woongelegenheid laat de nodige flexibiliteit om het meubilair te plaatsen, voor 
zover de zorg- en dienstverlening en de veiligheid niet in het gedrang komen. Een groot deel van 
onze bewoners maakt vandaag de dag nog steeds gebruik van een aftandse zetel (aangekocht 
begin jaren 90).  Een modale aan de zorgbehoefte aangepaste zetel kost al snel 1.500,00 tot 
2.000,00 EUR per stuk. 
Voorstel: organiseren van een overheidsopdracht waarna aansluitend op afroep jaarlijks een 10-
tal zetels worden aangekocht. 
Geraamde kostprijs op jaarbasis: +/- 20.000,00 EUR 

 
In het budget 2019 van het OCMW werd hiervoor voldoende investeringsbudget voorzien. 

Adviezen/visum 

Advies van de heer Tom Aelbrecht, adjunct financieel directeur d.d. 14 februari 2019. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Volgende investeringen voor het Woonzorgcentrum De Linde te laten uitvoeren in 2019 : 

- Vervanging hoog-laagbad afdeling Kloef : 
Geraamde kostprijs : 15.000,00 EUR. 

- Vervanging matrassen afdelingen Princekouter / Passerelle (77 bedden) :  
Geraamde kostprijs voor een standaardmatras: 250,00 EURo per stuk 
Geraamde totale kostprijs: 20.000,00 EUR 

- Aankoop passieve tillift afdeling Princekouter / Passerelle :  
Geraamde kostprijs: 7.500,00 EUR 
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- Aankoop douchestoel en douchebrancard  
Geraamde kostprijs: 4.000,00 EUR voor de douchestoel en 7.000,00 EUR voor de 
douchebrancard. 

- Aangepaste zetels :. 
Voorstel: organiseren van een overheidsopdracht waarna aansluitend op afroep jaarlijks een 10-
tal zetels worden aangekocht. 
Geraamde kostprijs op jaarbasis: +/- 20.000,00 EUR 

 

Leven en welzijn 

4. Sociale dienst. 'Jaarverslag met basisregistratie van een instelling voor 
schuldbemiddeling' voor het werkingsjaar 2018 van OCMW Ronse als erkende dienst voor 
schuldbemiddeling. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1979 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 24 juli 1996 houdende de regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen 
voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast. 
Het ministerieel besluit van 30 november 1999 houdende de erkenning voor OCMW Ronse als 
instelling voor schuldbemiddeling met erkenningsnummer 14AB/74/99067. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 augustus 2003 waarbij de 
goedkeuring werd verleend dat OCMW Ronse toetreedt tot de Regionale Dienst voor 
Schuldbemiddeling ‘Vlaamse Ardennen’. 
Het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin waarbij onze instelling voor schuldbemiddeling een erkenning krijgt voor 
onbepaalde duur. 

Relevante documenten 

De mail van 21 december 2018 uitgaande van SAM vzw met het verzoek en instructies om het 
bedoelde jaarverslag in te dienen. 

Feiten/context/motivering 

Het jaarverslag bestaat uit de cijfers van de basisregistratie, aangevuld met antwoorden op een aantal 
vragen. Dit jaarverslag moet besproken en goedgekeurd worden door het bestuur van de instelling 
voor schuldbemiddeling. 
Deze basisregistratie dient uiterlijk op 28 februari volgend op het werkingsjaar te worden ingediend via 
mail bij het SAM, Steunpunt Mens en Samenleving vzw. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Goedkeuring te verlenen aan het ‘Jaarverslag van een erkende instelling voor schuldbemiddeling’ 
voor het werkingsjaar 2018. 
 

5. Toetreding van het OCMW Ronse tot 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 en 

artikel 84 §1. 

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. 
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- 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 
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. 

Besluit: 

Enig artikel 
De voorzitter van de OCMW raad  verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op de 
eerstvolgende zitting 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

6. 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 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 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 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. 
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Feiten/context/motivering 

Het OCMW Ronse is op basis van haar aandeel lid van Solva sinds 2009. 
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. 

Besluit: 

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

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 

7. 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 en 

artikel 84 §1 
- 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. 
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.  
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


