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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
NOTULEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 3 AUGUSTUS 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. 
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AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
1. WZC De Linde. Brief van Vl. minister, Wouter Beke d.d. 14 juli 2020 inzake verdeling 
bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden WZC met een bijkomende erkenning en 
voornemen tot planningsvergunning voor 1 woongelegenheid. Beslissing. 
2. Aankoop basishygiënemateriaal ter bescherming van Covid-19 voor de gebruikers van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Goedkeuring. 
3. Sociale Dienst. BKO. Indexatie van de ouderbijdragen. Beslissing 
4. Sociale dienst. Indexatie van de bezettingsvergoedingen binnen de crisisopvangentiteiten in 
het beheer van OCMW Ronse. Beslissing. 
5. Sociale Dienst. Dringende aanstelling van een raadsman in een zaak waarbij beroep werd 
ingesteld bij de Arbeidsrechtbank tegen een beslissing van het BCSD van 25 mei 2020. Beslissing. 
6. Sociale Dienst. Schoonmaak van IBO Vakantieopvang de Pipompuulekies. Beslissing. 
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
7. Welzijnsvereniging Audio. 1. Kennisname van de jaarrekening 2019. 2. Toetreding van nieuwe 
leden: gemeente Aalter, gemeente Herk-de-Stad, gemeente Kaprijke, gemeente Lievegem, 
gemeente Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives Hogeschool. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
8. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. (…). Aanstelling van een voltijdse technische 
beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur. Beslissing. 
9. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. (…), genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 
10. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. (…), genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 
11. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. (…), genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 
12. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. (…). Aanstelling van een voltijds contractueel 
technisch beambte. Beslissing 
13. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. (…). Aanstelling van een voltijds contractueel 
technisch beambte. Beslissing. 
14. Personeel OCMW/Buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO. (…). Beëindiging 
arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. 
15. Personeel OCMW/Buitenschoolse Kinderopvang (BKO-IBO). (…). Verdere aanstelling van 
een voltijdse coördinatrice buitenschoolse kinderopvang BKO (B1-B3/contractueel). 
16. Personeel OCMW / artikel 60§7. (…)., genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. Beslissing. 
17. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 

1. WZC De Linde. Brief van Vl. minister, Wouter Beke d.d. 14 juli 2020 inzake verdeling 
bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden WZC met een bijkomende erkenning en 
voornemen tot planningsvergunning voor 1 woongelegenheid. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 



 3/11

- 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 besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10 juli 2020 tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de toekenning en de erkenning van bijkomende 
en vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (de 
vroegere RVT-erkenning). 

- De toelichtingsbrief van Vlaams minister Wouter Beke d.d. 14 juli 2020 over de beslissing van 
de Vlaamse Regering tot planning, toekenning en erkenning van bijkomende 
woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (de vroegere RVT-
bedden) in 2020. 

Relevante documenten 

De toelichtingsbrief van Vlaams minister Wouter Beke d.d. 14 juli 2020 over de beslissing van de 
Vlaamse Regering tot planning, toekenning en erkenning van bijkomende woongelegenheden 
woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning (de vroegere RVT-bedden) in 2020 en bijhorende 
bijlagen. 
Het bericht d.d. 14 juli 2020 van het Agentschap Zorg en Gezondheid gericht aan de Woonzorgcentra 
vermeld in de bijlage 1 bij het voornemen tot planningsvergunning voor woongelegenheden 
woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning 2020 waarbij het Woonzorgcentrum De Linde in 
aanmerking komt voor 1 bijkomende woongelegenheid erkend als woonzorgcentrum met een 
bijkomende erkenning en bijlage. 
De voorgestelde aanvraag tot erkenning van bijkomende vrijgekomen woongelegenheden 
woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning 2020. 

Feiten/context/motivering 

Het Woonzorgcentrum De Linde beschikt momenteel over een erkenning van 152 bedden die als volgt 
onder verdeeld zijn : 

 67 bedden voor valide bejaarden ( ROB ) 
 85 bedden voor zwaarzorgenbehoevende residenten ( RVT ) 

