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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 6 MEI 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

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

Organisatieontwikkeling 
2. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Aanstelling van een contractuele maatschappelijk werker. 
Beslissing. 
3. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Verdere gevolggeving van het 
arbeidsongeval d.d. 1 juli 2018 van een personeelslid. Beslissing. 
4. Solva interne preventie. Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op 
het werk - dienstjaar 2018. Kennisneming. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en 

artikel 84 §1. 
- De statuten van EthiasCo cvba, artikels 10, 23 tot en met 27. 

Relevante documenten 

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

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

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

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

 
De informatie met betrekking tot de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 zal pas 
beschikbaar zijn op de inschrijvingssite 15 dagen vóór de algemene vergadering en, de dag na de 
algemene vergadering op de website www.ethias.be. 
 
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten kan het OCMW-Ronse zich laten vertegenwoordigen : 

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

Adviezen/visum 

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

Besluit: 

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

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

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

 
Artikel 2: 
De heer Jurgen Soetens, financieel directeur voor te dragen om het OCMW-Ronse te 
vertegenwoordigen op de gewone algemene jaarvergaderingen van EthiasCo cvba voor de volledige 
legislatuur 2019-2024. 
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Artikel 3: 
Aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de OCMW-raad van 13 mei 2019. 
 

Organisatieontwikkeling 

2. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Aanstelling van een contractuele maatschappelijk werker. 
Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een maatschappelijk werker onder 
bediendecontract van bepaalde duur met ingang van 7 mei 2019 tot en met 30 juni 2019. 
 

3. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. Verdere gevolggeving van het 
arbeidsongeval d.d. 1 juli 2018 van een personeelslid. Beslissing. 

 
Artikel 1:  
Het vast bureau neemt kennis van het schrijven d.d. 23 april 2019 van de FOD Volksgezondheid, 
veiligheid van de voedselketen en leefmilieu - Medex, betreffende het arbeidsongeval d.d. 1 juli 2019 
overkomen aan een personeelslid waarbij een globale blijvende arbeidsongeschiktheid wordt 
vastgesteld van 0,00%. 
 
Artikel 2: 
Dit dossier wordt zonder gevolg geklasseerd. 
 

4. Solva interne preventie. Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming 
op het werk - dienstjaar 2018. Kennisneming. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en artikel 84 
§1. 
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 17 februari 2000 waarbij gegund werd een gemeenschappelijke interne 
dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten gewijzigd door het koninklijk besluit 
van 25 februari 2007. 
Het koninklijk besluit van 2 februari 2017 van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid 
en sociaal overleg waarbij SOLVA vergund werd een gemeenschappelijke interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk op te richten vallende onder dit Koninklijk Besluit. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 augustus 2012 houdende de 
principiële goedkeuring om beroep te doen op de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie 
en Bescherming op het Werk Solva. 

Relevante documenten 

Jaarverslag 2018 OCMW Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Het behoort tot de opdracht van de Interne Preventieadviseur om jaarlijks een verslag op te maken 
van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. 
Het jaarverslag werd voorgelegd aan de leden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk 
op het H.O.C. d.d. 30 april 2019. 

Besluit: 

Enig artikel:  
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Kennis te nemen van het ‘Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk – Formulier A – Dienstjaar 2018’. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Waarnemend algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Julien Vandenhoucke Luc Dupont 


