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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 16 MAART 2020 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim Vandevelde, 
schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, 
Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Fatima Hbili, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Ignace Michaux, schepen  

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Financiën van 3 en 17 
februari 2020 gericht aan het stadsbestuur inzake het meerjarenplan 2020-2025. Kennisname. 
Verdaagd. 

Financieel beheer 
2. Verlenging van de MS Office licenties van het OCMW. Goedkeuring van de bestelaanvraag. 
Beslissing. 
3. Levering medicatie voor het Woonzorgcentrum De Linde Ronse - 2020-2024. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
4. Aanpassing 2de pensioenpijler voor contractanten in uitvoering van de wet van 30 maart 2018 
met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet vast benoemd 
personeelslid voor een pensioen van de overheidssector tot wijziging van de individuele 
responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het gesolidariseerde 
pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen tot wijziging 
van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale 
en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds 
van de provinciale en plaatselijke besturen. Beslissing. 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Financiën van 3 en 17 
februari 2020 gericht aan het stadsbestuur inzake het meerjarenplan 2020-2025. 
Kennisname. Verdaagd. 

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 decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 249 §3, 259, eerste lid en artikels 
330-334. 
Het besluit van de Vlaamse regering d.d. 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen. 
Het ministerieel besluit d.d. 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de lokale en provinciale 
besturen. 
De omzendbrief KB/ABB 2019/4 d.d. 3 mei 2019 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-
2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. 
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16 december 2019 houdende vaststelling 
van het OCMW-deel van het meerjarenplan 2020-2025. 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 december 2019 houdende vaststelling van het meerjarenplan 2020-
2025. 

Relevante documenten 

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling lokale financiën d.d. 03 februari 2020 
inzake het meerjarenplan 2020-2025. 
Schriftelijke repliek op dit schrijven, opgesteld door de Financieel Directeur, de heer Jurgen Soetens.  
Het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling lokale financiën d.d. 17 februari 
2020 inzake het meerjarenplan 2020-2025 (antwoord op het schrijven van de Financieel Directeur). 

Feiten/context/motivering 

Op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16 december 2019 werd het 
‘Meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse als onderdeel van het geïntegreerd meerjarenplan 
van het Lokaal Bestuur Ronse’ vastgesteld en voor goedkeuring bezorgd aan de gemeenteraad. In de 
gemeenteraadszitting van 16 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Bij 
nazicht door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke 
Kansen, de heer Bart Somers, werden meerdere knelpunten vastgesteld.  

Artikel 259, eerste lid, van het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de 
toezichthoudende overheid het meerjarenplan kan vernietigen als aan de raadsleden in het 
beleidsrapport niet alle noodzakelijke informatie ter beschikking gesteld wordt om met kennis van 
zaken een beslissing te kunnen nemen.  

Bij schrijven van 17 februari 2020 van het Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt het Agentschap 
om rekening te houden met hun verschillende bedenkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 
voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2021 eind dit jaar. 

Daar het meerjarenplan van het OCMW eveneens deel uitmaakt van het geïntegreerd meerjarenplan 
2020-2025 van het Lokaal Bestuur Ronse, wordt het huidig schrijven van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur ter kennis gebracht aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Besluit: 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 



7 
 

 

Financieel beheer 

2. Verlenging van de MS Office licenties van het OCMW. Goedkeuring van de bestelaanvraag. 
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. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 houdende vaststelling van 
het begrip ‘dagelijks bestuur’ en delegatie aan het Vast Bureau voor wat betreft ‘dagelijks bestuur’ als 
volgt : 

- Voor wat het exploitatiebudget betreft : de beheersdaden die geboekt worden op het 
exploitatiebudget of die in normale omstandigheden het OCMW voor niet meer dan één jaar 
binden (bv. gewone leveringen en diensten) tot een maximum bedrag van 5.500,00 EUR. 
(exclusief BTW) 

- Voor wat het investeringsbudget betreft : de investeringen voor zover die binnen hetzelfde 
boekjaar gerealiseerd of geleverd kunnen worden in normale omstandigheden tot een 
maximum bedrag van 5.500,00 EUR. (exclusief BTW) 

De beslissing van het vast bureau van 1 juli 2019 houdende de delegatie aan de algemeen directeur 
tot goedkeuring van bestelaanvragen tot een bedrag van 5.500,00 EUR (excl. btw) binnen het kader 
van het vastgestelde begrip ‘dagelijks bestuur’, zowel voor opdrachten m.b.t. : 

- exploitatie die wettelijk via aangenomen factuur/bestelbon kunnen worden gegund 
- investeringen 

Relevante documenten 

Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 11 maart 1999 inzake informatica en 
benodigde software. 
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 29 april 2010 inzake informatica en 
benodigde software. 
Bestelbon 124910005-0 inzake verlening Office licenties OCMW. 

