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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 25 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 

Bestuur en beleid 
1. EthiasCo cvba. Uitnodiging tot de gewone algemene jaarvergadering via stemmen op afstand 
tot uiterlijk 30 juni 2020 met agenda en bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

Leven en welzijn 
2. Draaiboek heropstart Sociaal Huis vanaf 25 mei. Kennisname. 
3. Project rond eenzaamheid bij senioren. Aanvaarding schenking serviceclub Spectrum en 
toegang tot gegevens van het bevolkingsregister. Goedkeuring. 

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

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. EthiasCo cvba. Uitnodiging tot de gewone algemene jaarvergadering via stemmen op 
afstand tot uiterlijk 30 juni 2020 met agenda en bepalen van het 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. 
De statuten van EthiasCo cvba, artikels 10, 23 tot en met 27. 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 13 mei 2019 aangaande de aanduiding 
van de vertegenwoordiger voor het OCMW Ronse, de heer Jurgen Soetens, financieel directeur voor 
de periode tot het einde van de legislatuur 2019-2024. 

Relevante documenten 

Schrijven van EthiasCo cvba d.d. 29 april 2020 betreffende de uitnodiging tot de gewone algemene 
jaarvergadering in juni 2020. 
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De statuten van EthiasCo cvba. 

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. 
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. 
In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 13 mei 2019 werd de heer Jurgen Soetens, 
financieel directeur als vertegenwoordiger voor het OCMW Ronse aangeduid voor de periode tot het 
einde van de legislatuur 2019-2024  
Bij schrijven van EthiasCo cvba d.d. 29 april 2020 wordt het OCMW Ronse uitgenodigd tot de gewone 
algemene jaarvergadering in juni 2020. 
 
Door de huidige COVID-19 maatregelen, en het mogelijk zeer grote aantal deelnemers aan dit 
evenement, zullen de leden van deze coöperatieve vennootschap hun gewone algemene 
jaarvergadering dit jaar houden met behulp van de techniek om op afstand te stemmen, zoals 
voorzien in het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen. 
 
Het stemformulier en de informatie over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 zullen 
vanaf maandag 15 juni 2020 voor de OCMW-vertegenwoordiger beschikbaar zijn op een 
internetplatform en de stemming zal uiterlijk dinsdag 30 juni 2020 online moeten gebeuren. 
 
Vóór 4 juni moeten de gegevens van de vertegenwoordiger bezorgd worden. 
 
De agenda van de algemene vergadering ziet er als volgt uit : 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 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. Mandaat van de commissaris. 

 
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. 

 
Gelet op het korte tijdsbestek kon dit punt niet meer geagendeerd worden voor de OCMW-raaad van 
mei. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de gewone algemene jaarvergadering van 
EthiasCO cvba in juni 2020 via de techniek om op afstand te stemmen en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 
 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 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 
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5. Mandaat van de commissaris. 
 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger, de financieel directeur wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig besluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van juni 2020, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te 
keuren. 
 

Leven en welzijn 

2. Draaiboek heropstart Sociaal Huis vanaf 25 mei. 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 77, 78, 2° lid en artikel 84 §1. 

Relevante documenten 

Draaiboek Sociaal Huis 
Bijlagen bij draaiboek: 

- Circulatieplannen 
- EHBO richtlijnen 
- Overzicht van het op te hangen affiches 

Feiten/context/motivering 

Voor de heropstart van het Sociaal Huis werd een draaiboek ontwikkeld. Deze gids dient als leidraad 
voor het intern corona-transitieplan en is gebaseerd op de “Generieke gids voor het verspreiden van 
COVID-19 op het werk tegen te gaan”. 
Dit generieke instrument werd vervolgens op maat van onze organisatie verfijnd om maximaal 
rekening te kunnen houden met de specifieke context en werking van onze diensten.  
Dit instrument werd uitgeschreven in overleg met de preventiedienst Solva, preventiedienst Lokaal 
Bestuur en de dienst Facilitair beheer. 
 
De basisprincipes zijn: 
 

- We werken op afspraak. Het aantal afspraken per uur zijn beperkt tot 5 personen. 
- De burgers mogen enkel nog in burelen op het gelijkvloers ontvangen worden. Uitzondering 

is de raadzaal voor hoorzittingen en vergaderingen met externen. 
- De wachtzaal werd heringericht ( maximum 5 stoelen) 
- Er is een circulatieplan dat moet gevolgd worden. Ingang vooraan, uitgang achteraan.  
- De voordeur blijft gesloten: cliënten moeten aanbellen met de parlofoon. Er zijn 

wachtstroken voorzien aan de ingang. 
- Alle externe bezoekers moeten geregistreerd worden in een register. 
- 1,5 meter afstand houden en voldoende de handen wassen zijn de beste 

beschermingsmiddelen. Samen met het plexiglas, alcoholgel en mondmaskers die voor 
elk personeelslid voorzien worden. 

- Het aantal personen in een printerlokaal, raadszaal, wachtzaal… werd beperkt.  
- Alle tussendeuren naar lokalen, wc, tussendeuren in gangen,… moeten maximaal open 

geplaatst worden. 
- Aan alle contactpunten ( printers, prikklok,…) zal ontsmettingsproduct komen. Dit moet voor 

en na gebruik ontsmet worden. 
- De richtlijnen moeten aan cliënten die op afspraak komen, vooraf worden meegegeven. Zo 

ook bij voorkeur een mondmasker dragen, alleen of maximum met twee, handen ontsmetten 
bij binnenkomen en verlaten van het gebouw. 

