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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 6 APRIL 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, 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. Algemeen kader subsidiereglement. Goedkeuring. 

Financieel beheer 
2. Woonzorgcentrum De Linde. Schenking van VZW De Verbroedering aan het 
Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse voor het werkingsjaar 2020 voor de aanschaf 
van beschermingsmiddelen voor personeel en residenten. Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 
3. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring van 
de agenda van de algemene vergadering van 16 juni 2020 en vaststellen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
4. Personeel OCMW/ Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijds contractueel 
technisch beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur ihkv vervangingsplicht mbt de 
arbeidsduurverminderingsreglementering. Beslissing 
5. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

Varia 
6. Agenda OCMW-raad 20 april 2020. Kennisname. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 
7. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Principiële goedkeuring om beroep te doen op 
zorgpersoneel op basis van de beschikbare vrijwilligerslijst van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid. Beslissing. 

Varia 
8. Brief van De Geluksboom d.d. 25 januari 2020 omtrent de Sociale Kruidenier Kaboes met 
vraag tot financiële steun ter vervanging van hun bestelwagen. Beslissing. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Algemeen kader subsidiereglement. 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. 
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen. 
De gemeenteraadsbeslissing van 13 mei 2019 houdende kennisname van de thema-audit 
"Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen van de Stad Ronse", uitgevoerd door Audit 
Vlaanderen. 

Relevante documenten 

De thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen van de Stad Ronse", uitgevoerd door 
Audit Vlaanderen. 
Het algemeen kader subsidiereglement. 

Feiten/context/motivering 

Met dit algemeen kader subsidiereglement wordt gestreefd om een voor iedereen duidelijk, 
laagdrempelig en correct organisatorisch kader te scheppen waarbinnen subsidies kunnen worden 
toegekend. 
 
Hiermee wordt ook transparantie naar alle instanties en het vermijden van risico’s betracht. 
De opmaak van elk specifiek subsidiereglement wordt aan dit algemeen subsidiereglement getoetst. 
Dit reglement is aldus van toepassing op alle toegekende subsidies door het lokaal bestuur van Ronse 
ten voordele van de begunstigde, binnen de perken van de beschikbare budgettaire kredieten en 
binnen de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen. 
Volgende zaken zijn terug te vinden in dit kader:  

- Overzicht van alle subsidies, verleend door het lokaal bestuur van Ronse 
- Voorwaarden voor de toekenning van de subsidie 
- Regels en verdeelsleutels voor de verdeling van de subsidies: jaarlijks – bij de bijsturing van het 

meerjarenplan - wordt een budget ingeschat om tegemoet te komen aan de toekenning van de 
diverse subsidiëringen. Alle uitgaven i.h.k. van de subsidiëringen worden jaarlijks verwerkt en 
geëvalueerd binnen het meerjarenplan van de stad Ronse, op basis waarvan nieuwe 
beslissingen kunnen worden genomen. 

- De afzonderlijke subsidiereglementen 
- Verwijzing naar de deontologische code voor een gelijke behandeling van alle dossiers 
- Algemene procedure van toepassing op alle subsidiereglementen 
- Controle 
- Terugbetaling van de toelagen 
- Jaarlijkse evaluatie van de toeslagen. 
 

Hiermee wenst het lokaal bestuur Ronse tegemoet te komen aan een voorstel van Audit Vlaanderen - 
na een thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen bij de Stad Ronse” - dat handelde 
over het proces rond gemeentelijke premies, subsidies en toelagen (voortaan subsidies) en hierbij 
evalueerde of de organisatie voor de verschillende onderdelen van het subsidieproces en voor een 
aantal procesoverkoepelende voorwaarden voldoende beheersmaatregelen heeft geïmplementeerd 
om een aantal hieraan verbonden risico’s af te dekken. 
 
Voordracht 
Op voorstel van het managementteam. 
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Besluit: 

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

Financieel beheer 

2. Woonzorgcentrum De Linde. Schenking van VZW De Verbroedering aan het 
Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse voor het werkingsjaar 2020 voor de 
aanschaf van beschermingsmiddelen voor personeel en residenten. 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, 12° en 
artikel 84 tot en met 86. 

