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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

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

 
Aanwezig: Luc Dupont, 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. 
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AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Goedkeuring huishoudelijk regelement van de raad voor maatschappelijk welzijn. Aanpassing 
inzake onkosten leden BCSD. Beslissing. 
2. Woonzorgcentrum De Linde. Goedkeuring van het 'Samenwerkingsakkoord tussen politie en 
zorgsector bij verdwijningen van personen met dementie of dwalend gedrag'. Beslissing. 

Wonen en omgeving 
3. Memorandum van overeenkomst tussen de Stad Ronse, het OCMW Ronse en het Sociaal 
Verhuurkantoor (SVK) Zuid-Oost-Vlaanderen. Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
4. Sociale Dienst. IBO De Pipompuulekies. Beslissing aangaande aanbieden dienstverlening 
tijdens brugdagen in zomerverlof. 
5. Sociale Dienst. Goedkeuring te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst conform artikel 
61 af te sluiten met Sportdienst van Stad Ronse en KSK ten einde een artikel 60§7 
terbeschikkingstelling mogelijk te maken. Beslissing. 
6. SVK Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 11 maart 2019 en vaststellen mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 
7. Audio. Goedkeuring van de statutenwijziging. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
8. Personeel OCMW/Buitenschoolse Kinderopvang (BKO-IBO). Aanstelling van een voltijdse 
coördinatrice buitenschoolse kinderopvang BKO (B1-B3/contractueel) vanaf 12 maart 2019. 
9. Personeel OCMW/Buitenschoolse Kinderopvang (BKO-IBO). Beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden met toekenning van een opzeggingstermijn vanaf 18 maart 
2019. 
10. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Principebeslissing inzake inzet van 
jobstudenten. Beslissing. 
11. Personeel OCMW/BKO-IBO: aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider BKO/IBO onder 
bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. Beslissing. 
12. Personeel OCMW / artikel 60§7. Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 
naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 
13. Personeel OCMW / artikel 60§7. Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 
naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 
14. Rechtspositieregeling voor de personeelsgroepen vermeld in artikel 104§2 van het OCMW 
decreet: personeel specifiek voor het OCMW en maatschappelijk werker. Wijzigingen 
rechtspositieregeling. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Goedkeuring huishoudelijk regelement van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Aanpassing inzake onkosten leden BCSD. 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, 78, 2° lid en artikel 84 §1. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 38 en 76.  
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Besluit van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2019 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad. 
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28 januari 2019 tot goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28 januari 2019 tot goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Relevante documenten 

Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad. 

Feiten/context/motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk 
reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad 
naar analogie met het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en waarin minstens bepalingen 
worden opgenomen over: 

1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en 
de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden 
met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van 
burgemeester en schepenen; 

2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de 
gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem 
aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen 
verstrekken over die stukken; 

3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de 
gemeenteraad openbaar worden gemaakt; 

4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en de 
voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht en 
beheert; 

5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de 
burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke 
vragen te stellen; 

6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige 
vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden; 

7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties; 
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279, 

worden ondertekend; 
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt 

uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld; 

10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid. 

Voor het OCMW is het 7° lid niet van toepassing daar de OCMW-werking geen commissies en fracties 
kent. 

Volgens artikel 76 van het decreet over het lokaal bestuur moeten in het huishoudelijk reglement van 
de raad voor maatschappelijk welzijn ook bepalingen worden opgenomen als het OCMW lid is van 
een of meer verenigingen en bepalingen omtrent het bijzonder comité voor de sociale dienst (verder 
BCSD genoemd) omwille van presentiegeld en statuut van de BCSD-leden. 

Gemeenteraadsleden kunnen op basis van artikel 39 uit het huishoudelijk reglement goedgekeurd 
door de gemeenteraad d.d. 28 januari 2019 hun onkosten indienen voor o.a. studiedagen of 
vormingscursussen, ingericht door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of VVSG en/of 
documentatie, terugvorderen van het stadsbestuur, voor zover deze relevant zijn voor de uitoefening 
van hun mandaat, met een maximum bedrag van 250 euro/jaar/gemeenteraadslid. 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW bestaat ook uit personen die geen deel 
uitmaken van de OCMW-raad. Teneinde deze personen toe te laten vormingen te kunnen volgen lijkt 
het aangewezen het huishoudelijk reglement aan te passen conform wat van toepassing is voor 
gemeente-OCMW-raadsleden. 

