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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 27 MEI 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
1. Organisatie Lokaal Loket Kinderopvang - Huis van het kind.  Beslissing. 
2. Sociale Dienst. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO). Opzeg huurovereenkomst huidige 
locatie, aanpassing HHR, beslissing verhuis naar Internaat Vlaamse Ardennen Principiële 
goedkeuring verhuizing en het indienen van de officiële aanvraag bij K&G. 

Intergemeentelijke samenwerking 
3. Welzijnsvereniging Audio. Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van Audio 
d.d. 9 mei 2019 aangaande de goedkeuring van de jaarrekening 2018. Kennisname. 
4. Welzijnsvereniging Audio. Toetreding van nieuwe leden : Aalst, Dendermonde, Evergem, 
Maldegem, Moerbeke, Wachtebeke, Zele, OCMW Diksmuide, OCMW Moerbeke, Zorgvereniging 
Mintus, Zorgbedrijf Harelbeke. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
5. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Aanstelling van een contractuele halftime maatschappelijk 
werker. Beslissing. 
6. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijdse contractuele 
technisch beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur ihkv de vervangingsplicht met 
betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering (adv). Beslissing. 
7. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 

1. Organisatie Lokaal Loket Kinderopvang - Huis van het kind.  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. 
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Samenwerkingsovereenkomst lokaal sociaal beleid van de stad Ronse met Kind en Preventie 2017-
2019. 

Relevante documenten 

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende de toekenning van een subsidie 
voor het Lokaal Loket Kinderopvang. 
Nota Luc Balcaen – alternatieven voor nieuwe samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. 
Nota Luc Balcaen/ Stefanie Houtteman/ Vera Haegeman – Lokaal Loket Kinderopvang en Huis van 
het Kind. 

Feiten/context/motivering 

De Vlaamse overheid legt de regierol voor zowel het Lokaal Loket Kinderopvang als het Huis van het 
Kind bij het lokaal bestuur. 
Voor het Lokaal Loket Kinderopvang voorziet Kind en Gezin een subsidie voor de organisatie van het 
Lokaal Loket Kinderopvang die kan aangevraagd worden vanaf maart 2019. Uit bevraging blijkt de 
voorkeur van de opvanginitiatieven te gaan naar een neutrale dienst. Momenteel worden reeds een 
aantal opdrachten van het Lokaal Loket Kinderopvang opgenomen in het Sociaal Huis. Het Lokaal 
Loket Kinderopvang wordt dan best verder uitgebouwd in het Sociaal Huis. Dit moet wel worden 
voorgelegd aan het Lokaal overleg kinderopvang. 
De coördinatie van het Huis van het Kind heeft het bestuur via een samenwerkingsovereenkomst 
vanaf 2013 toevertrouwd aan Kind en Preventie vzw. Momenteel worden de meeste Huizen van het 
Kind georganiseerd door een lokaal bestuur. In het kader van de strijd tegen (kinder)armoede is het 
Huis van het kind een belangrijke hefboom. De coördinatie van het Huis van het Kind en de werking 
worden dan ook best geïntegreerd in de dienstverlening van het Sociaal Huis. De gevolgen van de 
reorganisatie binnen Kind en Preventie vzw versterkt de overtuiging om het Huis van het Kind te 
integreren in het Sociaal Huis en niet langer uit te besteden aan een externe organisatie. De 
samenwerkingsovereenkomst met Kind en Preventie vzw loopt ten einde op 31 december 2019. 
De integratie van zowel het Lokaal Loket Kinderopvang als Huis van het kind is budgetneutraal. 
 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in haar zitting van 13 mei 2019 om: 

1. Principieel akkoord te gaan met de verankering van het Lokaal Loket Kinderopvang binnen de 
werking van het Sociaal Huis en dit voor te leggen aan het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK).  

2. Principieel akkoord te gaan om de coördinatie van het Huis van het kind niet meer uit te 
besteden vanaf 1 januari 2020 via een samenwerkingsovereenkomst met Kind en Preventie 
vzw. De coördinatie te integreren in de werking van het Sociaal Huis.  