Feiten/context/motivering 

Het OCMW Ronse maakt gebruik van MS Office licenties voor de programma’s Word, Excel, Outlook 
enz…. 
Deze Office licenties werden in het verleden via een contract gehuurd van de softwareleverancier 
CEVI nv (Bisdomplein 3, 9000 Gent). De verschillende gebruiksprogramma’s bij het OCMW (Sociaal 
Huis en Woonzorgcentrum De Linde) zijn volledig geënt op de aangeboden programma’s door CEVI 
(New horizon, Budget, BBC, Zorg+, enz….) 
De software wordt gehuurd en blijft eigendom van Microsoft. Jaarlijks wordt opgemaakt hoeveel 
medewerkers MS Office gebruiken. Op basis daarvan wordt de nieuwe huur berekend.  
Het bestuur is genoodzaakt om periodiek over te schakelen naar de op dat ogenblik meest recente 
softwarepakketten. 
 
In de loop van 2013 werden de nieuwe MS Office pakketten 2013 in huur genomen door zowel het 
Sociaal Huis als door het Woonzorgcentrum De Linde (de laatste op een later tijdstip). 
In 2019 werd gestart met de huur van de MS Office licenties door het Sociaal Huis van het OCMW. Er 
werd omwille van de nog onbesliste situatie van het zorgdossier nog even gewacht met de 
vernieuwing in het Woonzorgcentrum De Linde. 
 
Op heden is het echter aangewezen om ook daar de nodige aanpassingen uit te voeren samen met 
de resterende licenties van het OCMW. 
 
Bijgevolg wordt er voorgesteld om 82 licenties in huur te nemen t.b.v. 148,38 EUR excl. btw/stuk of 
179,08 EUR incl. 21% btw, zijnde een totaalbedrag van 12.167,16 EUR excl. btw of 14.722,26 EUR 
incl. 21% btw. 
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Voor aankopen van beperkte waarde (d.i. een geraamde waarde lager dan 30.000 EUR (excl btw)) 
hoeft er geen overheidsopdracht te worden uitgeschreven en kan deze aankoop gebeuren via 
‘aanvaarde factuur’. De factuur geldt als bewijs dat de opdracht gesloten is.  
 

Nummer Leverancier Adres Onderwerp 
Totaal bedrag 
incl BTW Dienst 

BON-
2020-
00448 CEVI Gent Verlenging Office licenties OCMW 14722,26 Informatica 

 

Voordracht 

Op voordracht van het vast bureau van 24 februari 2020. 

Besluit: 

Enig artikel :  
Gaat akkoord met de huur van 82 licenties MS Office via de firma CEVI, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, 
bestemd voor het Woonzorgcentrum De Linde en het OCMW Ronse. 
Bestelaanvraag nummer 2020-00448 wordt goedgekeurd.  

3. Levering medicatie voor het Woonzorgcentrum De Linde Ronse - 2020-2024. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 betreffende het Lokaal bestuur. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen. 
De dwingende redenen, voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden. 

Relevante documenten 

Bestek nummer 2020/112 – “Levering medicatie voor het WZC De Linde Ronse 2020-2024” 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “Levering medicatie voor het WZC De Linde Ronse 2020-2024” werd 
een bestek met nr. 2020/112 opgesteld. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 280.991,74 EUR excl. btw. 
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 
AR6010100/BI09530 en dient voorzien te worden in het exploitatiebudget van de volgende jaren. 

Voordracht 

Op voorstel van het vast bureau. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/112 en de raming voor de opdracht 
“Levering medicatie voor het WZC De Linde Ronse 2020-2024”. 
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Artikel 2: 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 280.991,74 EUR excl. 
btw of 340.000,00  UR incl. 21% btw. 
 
Artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 4 : 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 
niveau. 