Besluit: 

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

2. Woonzorgcentrum De Linde. Goedkeuring van het 'Samenwerkingsakkoord tussen politie 
en zorgsector bij verdwijningen van personen met dementie of dwalend gedrag'. 
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. 
- De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 houdende delegatie 

aan het Vast Bureau voor wat betreft “dagelijks bestuur”. 

Relevante documenten 

- Het ‘Samenwerkingsakkoord tussen politie en zorgsector bij verdwijningen van personen met 
dementie of dwalend gedrag’ 

- Aangiftefiche – opsporing van vermiste person. 
- Leidraad voor opstart van zoeking naar vermiste bewoner. 

Feiten/context/motivering 

Daar het Woonzorgcentrum De Linde niet over een beveiligde afdeling beschikt specifiek voor 
bewoners met dementie, gebeurt het al eens dat een resident het gebouw verlaat, zonder 
goedkeuring en/of zonder de aanwezige personeelsleden te informeren. 
Wanneer dit vastgesteld wordt en dit als een onrustwekkende verdwijning wordt beschouwd, dienen 
zo spoedig mogelijk de bevoegde instanties verwittigd te worden. 
Op vraag van het Parket wenst de politiezone Ronse een uniforme werkwijze voor beide 
woonzorgcentra op het grondgebied van de stad. 
Na overleg tussen enerzijds de politiezone en anderzijds de vertegenwoordigers van beide 
woonzorgcentra werd een werkbaar ontwerp van samenwerkingsoverkomst opgemaakt. 
Dit protocol beoogt het vastleggen van de principes en modaliteiten voor de samenwerking tussen de 
lokale politie Ronse en de zorgsector in Ronse, in het kader van verdwijningen van personen met 
dementie of personen met dwalend gedrag. 
Dit engagement gebeurt samen met het parket van de heer Procureur des Konings van Oost-
Vlaanderen en met het Expertisecentrum Dementie ‘Paradox’. 
Er wordt gestreefd naar een snelle en efficiënte interventie, een begripsvolle houding van 
hulpverleners en politie maar vooral naar een behouden thuiskomst van de verdwenen persoon. 

Adviezen/visum 

Het vast bureau wordt verzocht deze samenwerkingsovereenkomst formeel te bevestigen. 
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst werd door de directeur van het Woonzorgcentrum De 
Linde positief geadviseerd. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst ‘Samenwerkingsakkoord tussen politie en zorgsector 
bij verdwijningen van personen met dementie of dwalend gedrag‘ goed te keuren. 
 

Wonen en omgeving 

3. Memorandum van overeenkomst tussen de Stad Ronse, het OCMW Ronse en het Sociaal 
Verhuurkantoor (SVK) Zuid-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. 
Het decreet van 15 juli 1997 en latere wijzigingen houdende de Vlaamse Wooncode. 
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Relevante documenten 

Nota aan het college van Andrée De Bruycker, huisvestingsambtenaar, d.d. 25 februari 2019 in 
verband met het Memorandum van overeenkomst stad Ronse – OCMW Ronse – SVK Zuid-Oost-
Vlaanderen. 
Schepencollegebeslissing van 28 mei 2018 in verband met de goedkeuring van het Memorandum van 
overeenkomst Stad Ronse – OCMW Ronse – SVK Zuid-Oost-Vlaanderen. 

