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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 11 MEI 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
1. Subsidieovereenkomst tussen OCMW Ronse en Grijkoort - begeleid werk vzw voor de 
aankoop van een bestelwagen voor sociale kruidenier Kaboes. Goedkeuring. 

Verzelfstandiging 
2. Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA Bouwmaatschappij Ronse 
cvba. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de legislatuur 
2019 - 2024. Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 
3. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 10 juni 2020 en vaststellen mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
4. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 
5. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijdse technische 
beambte in het kader van een individuele beroepsopleiding. Beslissing. 

Varia 
6. Kennisname documenten en brieven. 
7. Agenda OCMW-raad 25 mei 2020. Kennisname. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

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

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

 
Jan Foulon (schepen, CD&V) verlaat de zitting. 
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Leven en welzijn 

1. Subsidieovereenkomst tussen OCMW Ronse en Grijkoort - begeleid werk vzw voor de 
aankoop van een bestelwagen voor sociale kruidenier Kaboes. 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. 
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 april 2020 betreffende de financiële steun die 
wordt toegekend aan Sociale Kruidenier Kaboes. 
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 april 2020 betreffende het algemeen 
subsidiekader. 

Feiten/context/motivering 

In het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 april 2020 werd beslist om een 
financiële tussenkomst toe te kennen aan Sociale Kruidenier Kaboes ten bedrage van 12.500 euro 
voor de aankoop van een nieuwe bestelwagen. Hierbij werd de opdracht gegeven om een 
subsidieovereenkomst op te maken. 
De subsidie heeft tot doel de aankoop van een nieuwe tweedehands bestelwagen ter ondersteuning 
van de werking van ‘Sociale Kruidenier Kaboes’ voor: 
 

 Het ophalen van boodschappen, producten,… 
 Het leveren van boodschappen en producten aan minder mobielen, personen met een 

beperking,… 
 Andere activiteiten die passen binnen de werking van ‘Sociale Kruidenier Kaboes’. 

 
Hiermee bereikt Kaboes de volgende doelstellingen ter bestrijding van armoede in Ronse: 

 Het bevorderen van een gezonde levensstijl bij de doelgroep; 
 Het versnellen van het proces naar (financiële) zelfredzaamheid; 
 Het uitbouwen van een menswaardig bestaan voor kwetsbare gezinnen die het financieel 

moeilijk hebben. 
 
De subsidie voorziet niet in de betaling van de taks, verzekering en brandstof. Deze dienen door 
Grijkoort-Begeleid werk vzw voorzien te worden. 
Het bedrag is éénmalig en wordt uitbetaald na het voorleggen van de factuur. 

Adviezen/visum 

Aan de financieel directeur werd een advies gevraagd voor het raadsbesluit van 20 april 2020. 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:  
De subsidieovereenkomst tussen OCMW Ronse en Grijkoort-begeleid werk vzw in bijlage goed te 
keuren voor de aankoop van een bestelwagen voor Sociale Kruidenier Kaboes. 
 
Artikel 2: 
Aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken om deze aangelegenheid te 
agenderen op de OCMW-raad en deze beslissing te bekrachtigen. 
 

 
Jan Foulon (schepen, CD&V) komt de zitting binnen. 
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Verzelfstandiging 

2. Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA Bouwmaatschappij 
Ronse cvba. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 
voor de legislatuur 2019 - 2024. 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. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 34, 35, 74, 229, 245 §1, 5° 

lid, 480 en 484 §1. 
- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 2 september 2019 houdende 

goedkeuring van de overeenkomst voor de overname van 50 aandelen van 
OndernemersCentrum Ronse NV.  

- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 2 september 2019 houdende de 
aanstelling van de heer Wim VANDEVELDE, schepen tot kandidaat-bestuurder – categorie B 
voor de Raad van Bestuur van Bouwmaatschappij Ronse CVBA voor de hele legislatuur 

- De statuten van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse CVBA, artikel 18 betreffende de samenstelling van de Raad van 
Bestuur. 

Relevante documenten 

- De statuten van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba. 

- E-mail van EVA Bouwmaatschappij Ronse CVBA d.d. 4 mei 2020 aangaande een 
vertegenwoordiging van het OCMW Ronse in de algemene vergaderingen. 

Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de overname van 50 aandelen – categorie B in Bouwmaatschappij Ronse CVBA 
van NV OndernemersCentrum Ronse door het OCMW Ronse werd de heer Wim VANDEVELDE 
voorgesteld als kandidaat-bestuurder – categorie B van het OCMW Ronse voor de volledige 
legislatuur 2019-2024. 
In gevolge de overname van deze aandelen en de toetreding van OCMW Ronse tot EVA 
Bouwmaatschappij Ronse CVBA bestaat er aanleiding toe om een vertegenwoordiging van het 
OCMW-bestuur aan te duiden voor de algemene vergaderingen voor de volledige legislatuur 2020-
2024. 

Artikel 246 § 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn in de organen van de welzijnsvereniging vertegenwoordigd zijn door leden 
van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Besluit: 

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

Intergemeentelijke samenwerking 

3. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 10 juni 2020 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. 
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- 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 d.d. 4 maart 2019 houdende de aanstelling van een 
vertegenwoordiger, de heer Aaron Demeulemeester en plaatsvervangende vertegenwoordiger, 
mevrouw Eugénie Carrez voor de algemene vergaderingen van SOLVA voor de legislatuur 
2019-2024. 

Relevante documenten 

Schrijven van SOLVA d.d. 23 april 2020 betreffende de oproeping voor de algemene vergadering van 
SOLVA op woensdag 10 juni 2020 om 19u00 met mededeling van de agenda en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van SOLVA d.d. 23 april 2020 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering van 10 juni 2020 met als agenda :  

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden 
(indien noodzakelijk) 

2. Samenstelling van het bureau 
3. Jaarverslag 2019 
4. Jaarrekening per 31 december 2019 
5. Verslag van de Commissaris 
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2019 
7. Wijziging aandeelhouders: 

- Wederzijdse Toetreding VENECO: SOLVA treedt toe tot VENECO en aanvaardt de toetreding 
van VENECO 

- Toetreding Politiezone Vlaamse Ardennen 
- Toetreding Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
- Toetreding IVLA. 

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

 

5. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Aanstelling van een voltijdse technische 
beambte in het kader van een individuele beroepsopleiding. Beslissing. 

 

Varia 

6. Kennisname documenten en brieven. 

Relevante documenten 
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- Brief en bijlage van het Agentschap Zorg & Gezondheid d.d. 30 april 2020 aangaande ‘COVID-
19 maatregelen woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en centra 
voor dagopvang met effect op bezetting en financiering’. 

Besluit: 

Enig artikel :  
Kennis te nemen. 
 

7. Agenda OCMW-raad 25 mei 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. 25 mei 2020. 

Feiten/context/motivering 

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 25 mei 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. 25 mei 
2020. 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 

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

 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