Relevante documenten 

Het telefonisch verzoek van VZW De Verbroedering om voor het jaar 2020 opnieuw een schenking te 
mogen doen aan het Woonzorgcentrum De Linde ten bedrage van 5.000,00 EUR voor de aanschaf 
van beschermingsmateriaal voor personeel en bewoners, met bewijs van betaling. 

Feiten/context/motivering 

VZW De Verbroedering schenkt reeds een aantal jaren jaarlijks een bedrag aan het OCMW, meer 
bepaald aan het Woonzorgcentrum De Linde om haar werking te optimaliseren. 
 
In deze tijden van CORONA-crisis wenst VZW De Verbroedering een extra inspanning te leveren met 
het oog op het beschermen van het personeel en de residenten door het schenken van een bedrag 
van 5.000,00 EUR voor de aanschaf van beschermingsmateriaal voor personeel en bewoners. 
Dit bedrag werd ondertussen reeds gestort. 
 
Conform artikel 78, 2° lid, 12° is de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bevoegd voor het definitief 
aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten. 
Conform artikel 84, §1 bereidt het vast bureau de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor 
maatschappelijk welzijn voor. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te vragen dit punt te agenderen op de 
eerstvolgende OCMW-raad. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

3. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring 
van de agenda van de algemene vergadering van 16 juni 2020 en vaststellen van het 
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 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 74, 432 
- De OCMW-raadsbeslissing van 17 oktober 2017 houdende goedkeuring te verlenen aan het 

voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS en het intekenen op A aandelen 
volgens de bepalingen opgenomen in artikel 9 van de statuten. 

- De OCMW-raadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de aanstelling van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 
van TMVS voor de legislatuur 2019-2024, nl. de heer Jan FOULON als vertegenwoordiger en 
de heer Guillaume DEVOS als plaatsvervanger voor de hele legislatuur. 
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- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv meer bepaald artikel 27 betreffende 
de samenstelling van de algemene vergadering.  

Relevante documenten 

- Schrijven van TMVS dv d.d. 27 maart 2020 betreffende de oproeping voor de algemene 
vergadering van TMVS dv op dinsdag 16 juni 2020 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 
te 9051 Gent met mededeling van de agenda en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van TMVS dv van 27 maart 2020 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de algemene 
vergadering van dinsdag 16 juni 2020 met als agenda:  

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 van de statuten ingevolge toetreding van deelnemers en de 

overdracht van een deelnemer 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 
4. Verslag van de commissaris 
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019 
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 

Varia en mededelingen. 
 
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 om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad. 
 

Organisatieontwikkeling 

4. Personeel OCMW/ Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijds contractueel 
technisch beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur ihkv vervangingsplicht mbt 
de arbeidsduurverminderingsreglementering. Beslissing 

 

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

 

Varia 

6. Agenda OCMW-raad 20 april 2020. Kennisname. 

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 19 en artikel 74, artikel 77, artikel 
78, 2de lid en artikel 84 tot en met 86. 

Relevante documenten 

De voorlopige agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 20 april 2020. 

Feiten/context/motivering 
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Artikel 84 §1 stipuleert dat het vast bureau de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor 
maatschappelijk welzijn voorbereidt. 
Gedurende de voorbije vergaderingen en huidige vergadering van het vast bureau werden een aantal 
dossiers behandeld, welke heden kunnen voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 16 maart 2020. 
Overeenkomstig artikel 19 en artikel 74 dat artikel 19 van toepassing maakt op de raad voor 
maatschappelijk welzijn, beslist de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad tot bijeenroeping van 
de gemeenteraad/OCMW-raad en stelt hij de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in 
ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen/vast bureau aan de 
voorzitter worden meegedeeld. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van de voorlopige agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 20 april 
2020. 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 

7. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Principiële goedkeuring om beroep te doen 
op zorgpersoneel op basis van de beschikbare vrijwilligerslijst van het Agentschap Zorg 
en Gezondheid. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
De wet van 03.07.1978 op de arbeidsovereenkomsten, artikel 26. 
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)”. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de huidige Coronacrisis COVID-19 werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid 
een vrijwilligerspool (zorgpersoneel) ter beschikking gesteld. 
Gezien er door de coronacrisis veel afwezig personeel is in het Woonzorgcentrum De Linde, zal er 
beroep gedaan worden op deze vrijwilligerspool. 
Opdat de continuïteit van de zorg- en dienstverlening niet in het gedrang zou komen dient dit 
zorgpersoneel op een snelle en eenvoudige manier te worden aangesteld. 
Er wordt bijgevolg voorgesteld de aanstellingen wekelijks (retro-actief) te laten bekrachtigen door het 
vast bureau.  

Besluit: 

Enig artikel:  
Principiële goedkeuring te verlenen om beroep te doen op de vrijwilligerspool (zorgpersoneel) van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid en de aanstellingen in dit kader, wekelijks (retro-actief) te laten 
bekrachtigen door het vast bureau.  
 

Varia 

8. Brief van De Geluksboom d.d. 25 januari 2020 omtrent de Sociale Kruidenier Kaboes met 
vraag tot financiële steun ter vervanging van hun bestelwagen. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 



 

 6/7

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. 

Relevante documenten 

Brief van de heer (…), voorzitter van De Geluksboom, aangaande de vraag tot vervanging van de 
door het OCMW aangekochte bestelwagen (Citroën Nemo - lichte vrachtwagen) voor de Sociale 
Kruidenier Kaboes. 
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16 mei 2012 aangaande de financiële 
bijdrage tot de uitbouw van de Sociale Kruidenier Kaboes in het kader van het lokaal sociaal 
beleidsplan. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013, meer bepaald de strategische doelstelling 
‘Het verminderen van armoede en de gevolgen ervan’, werd in 2012 beslist om een financiering te 
voorzien voor de opstart van de Sociale Kruidenier Kaboes te Ronse.  
Er werd een tweedehandswagen aangekocht t.b.v. maximaal 5.500 EUR (excl. Btw) waarbij de taks 
en verzekering betaald werden door het OCMW. Ook de wagen bleef eigendom van het OCMW. Alle 
onderhoud en brandstofverbruik werd/wordt gedragen door de Sociale Kruidenier. 
Ondertussen is het bestelwagentje aan vervanging toe. 
De bestelwagen wordt gebruikt voor de bevoorrading van de winkel. Hiermee kan de sociale 
kruidenier de 2 voornaamste verdiensten ter bestrijding van armoede bij de meest kwetsbare 
gezinnen en inwoners van Ronse realiseren, nl. 

- Het bevorderen van een gezonde levensstijl bij de doelgroep 
- Het versnellen van het proces naar (financiële) zelfredzaamheid 

 
De motivatie van De Geluksboom waarom opnieuw een steun/een nieuwe soortgelijke bestelwagen 
wordt gevraagd is de volgende : 

- De sociale kruidenier heeft zich altijd ingespannen om de haar toegekende middelen op 
verantwoorde wijze in te zetten en niet méér van de stad Ronse en het OCMW te vragen dan 
strikt noodzakelijk is om de eigen werking draaiende te houden. De koopkrachtondersteuning is 
op het budget van het OCMW gebudgetteerd op 12.000 EUR per jaar. Daarvan is in 2019 slecht 
4.600 EUR opgebruikt. 

- De sociale kruidenier zamelt ook zelf middelen in, onder meer via De Geluksboom (een 
samenwerking van de 4 serviceclubs van de stad en verschillende sociale organisaties). 

- De Geluksboom is bereid een eigen bijdrage te leveren en wenst hierover in gesprek te gaan 
met het stadsbestuur. 

 
Huidige bestelwagen is eigendom van het OCMW, waarbij het OCMW de verzekering betaalt. 
Grijkoort betaalt de onderhoudskosten (in 2019 ongeveer 2.000 EUR). De wagen is van 2009 en werd 
door het OCMW in mei 2012 aangekocht en ter beschikking gesteld van Sociale Kruidenier Kaboes. 
De huidige waarde van het voertuig wordt door de verantwoordelijke van De Geluksboom nog geschat 
op 2.000 EUR. 
 