Feiten / context / motivering 

In de Vlaamse Wooncode is opgenomen dat de gemeente wordt aangesteld als coördinator en 
regisseur van het lokale woonbeleid. 
In het door de gemeenteraad goedgekeurde woonplan in 2016, is opgenomen dat het organiseren van 
betaalbare, kwalitatieve huisvesting behoort tot één van de beleidskeuzes van de stad Ronse. 
Om dit te realiseren werkt de stad Ronse reeds geruime tijd samen met het Sociaal Verhuurkantoor 
Vlaamse Ardennen. 
Omdat de vraag naar kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen blijft stijgen, kan een afsprakenkader 
met het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen waarbij de samenwerking met het plaatselijk 
OCMW en gemeentebestuur is opgenomen, daartoe bijdragen. 
Het ligt in de bedoeling om via dit afsprakenkader tot een gedeelde visie te komen, namelijk het 
aanbieden van grote, kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen met een degelijke en respectvolle 
begeleiding van de huurder, ook op langere termijn. 
Stad Ronse, OCMW en SVK Zuid-Oost-Vlaanderen zaten hierrond reeds verschillende malen samen 
rond de tafel met dit Memorandum van overeenkomst als resultaat. 
 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1. 
Het Memorandum van overeenkomst stad Ronse – OCMW Ronse – SVK Zuid-Oost-Vlaanderen, in 
bijlage 1 bij deze beslissing gevoegd, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
Het Memorandum van overeenkomst stad Ronse – OCMW Ronse – SVK Zuid-Oost-Vlaanderen ter 
kennis voor te leggen aan SVK Zuid-Oost-Vlaanderen zodat de verhuur via SVK Zuid-Oost-
Vlaanderen op basis van dit afsprakenkader in de toekomst kan verder gezet worden. 
 

Leven en welzijn 

4. Sociale Dienst. IBO De Pipompuulekies. Beslissing aangaande aanbieden dienstverlening 
tijdens brugdagen in zomerverlof. 

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, 78, 2° lid en artikel 84 §1. 

Relevante documenten 

Dienstnota betreffende de brug- en compensatiedagen 2019, goedgekeurd door het Vast Bureau van 
28 november 2018. 
Nota van Emely Verkest. 

Feiten/context/motivering 

Bij de start van IBO De Pipompuulekies in 2011 werd steeds opvang voorzien op brugdagen en op 11 
juli. Er werd echter vastgesteld dat er weinig opkomst was op deze dagen. Hierna volgt een 
opsomming van de brugdagen in de zomervakantie tussen 2011 en 2015 met het aantal aanwezige 
kinderen.  
- Vrijdag 16 augustus 2013: 10 kinderen aanwezig (plaats voor 28 kinderen) 
- Maandag 20 juli 2015: 11 kinderen aanwezig (plaats voor 28 kinderen) 

Gezien de lage opkomst op mogelijke brugdagen, werd in 2016 besloten om geen opvang te 
voorzien op brugdagen in de zomervakantie: 



 

 6/11

- 22 juli 2016: gesloten (plaats voor 36 kinderen)  
- 14 augustus 2017: gesloten (plaats voor 36 kinderen) 

 
Dit jaar valt er opnieuw een brugdag op vrijdag, namelijk 16 augustus 2019.  
Op 28 november 2018 werd de dienstnota goedgekeurd door het Vast Bureau betreffende de brug- en 
compensatiedagen. Vrijdag 16 augustus 2019 is voorzien als een brugdag voor het personeel van het 
Sociaal Huis. 
Ten behoeve van afstemming met de andere vakantieactiviteiten van het Lokaal Bestuur, volgt 
hieronder een overzicht welke vakantieactiviteiten al dan niet open zijn op 16 augustus 2019: 
- Speelpleinwerking De Pagadders stopt met de activiteiten op 15 augustus 2019 en voorziet dus 

geen activiteiten op 16 augustus 2019. 
- Sportkampen: Er is geen sportkampen tijdens de periode 15 juli en 19 augustus en dus ook niet 

op 16 augustus 2019 
- Villa Creademie: voorziet 2 kampen (ouders dienen een volledige week in te schrijven) tijdens de 

week van 12 tot en met 16 aug met enkel sluiting op 15 augustus 2019. Villa Creademie is dus 
geopend op 16 augustus 2019.  
 

De inschrijvingen voor de zomervakantie IBO De Pipompuulekies starten op 11 april 2019 via de 
webshop.  

Besluit: 

Enig artikel:  
 
De opvang van IBO De Pipompuulekies wordt verzekerd tijdens brugdagen in de zomervakantie. 
 

5. Sociale Dienst. Goedkeuring te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst conform 
artikel 61 af te sluiten met Sportdienst van Stad Ronse en KSK ten einde een artikel 60§7 
terbeschikkingstelling mogelijk te maken. 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 
tot en met 86 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 houdende delegatie aan 
het Vast Bureau voor wat betreft “dagelijks bestuur”. 
Artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 waarbij het OCMW samenwerkingsverbanden kan 
afsluiten met andere organisaties teneinde haar doelstellingen te kunnen realiseren. 

