
  1 

 

 

 

OVERO Openbare Vereniging Ronse WV 
“VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT ONDERWORPEN AAN 
DEEL 3, TITEL 4, HOOFDSTUK 2, VAN HET DECREET OVER 

HET LOKAAL BESTUUR” 

 
Oscar Delghuststraat 62 
9600 Ronse 
tel 055/237 411 
fax 055/237 449 

 

 
PROCES-VERBAAL VAN DE  

RAAD VAN BESTUUR 
VAN OVERO 

OPENBARE VERENIGING RONSE 
d.d. 2 juni 2020. 

 
AANWEZIG :  Wim Vandevelde, voorzitter 
 
Andere leden met beslissende stem : dhr. Koen Haelters, Mevr. Eva Lamon, dhr. Lech 
Schelfout 
 
De leden met raadgevende stem : dhr. Hubert Claeys  
      
De heer SOETENS Jurgen, secretaris OVERO  
 
VERONTSCHULDIGD : mevr. Faiza El Ghouch, dhr. Safi Kamel en mevr. Brigitte 
Vanhoutte 
 
OPENING: 18.45 uur . 
 
Gelet op de Corona-maatregelen werd deze vergadering elektronisch gehouden in 
overeenstemming met de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse 
overheid. 
 

IN OPENBARE ZITTING 

 

1. Verslag van de vergadering van 23 mei 2019. Goedkeuring. 

Het verslag van de vergadering van 23 mei 2019 wordt éénparig goedgekeurd. 

2. Financiën. Betalingsbevelen. Goedkeuring.  

De raad van beheer stelt de betalingsbevelen 2019/20/ALFC-2019/64/ALFC en 
2019/9/DLON – 2019/39/DLON betaalbaar. 

2. Financiën. Jaarrekening 2019. Vaststelling. Beslissing. 
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Gelet op het decreet lokaal bestuur inzonderheid het artikel 490 §2 waarin wordt 
gestipuleerd dat de algemene vergadering van de welzijnsvereniging zich uitspreekt over de 
vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op de het boekjaar 
waarop de rekening betrekking heeft ;  

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2019 ; 
Overwegende dat het aangewezen is dat de raad van bestuur eveneens kennis 

neemt van deze jaarrekening en ze eveneens dient vast te stellen en dit in 
overeenstemming met de statuten van de Openbare Vereniging Ronse ; 

Na beraadslaging ; 
 

 
BESLIST :  MET ALGEMENE STEMMEN   
 

ARTIKEL 1 : De jaarrekening 2019 van de Openbare Vereniging Ronse vast te 
stellen. 

4. Financiën. Meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling. 

 

Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur ;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen ; 

Gelet op het ministerieel besluit van 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 ; 

Gelet op 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 ; 

Gelet op het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 van de Openbare Vereniging Ronse; 

Overwegende dat het de eerste goedkeuring van een meerjarenplan betreft volgens de 
regels BBC 2020 ; en vermits voorafgaand de jaarrekening werd vastgesteld, het resultaat van 
de jaarrekening 2019 dus ook is opgenomen in dit meerjarenplan ; 

Na beraadslaging ; 

 

BESLIST :  MET ALGEMENE STEMMEN   
 
Artikel 1.  Het meerjarenplan 2020-2025 van de Openbare Vereniging Ronse vast te 

stellen. 

 
5. Personeel. Beslissingen van de secretaris OVERO genomen in het kader van het 

dagelijks personeelsbeheer. Kennisname 

Er wordt kennis genomen van de volgende secretarisbeslissingen 2019/9 – 2019/20 en van 
2020/1 – 2020/5. 

 



  3 

 
De Voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur. 

Namens de Raad van Bestuur van OVERO 
 
 
 
J. SOETENS W. VANDEVELDE 
Secretaris OVERO Voorzitter OVERO 
 