-  
Het gebouw werd voorzien van signalisaties. 

Besluit: 

Enig artikel:  
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Kennis te nemen van het draaiboek en de bijlagen voor de heropstart van het Sociaal Huis/OCMW 
vanaf 25 mei 2020. 
 

3. Project rond eenzaamheid bij senioren. Aanvaarding schenking serviceclub Spectrum en 
toegang tot gegevens van het bevolkingsregister. 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, 78, 2° lid en artikel 84 §1. 

Relevante documenten 

Mail schenking van serviceclub Spectrum van 06 mei 2020. 
Mail advies van 19 mei 2020 in kader van informatieveiligheid. 

Feiten/context/motivering 

Serviceclub Spectrum wenst een bedrag van 1.500 euro te doneren, ter ondersteuning van een 
sociaal project in Ronse. Deze nieuwe serviceclub is een letterwoord en staat voor: Samen Positief 
Energiek Cultuur Tolerant Respect Universeel Maatschappij. 
Ze zijn opgericht op 8 maart 2019 met als doelstellingen: 

 Beleven en ondersteunen van cultuur met respect en openheid voor andere culturele 
gemeenschappen. 

 Koesteren van vriendschap onder de leden en daarbuiten, ongeacht persoonlijke 
overtuigingen. 

 Een positieve bijdrage leveren tot de gemeenschap. 
Na een brainstorm over de signalen die momenteel prioritair zijn, is het idee ontstaan om het bedrag 
in te zetten voor een project rond ‘het doorbreken van eenzaamheid bij senioren’. 
 
Het wegvallen van ontmoetingsruimten, activiteiten,…maakt dat velen enig sociaal contact missen. 
Sociaal contact is echter noodzakelijk voor het psychisch welzijn. Kwetsbare senioren die vaak ook 
minder mobiel zijn, raken meer en meer geïsoleerd. We horen vaak dat wie (alleen) thuis zit, letterlijk 
de muren naar zich toe ziet komen. 
Verdere signalen: 
Angst om ziek te worden, om alleen thuis te zitten, geïsoleerd te zijn. 
Angst om naar buiten te komen, mensen te ontmoeten, sluiten zich bewust op. 
Nood aan een gesprek, een babbel, een luisterend oor. 
Missen contact met familie en vrienden. 
 
Concreet wensen we een belronde te organiseren bij alle 80-plussers inwoners van Ronse waarbij we 
polsen naar de noden, voorstellen om een vrijwilliger van ‘Ronse Helpt’ langs te sturen voor een 
praatje en de mogelijkheid te bieden om met een tablet een connectie op te zetten met hun familie of 
iemand uit hun sociaal netwerk. Deze tablets zouden we door de serviceclub laten aankopen, die zij 
dan schenken in kader van dit project. 
 
Deze bezoeken/telefoons zouden tevens ons de mogelijkheid bieden om een detectie te doen van 
problemen die leven bij deze doelgroep. 
 
De senioren bereiken, is echter niet eenvoudig. Om alle 80- plussers te kunnen bereiken zouden we 
de gegevens (naam, adres, leeftijd en indien beschikbaar telefoonnummer) van de bevolkingsdienst 
gebruiken voor dit project. Indien geen telefoonnummer beschikbaar is, kunnen de andere gegevens 
gematcht worden met de gegevens waarover het OCMW beschikt en de telefoongids 1207. Wanneer 
geen telefoonnummer beschikbaar is, opteren we ervoor om een gerichte brief of kaartje te sturen met 
onze gegevens en voorstelling van het project. 
 
In kader van de informatieveiligheid kan het vast bureau goedkeuring vragen aan het College van 
Burgemeester en Schepenen om in kader van een doelgroepenbeleid het OCMW toegang te geven 
tot de gegevens van het bevolkingsregister in kader van dit project. 
Senioren opgenomen in een woonzorgcentrum, serviceflats,… worden niet meegenomen in dit 
project. 
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Medewerkers van het OCMW zullen instaan voor het coördineren van het project. Bijkomend wensen 
we ook beroep te doen op vrijwilligers van samenlevingsopbouw, De Vrolijke kring,…  
De seniorenraad werd alvast ook betrokken bij de opzet van dit project. 

Adviezen 

Advies van 19 mei 2020 waarbij wordt gesteld dat bij nader inzien na telefonisch contact het College 
van Burgemeester en Schepenen moet toestemming geven tot de gegevens van het 
bevolkingsregister in het kader van een doelgroepenbeleid. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen om aan het College van Burgemeester en Schepenen te vragen toegang te 
geven tot de gegevens van het bevolkingsregister (naam, adres, leeftijd) van alle 80-plussers 
woonachtig te Ronse in het kader van het project om de eenzaamheid van senioren te doorbreken. 
 
Artikel 2: 
De schenking van de tablets ter waarde van 1.500,00 EUR van Serviceclub Spectrum te aanvaarden 
en in te zetten voor bovenstaand project. 
 
Artikel 3: 
Aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de OCMW-raad met het oog op het bekrachtigen van deze beslissing in het kader van 
de bevoegdheid tot het aanvaarden van een schenking. 
 

Organisatieontwikkeling 

4. 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 