Relevante documenten 

De Raad van 15 oktober 2015 heeft de gewijzigde modelovereenkomst tussen OCMW Ronse en non-
profitorganisaties vastgesteld naar aanleiding van het kerntakendebat. 
De samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Ronse en het Stadsbestuur Ronse - sportdienst in 
het kader van een terbeschikkingstelling van werknemers in toepassing van artikel 60 § 7 van de wet 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
De samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Ronse en KSK Ronse in het kader van een 
terbeschikkingstelling van werknemers in toepassing van artikel 60 § 7 van de wet betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

Feiten/context/motivering 

Op basis van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 kan het OCMW 
samenwerkingsverbanden afsluiten met andere organisaties teneinde haar doelstellingen te kunnen 
realiseren; 
Ten behoeve van de tewerkstellingsvorm artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 kan het 
OCMW aldus een overeenkomst afsluiten met een partnerorganisatie waaraan dergelijk personeelslid 
ter beschikking wordt gesteld. 
In het belang van een goede omkadering, aansturing en structuur voor de werknemer conform artikel 
60 § 7 werd na overleg met onze diensten, KSK Ronse en de Sportdienst van de Stad Ronse 
overeengekomen om een voltijdse tewerkstelling en terbeschikkingstelling mogelijk te maken in een 
cluster. 
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 Het personeel zal 20 uur per week ingeschakeld worden bij KSK Ronse en 18 uur per week 
ingeschakeld worden bij de sportdienst van het Stadsbestuur.  

 Het aantal uren zal worden geëvalueerd naargelang de nood en kan in die zin worden 
aangepast in onderling overleg. 

 De loonkost wordt gedragen door het OCMW met uitsluiting van alle andere kosten zoals 
materieel, verplaatsingskosten (tijdens de diensturen) ea. 

 De gebruiker staat in voor het materiaal en werkkledij. 
 De maandelijkse bijdrage van de organisatie in deze loonkost is afhankelijk van het aantal 

gepresteerde uren van het personeelslid/de personeelsleden. Er wordt aan de organisatie 
enkel een bijdrage van 2.00 EUR aangerekend per werkelijk gepresteerd arbeidsuur (dus 
niet ingeval van ziekte, vorming, afwezigheden). 

Voordracht 

Op voordracht van het College Van Burgemeester en Schepenen 

Besluit: 

Enig artikel :  
Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomsten conform artikel 61 afgesloten tussen 
zowel OCMW Ronse en de Sportdienst en OCMW Ronse en KSK Ronse teneinde de ter 
beschikkingstelling in functie van de tewerkstellingsvorm conform artikel 60§7 te kunnen realiseren. 

 Het personeel zal ingeschakeld worden in een cluster met name 20 uur per week, bij KSK 
Ronse en 18 uur per week bij de sportdienst van het Stadsbestuur. 

 Het aantal uren zal worden geëvalueerd naargelang de nood en kan in die zin worden 
aangepast in onderling overleg. 

 De loonkost wordt gedragen door het OCMW met uitsluiting van alle andere kosten zoals 
materieel, verplaatsingskosten (tijdens de diensturen) ea. 

 De gebruiker staat in voor het materiaal en werkkledij. 
 De maandelijkse bijdrage van de organisatie in deze loonkost is afhankelijk van het aantal 

gepresteerde uren van het personeelslid/de personeelsleden. Er wordt aan de organisatie 
enkel een bijdrage van 2.00 EUR aangerekend per werkelijk gepresteerd arbeidsuur (dus 
niet ingeval van ziekte, vorming, afwezigheden). 

 

6. SVK Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 11 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 over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en 

artikel 84. 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 74, 432 
- 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 OCMW-raadsbeslissing van 4 maart 2019 houdende de aanstelling van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 
van Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw voor de legislatuur 2019-2024, nl. de 
heer Leonard VERSTICHEL, raadslid, als vertegenwoordiger en de heer Wim VANDEVELDE, 
raadslid en schepen, 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 

- 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 2017 van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw. 
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- Uitnodiging van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw bij mail d.d. 25 februari 2019 aangaande de 
algemene vergadering van 11 maart 2019 met de agenda en de bijkomende stukken : resultaat 
en balans 2018. 