3. De betrokken dienst, Kind en Preventie vzw, zo spoedig mogelijk te informeren door hen uit te 
nodigen voor een gesprek.  

Adviezen/visum 

Positief advies van het afdelingsoverleg Welzijn van 22 mei 2019. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Akkoord te gaan met de vacant verklaring en aanwervingsprocedure voor 1 VTE deskundige 
kinderopvang en opvoedingsondersteuning en voor ½ VTE ervaringsdeskundige in armoede. 
 

2. Sociale Dienst. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO). Opzeg huurovereenkomst huidige 
locatie, aanpassing HHR, beslissing verhuis naar Internaat Vlaamse Ardennen Principiële 
goedkeuring verhuizing en het indienen van de officiële aanvraag bij K&G. 

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. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en 
attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang. 

Relevante documenten 
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‐ Het besluit van 11 augustus 2016 van Kind en Gezin tot toekenning van een erkenning voor 
buitenschoolse groepsopvang voor het initiatief voor buitenschoolse opvang ‘De 
Pipompuulekies’ vanaf 1 juli 2016 voor onbepaalde duur gekoppeld aan de vestigingsplaats CC 
De Ververij, Wolvestraat 37 te Ronse. 

‐ De beslissing van Kind en Gezin van 28 maart 2017 tot aanpassing van de erkenning voor de 
opvanglocatie De Pipompuulekies van het IBO Ronse. De erkenning wordt toegekend voor 36 
opvangplaatsen (een verhoging van 15 opvangplaatsen). Het hoger aantal opvangplaatsen 
wordt toegekend vanaf 1 februari 2017. 

‐ Het attest van Kind en Gezin van 28 maart 2017 houdende de locatie Wolvestraat 37 te Ronse, 
vanaf 1 februari 2017. 

‐ De overeenkomst met betrekking tot de actieve terbeschikkingstelling van de 
expozaal/concertruimte/foyer in het CC De ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse, tussen het 
AGB Sport, Cultuur en Ontspanning en het OCMW Ronse. 

‐ Het verslag van de plaatsbezoeken aan potentiële locaties voor IBO door Kurt Schoonbaert, 
Stafmedewerker Infrastructuur VVSG, ontvangen op 23 mei 2019. 

‐ Voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement voor IBO naar aanleiding van 
gewijzigde locatie vanaf 1 juli 2019. 

Feiten/context/motivering 

De kinderopvang IBO is momenteel gehuisvest in de lokalen van de kunstacademie in CC De Ververij 
(Wolvestraat 37). De locatie is erkend door Kind en Gezin. Echter, in de lokalen wordt het tijdens de 
zomer heel erg warm, de buitenruimte biedt weinig schaduw en speelkansen en de toiletten bevinden 
zich in het hoofdgebouw van het CC. De toegangsdeur voor de opvang betreft een nooddeur die niet 
optimaal werkt en hierdoor veiligheidsrisico’s inhoudt voor de kinderen in de opvang.  
Het personeel en de verantwoordelijken van de dienst vragen daarom om alternatieve locaties te 
bezoeken en te beoordelen in functie van een opstart op 1 juli 2019. 

Adviezen/visum 

Positief advies van het afdelingsoverleg Welzijn van 22 mei 2019 om de locatiewijziging naar het 
Internaat Vlaamse Ardennen als agendapunt voor te dragen aan het Vast Bureau. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Principiële goedkeuring voor verhuizing naar het Internaat Vlaamse Ardennen als locatie voor IBO De 
Pipompuulekies met ingang van 1 juli 2019 (onder voorbehoud goedkeuring Kind en Gezin) en het 
indienen van de officiële aanvraag bij Kind en Gezin. 
 
Artikel 2: 
Goedkeuring te verlenen om een huurovereenkomst aan te gaan met het Internaat Vlaamse Ardennen 
in functie van het ter beschikking stellen van de nodige ruimte ten behoeve van het IBO tegen 
dezelfde prijs als de huidige locatie. 
 
Artikel 3: 
Goedkeuring te verlenen om een einde te stellen aan de huidige huurovereenkomst tussen het 
OCMW en het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning in onderling akkoord en onder voorbehoud van 
goedkeuring Kind en Gezin. 
 