Vanaf 21 februari 2020 tot heden werd er : 

- Een overleg opgestart met de voorzitter van De Geluksboom inzake Sociale Kruidenier Kaboes 
omtrent mogelijke oplossingen : aankoop van een nieuwe of tweedehands, aankoop van een 
bestelwagen of koelwagen, vraag tot voorleggen van offertes, het leasen van een wagen. 

- Bij rondvraag (offertes) schat de voorzitter van De Geluksboom de aankoop van een 
tweedehands koelwagen op 20.000 EUR. Een bestelwagen zonder frigo wordt geschat op 
10.000 EUR. Van de piste van een koelwagen wordt afgestapt wegens te kostelijk. 

- Op verschillende tijdstippen offertes voorgelegd. 
- In dit overleg op gewezen dat de voorkeur van het lokaal bestuur uitgaat naar het verschaffen 

van een som geld en de wagen niet meer aan te kopen of op naam te zetten van het lokaal 
bestuur, zodat Sociale Kruidenier Kaboes zelf instaat voor de aankoop, het onderhoud en de 
verzekering van de nieuwe wagen. Uiteindelijk rijden er met die wagen verschillende chauffeurs. 
Het risico dat er met de wagen iets gebeurt (ongeval/verantwoordelijkheid) is reëel 

- Duidelijk gemaakt aan de voorzitter van De Geluksboom dat Sociale Kruidenier Kaboes de oude 
bestelwagen (eigendom van het OCMW) terug moet bezorgen aan het OCMW om eventueel 
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verkocht te worden. De opbrengst van deze verkoop vloeit aldus terug naar het budget van het 
OCMW. 
 

In het kader van het huidige meerjarenplan van het lokaal bestuur Ronse waarbij prioritair wordt 
bepaald als volgt ‘Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan’, wordt verwezen naar de 
doelstellingen m.b.t. de middelen en welstand van de Ronsenaar, specifiek naar armoedebestrijding. 
In dit opzicht is het verlenen van een financiële tussenkomst voor aankoop van een bestelwagen voor 
de Sociale Kruidenier Kaboes een mogelijkheid om te voldoen aan de intentie van de stad om de 
armoedespiraal te doorbreken. 
 
Aangezien een financiële tussenkomst als een subsidie moet beschouwd worden, moet er met de 
Sociale Kruidenier Kaboes een overeenkomst (convenant) afgesloten worden overeenkomstig het 
huidig goed te keuren ‘Algemeen kader subsidiereglement’. 

Advies 

Aan de financieel directeur werd een advies gevraagd. De financieel directeur meldt dat er geen 
budget voorzien is voor deze uitgave. Deze uitgave wordt meegenomen in de volgende wijziging van 
het meerjarenplan. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Een eenmalige niet-terugvorderbare financiële tussenkomst te verlenen aan de Sociale Kruidenier 
Kaboes ten bedrage van 12.500,00 EUR voor aankoop van een tweedehands bestelwagen. 
 
Artikel 2:  
Met de Sociale Kruidenier Kaboes een overeenkomst/convenant af te sluiten omtrent de aanwending 
van dit bedrag volgens het ‘Algemeen Kader Subsidiereglement’ en daartoe aan het afdelingshoofd 
Leven en Welzijn opdracht te geven deze overeenkomst uit te werken. 
 
Artikel 3:  
Aan de Sociale Kruidenier te verzoeken de huidige bestelwagen (Citroen Nemo), eigendom van het 
OCMW, terug te bezorgen aan het OCMW zodat deze via een veiling kan verkocht worden en de 
opbrengst van deze verkoop terugvloeit naar het budget van het OCMW. 
 
Artikel 4: 
Deze financiële tussenkomst ten bedrage van 12.500,00 EUR op te nemen in de eerstvolgende 
wijziging van het meerjarenplan. 
 
Artikel 5: 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze beslissing van het vast bureau te 
agenderen op de raad voor maatschappelijk welzijn en deze beslissing te laten bekrachtigen. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