- Uitnodiging van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw bij mail d.d. 28 februari 2019 aangaande de 
algemene vergadering van 11 maart 2019 met de bijkomende stukken : voorbereiding 
jaarverslag 2018, jaarrekening 2018. 

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. 
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. 
Bij schrijven van 25 februari 2019 werd de agenda bezorgd : 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 12/11/2018  
2. Goedkeuring Jaarrekening & Activiteitenverslag 2018 (met kwijting aan Raad van Bestuur 
en commissaris)  
3. Wijziging statuten: nieuw SVK-besluit en na bezoek Toezicht 

• Artikel 19: aanpassing en toevoeging (minimum) aantal bestuurders  
• ‘Plaats van vergadering’  
• Wijziging ‘Coördinator’ naar ‘Algemeen directeur’  

4. Wijzigingen leden en vertegenwoordigingen 
• Aanpassing lid in de Algemene Vergadering: ‘Kruisem’  
• Nieuwe vertegenwoordigingen  
• Samenstelling Raad van Bestuur 2019-2025  

5. Kennisgeving Project ‘Kinneke Baba’ te Geraardsbergen  
6. Ronde van de tafel - Varia  

 
Ronse is als één geheel lid van de algemene vergadering van SVK Zuid-Oost-Vlaanderen vzw en kent 
1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger. 

 
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. 
Gelet op het korte tijdsbestek kon de agenda nog niet voorgelegd worden aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn en kon het mandaat van de vertegenwoordiger nog niet vastgesteld worden. 
Derhalve is het aangewezen het vast bureau deze agenda te laten goedkeuren, het mandaat van de 
vertegenwoordiger vast te stellen en vervolgens onderhavige beslissing te laten bekrachtigen door de 
raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 1 april 2019. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering SVK Zuid-Oost-
Vlaanderen vzw van 11 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek 
van de agendapunten : 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 12/11/2018  
2. Goedkeuring Jaarrekening & Activiteitenverslag 2018 (met kwijting aan Raad van Bestuur 
en commissaris)  
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3. Wijziging statuten: nieuw SVK-besluit en na bezoek Toezicht 
• Artikel 19: aanpassing en toevoeging (minimum) aantal bestuurders  
• ‘Plaats van vergadering’  
• Wijziging ‘Coördinator’ naar ‘Algemeen directeur’  

4. Wijzigingen leden en vertegenwoordigingen 
• Aanpassing lid in de Algemene Vergadering: ‘Kruisem’  
• Nieuwe vertegenwoordigingen  
• Samenstelling Raad van Bestuur 2019-2025  

5. Kennisgeving Project ‘Kinneke Baba’ te Geraardsbergen  
6. Ronde van de tafel - Varia  

 
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 11 maart 2019, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 
 
Artikel 3:  
Onderhavige beslissing ter bekrachtiging voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 
1 april 2019. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

7. Audio. Goedkeuring van de statutenwijziging. 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 482 en 476. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 betreffende de gezamenlijke toetreding van de 

Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het OCMW Ronse tot Audio. 
- 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 32. 

Relevante documenten 

- E-mail d.d. 1 maart 2019 van Audio betreffende de statutenwijziging. 
- Statuten met wijzigingen. 
- De nieuwe statuten. 

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. 

Op 7 december 2018 besliste de raad van bestuur Audio een statutenwijziging voor te stellen aan de 
volgende algemene vergadering van Audio.  
 
Conform artikel 482 van het decreet over het lokaal bestuur dient de raad van elke individuele 
deelgenoot de statutenwijziging goed te keuren alvorens deze statutenwijziging ter validatie voor te 
leggen aan de algemene vergadering Audio.  
De voornaamste wijzigingen aan de statuten betreffen aanpassingen n.a.v. 

- het decreet over het lokaal bestuur m.n. met betrekking tot nieuwe terminologie, nieuwe regels 
over de bestuursorganen en de bestuurlijke werking; 

- BBC-regelgeving m.n. aanpassing aan BVR 25 juni 2010 en BVR 30 maart 2018; 
- btw-wetgeving m.n. aanpassing aan de wetgeving m.b.t. toepassing btw-vrijstelling voor 

kostendelende verenigingen; 
- andere (semantische) aanpassingen. 
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In het schrijven van Audio van 1 maart 2019 wordt aan het OCMW Ronse gevraagd om de 
statutenwijziging van Audio op te nemen als agendapunt op de volgende OCMW-raad. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende zitting met het oog op de goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging van de 
welzijnsvereniging Audio. 
 