Organisatieontwikkeling 

4. Aanpassing 2de pensioenpijler voor contractanten in uitvoering van de wet van 30 maart 
2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet 
vast benoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector tot wijziging van 
de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het 
gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake 
aanvullende pensioenen tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het 
Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot 
bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en 
plaatselijke besturen. 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, 6° en artikel 
84 en 196. 
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 16 september 2010 houdende de 
invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en de 
goedkeuring van het bestek opgemaakt door de rszppo. 
De wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd 
als niet vast benoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector tot wijziging van de 
individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde 
pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen tot wijziging 
van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en 
plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de 
provinciale en plaatselijke besturen. 
De beslissing van het vast bureau d.d. 24 februari 2020 houdende de aanpassing van de 2de 
pensioenpijler voor contractanten. 

Relevante documenten 

De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 16 september 2010 houdende de 
invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en de 
goedkeuring van het bestek opgemaakt door de rszppo. 
De wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd 
als niet vast benoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector tot wijziging van de 
individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde 
pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen tot wijziging 
van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en 
plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de 
provinciale en plaatselijke besturen. 
De nota van het VVSG houdende de bijkomende informatie over de mogelijke korting op of verhoging 
van de responsabiliseringsbijdrage m.b.t. het jaar 2019. 

Feiten/context/motivering 

Bij beslissing van 16 september 2010 heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW 
Ronse een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden ingevoerd vanaf 1 
januari 2010. Echter het contractueel personeel van de federaal gefinancierde 
gezondheidsinstellingen werd uitgesloten van dit aanvullend pensioenstelsel.  
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De pensioentoelage die werd ingevoerd bedroeg 1% van het pensioengevend jaarloon conform het 
pensioenreglement.  
Teneinde de gevolgen van de wet van 30 maart 2018 tegemoet te komen is het aangewezen om 
vanaf 1 januari 2019 deze pensioentoelage van 1% voor alle contractuele personeel in te voeren (dus 
inclusief het personeel van de federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen).  
Vanaf 1 januari 2020 dient deze 2de pensioenpijler minstens 2% te bedragen en vanaf 1 januari 2021 
minstens 3% voor alle personeelsleden. 
Onder alle contractuele personeelsleden wordt verstaan: alle contractuele personeelsleden met 
uitzondering van de jobstudenten, de mensen tewerkgesteld in tijdelijke werkervaring (artikel 60) en 
tijdelijk onderwijzend personeel. 
Er werd over deze materie onderhandeld met de representatieve vakorganisaties op 12 maart 2020. 

Adviezen/visum 

De nota 2020/7 d.d. 19 februari 2020 van de financieel directeur. 

Voordracht 

Op voordracht van het vast bureau. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Er wordt met ingang van 1 januari 2019 een 2de pensioenpijler ingevoerd voor het contractuele 
personeel van de federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen van het OCMW Ronse (met name 
het Woonzorgcentrum De Linde) waarbij de pensioentoelage 1% van het pensioengevend jaarloon 
bedraagt en dit conform het bestaande pensioenreglement en kaderreglement. Aan de RSZ en het 
sociaal secretariaat Cipal-Schaubroeck wordt gevraagd dit middels een inhaaltoelage te regulariseren. 
 
Artikel 2:  
De 2de pensioenpijler voor contractanten wordt met ingang van 1 januari 2020 aangepast waarbij er 
een pensioentoelage van 2% van het pensioengevend jaarloon wordt toegepast en dit conform het 
bestaande pensioenreglement en kaderreglement en dit voor alle contractuele personeelsleden met 
uitzondering van de jobstudenten, de mensen tewerkgesteld in tijdelijke werkervaring (artikel 60) en 
tijdelijk onderwijzend personeel. 
 
Artikel 3:  
De 2de pensioenpijler voor contractanten wordt met ingang van 1 januari 2021 aangepast waarbij er 
een pensioentoelage van 3% van het pensioengevend jaarloon wordt toegepast en dit conform het 
bestaande pensioenreglement en kaderreglement en dit voor alle contractuele personeelsleden met 
uitzondering van de jobstudenten, de mensen tewerkgesteld in tijdelijke werkervaring (artikel 60) en 
tijdelijk onderwijzend personeel. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de OCMW-raad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