Artikel 4: 
Aan de voorzitter van de OCMW-Raad te verzoeken deze aangelegenheid inzake het huishoudelijk 
reglement IBO n.a.v. de wijziging van de locatie vanaf 1 juli 2019, te agenderen op de eerstkomende 
OCMW-Raad. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

3. Welzijnsvereniging Audio. Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 
Audio d.d. 9 mei 2019 aangaande de goedkeuring van de jaarrekening 2018. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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- 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 485 en 490 §3. 
- 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. 

Relevante documenten 

- E-mail d.d. 22 mei 2019 van Audio betreffende het uittreksel uit het verslag van de algemene 
vergadering d.d. 9 mei 2019 aangaande de jaarrekening 2018. 

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 9 mei 2019 besliste de algemene vergadering van Welzijnsvereniging Audio de jaarrekening 2018 
goed te keuren. 
 
In het schrijven van Audio van 22 mei 2019 wordt aan het OCMW Ronse gevraagd de jaarrekening 
2018 ter kennis te brengen van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Conform artikel 490 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur kan de raad voor maatschappelijk 
welzijn advies uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging binnen de 50 dagen. Als de 
raad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen deze termijn, wordt 
geacht een gunstig advies te zijn uitgebracht. 

Besluit: 

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

4. Welzijnsvereniging Audio. Toetreding van nieuwe leden : Aalst, Dendermonde, Evergem, 
Maldegem, Moerbeke, Wachtebeke, Zele, OCMW Diksmuide, OCMW Moerbeke, 
Zorgvereniging Mintus, Zorgbedrijf Harelbeke. 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, 

artikel 84 tot en met 86. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 485 en 490 §3. 
- 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. 

Relevante documenten 

- E-mail d.d. 22 mei 2019 van Audio betreffende toetreding van nieuwe leden, goedgekeurd in 
zitting van de algemene vergadering d.d. 9 mei 2019. 

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. 



 5/6

De algemene vergadering van Audio d.d. 14 juni 2018 keurde een bepaalde groeistrategie goed. 
Op 9 mei 2019 besliste de algemene vergadering de toetreding van een aantal nieuwe leden goed te 
keuren. Voor de toetreding van nieuwe leden tot de vereniging Audio is de instemming van alle 
deelgenoten van de vereniging vereist. 
 
De welzijnsvereniging Audio kreeg volgende aanvragen om toe te treden vanwege : 

- de stad Aalst, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 29 januari 2019. 
- de stad Diksmuide, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2019. 
- de gemeente Evergem, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 28 februari 2019. 
- de gemeente Maldegem, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 28 juni 2018. 
- de gemeente Moerbeke, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 30 oktober 2018. 
- de gemeente Wachtebeke, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 22 november 

2018. 
- de gemeente Zele, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 21 februari 2019. 
- het OCMW Diksmuide, zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 25 februari 2019. 
- het OCMW Moerbeke, zoals blijkt uit de notulen van de OCMW-raad van 8 november 2018. 
- de zorgvereniging Mintus, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 22 juni 2018. 
- het zorgbedrijf Harelbeke, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 17 oktober 

2018. 
 
In het schrijven van Audio van 22 mei 2019 wordt aan het OCMW Ronse gevraagd deze beslissingen 
formeel te laten goedkeuren door de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Besluit: 

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

Organisatieontwikkeling 

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

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een halftime maatschappelijk werker 
onder bediendecontract  van bepaalde duur met ingang van 3 juni 2019 tot en met 2 september 2019. 
 

6. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijdse contractuele 
technisch beambte onder arbeidscontract van bepaalde duur ihkv de vervangingsplicht 
met betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering (adv). Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een voltijdse contractuele technisch 
beambte (keuken/onderhoud) onder arbeidscontract van bepaalde duur in het kader van de 
vervangingsplicht met betrekking tot de arbeidsduurverminderingsreglementering (ADV), zodra 
betrokkene beschikbaar is voor een periode van drie maanden. 
 

7. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van 
het dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 

Het vast bureau neemt kennis te nemen van de beslissingen van de algemeen directeur inzake 
dagelijks personeelsbeheer. 
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De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