Organisatieontwikkeling 

8. Personeel OCMW/Buitenschoolse Kinderopvang (BKO-IBO). Aanstelling van een voltijdse 
coördinatrice buitenschoolse kinderopvang BKO (B1-B3/contractueel) vanaf 12 maart 
2019. 

 
Het vast bureau beslist goedkeuring te verlenen aan de aanstelling van een voltijdse coördinator BKO 
onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel, met ingang van 12 
maart 2019 voor een periode van één jaar: 
 

9. Personeel OCMW/Buitenschoolse Kinderopvang (BKO-IBO). Beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden met toekenning van een opzeggingstermijn vanaf 18 
maart 2019. 

 
Het vast bureau beslist goedkeuring te verlenen aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden met toekenning van een opzeggingstermijn van vier weken vanaf 18 maart 2019 om 
volgende reden: betrokkene werd aangeworven tot en met het einde van de aanwervingsprocedure 
van de te vacant verklaren functie van coordinator BKO. De aanwervingsprocedure is afgerond en de 
best gerangschikte kandidaat werd aangesteld. 
 

10. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Principebeslissing inzake inzet van 
jobstudenten. 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 
tot en met 86. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 houdende delegatie aan 
het Vast Bureau voor wat betreft “aanstellen en ontslaan (inclusief tucht) van het personeel”. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 november 2015 houdende delegatie 
aan het Vast Bureau voor wat betreft “aanstellen en ontslaan van contractueel personeel voor 
bepaalde duur (inclusief jobstudenten)”. 
De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en latere wijzigingen. 

Relevante documenten 

Het MAT-verslag d.d. 19 februari 2019. 

Feiten/context/motivering 

Het Woonzorgcentrum doet reeds verschillende jaren beroep op jobstudenten (logistieke hulp, 
zorgkundigen en technisch beambten) tijdens de zomermaanden (juli, augustus en september). 
Het inzetten van jobstudenten laat o.a. toe om verlof toe te kennen aan het reguliere personeel. 
Jobstudenten moeten vlot en op een efficiënte manier kunnen ingeschakeld worden. 

Besluit: 

Artikel 1:  
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Principieel goedkeuring te verlenen om beroep te doen op jobstudenten: logistieke hulp, technisch 
beambten en zorgkundigen tijdens de zomermaanden, en indien nodig tijdens de schoolvakanties en 
de weekends. 
 
Artikel 2:  
Bij voorrang beroep doen op de jobstudenten die reeds werden ingezet in het Woonzorgcentrum De 
Linde. 
 

11. Personeel OCMW/BKO-IBO: aanstelling van een halftijdse leerlingbegeleider BKO/IBO 
onder bediendecontract van bepaalde duur in het kader van de sociale maribel. Beslissing. 

 
Het vast bureau beslist goedkeuring te verlenen aan de aanstelling van een halftijdse 
leerlingbegeleidster buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO onder bediendecontract van bepaalde 
duur in het kader van de sociale maribel, met ingang van 25 maart 2019 voor een periode 3 maanden. 
 

12. Personeel OCMW / artikel 60§7. Genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. 
Beslissing. 

 
Het arbeidsongeval van 30 augustus 2018 overkomen aan een personeelslid tewerkgesteld als 
poetsvrouw in het kader van artikel 60§7, te consolideren op 15 januari 2019, zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden. 

13. Personeel OCMW / artikel 60§7. Genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. 
Beslissing. 

 
Het arbeidsongeval van 9 oktober 2018 overkomen aan een personeelslid tewerkgesteld van 3 juli 
2017 tot en met 2 januari 2019, als technisch beambte in het kader van artikel 60§7, te consolideren 
op 4 maart  2019, zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor blijvende 
invaliditeit weerhouden. 
 

14. Rechtspositieregeling voor de personeelsgroepen vermeld in artikel 104§2 van het OCMW 
decreet: personeel specifiek voor het OCMW en maatschappelijk werker. Wijzigingen 
rechtspositieregeling. Beslissing. 

 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Gemachtigd ambtenaar Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Danny De Brakeleer Luc Dupont 