 
De Vlaamse Regering keurde op 10 juli 2020 enerzijds het besluit goed om in het jaar 2020 aan 1.800 
woongelegenheden bovenop de basiserkenning als woonzorgcentrum een bijkomende erkenning te 
verlenen. 
Anderzijds keurde de Vlaamse Regering op 10 juli 2020 het besluit goed dat de criteria en wijze van 
toekennen van bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een 
bijkomende erkenning regelt.  
Zoals in de toelichtingsbrief van Vlaams minister Wouter Beke d.d. 14 juli 2020 is vermeld, kan het 
bestuur of Woonzorgcentrum zelf geen aanvraag tot planningsvergunning indienen voor deze 
woongelegenheden met een bijkomende erkenning. De initiatiefnemers die hiervoor in aanmerking 
komen, ontvangen van Zorg en Gezondheid een voornemen tot planningsvergunning. De objectieve 
parameter om bijkomende erkenningen te verkrijgen is de evolutie van de zorgbehoevendheidsgraad 
gedurende de voorbije jaren. 
Op 14 juli 2020 ontving het Woonzorgcentrum De Linde het bericht van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid gericht aan de Woonzorgcentra waarbij, in de bijlage 1 bij het voornemen tot 
planningsvergunning voor woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning 
2020, het Woonzorgcentrum De Linde in aanmerking komt voor 1 bijkomende woongelegenheid 
erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning. 
 
In de brief wordt verder ook toegelicht hoe initiatiefnemers, die een voornemen tot 
planningsvergunning ontvangen hebben, vervolgens een aanvraag tot erkenning kunnen indienen. 
Een nieuwe verplichting is dat het OCMW-bestuur binnen een maand na de dag van ontvangst van dit 
voornemen tot planningsvergunning aan Zorg en Gezondheid, bij voorkeur via mail naar 
ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be, moet bevestigen dat het bestuur voor de verleende 
planningsvergunning een erkenning zal aanvragen. Indien het bestuur de erkenningsaanvraag niet 
instuurt binnen een maand na ontvangst van dit voornemen vervalt deze planningsvergunning voor 
het Woonzorgcentrum De Linde van rechtswege. 
Tevens moet binnen de 3 maanden na ontvangst van het voornemen tot planningsvergunning een 
aanvraag tot erkenning aan Zorg en Gezondheid gebeuren. 
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Om deze reden is het aangewezen door het vast bureau een beslissing te laten nemen en deze 
vervolgens te laten bekrachtigen door een eerstkomende raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Op basis van de bepalingen van dit besluit komt het Woonzorgcentrum De Linde dus in aanmerking 
voor 1 bijkomende woongelegenheid erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning. 
 
De extra inkomsten zullen integraal besteed worden aan het zorgpersoneel. Gelet op de duurzame 
toename van de zorgbehoevendheidsgraad de afgelopen jaren, vnl. op de afdelingen Princekouter – 
Passerelle, heeft het Woonzorgcentrum De Linde in de tweede helft van 2018 reeds een bijkomend 
zorgroulement voorzien waarvoor 4 zorgkundigen zijn aangesteld. 
De erkenning kan enkel ingaan op 1 oktober 2020, op 1 januari 2021 of 1 april 2021. Bijkomend dient 
deze erkenningsaanvraag 45 dagen voorafgaandelijk kenbaar gemaakt te worden aan het agentschap 
Zorg en gezondheid. 
 
De voorkeur gaat uit naar de ingangsdatum van 1 oktober 2020.  
De ontvankelijke erkenningsaanvraag moet uiterlijk 45 dagen voor de gevraagde ingangsdatum 
ingediend worden, nl. 16 augustus 2020. 
 
De jaarlijkse meeropbrengst aan subsidies bedraagt ongeveer 7.200 EUR bij een voltallige RVT-
bezetting, een streefdoel dat elk kwartaal behaald wordt. 

Besluit: 

Artikel 1:  
In te gaan op het voorstel tot bekomen van 1 bijkomende erkenning voor het Woonzorgcentrum De 
Linde. 
 
Artikel 2:  
Aan het Woonzorgcentrum De Linde opdracht te geven tot het indienen van een administratief dossier 
tot het verkrijgen van deze bijkomende erkenning. 
 
Artikel 3: 
Aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de OCMW-Raad en deze beslissing te bekrachtigen. 
 

2. Aankoop basishygiënemateriaal ter bescherming van Covid-19 voor de gebruikers van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 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. 
Koninklijk besluit van 24 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende 
dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn.  
Omzendbrief van 29 juni 2020 tot wijziging van de omzendbrief van 3 april 2020 betreffende de 
dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn. 
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 april 2017 betreffende de financiële 
bijdrage tot de uitbouw van de sociale kruidenier “Kaboes” onder de vorm van voedselbonnen naast 
de bestaande doorverwijsattesten binnen hetzelfde budget. 
Beslissing van het vast bureau van 27 april 2020 betreffende de aanwending van de toelage 
voedselhulp in overeenstemming met het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende 
maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de OCMW’s. 
 
Relevante documenten 

Koninklijk besluit van 24 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende 
dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn.  
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Omzendbrief van 29 juni 2020 tot wijziging van de omzendbrief van 3 april 2020 betreffende de 
dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn. 

Feiten/context/motivering 

Er wordt een toelage van 6.000.012 euro toegekend aan de OCMW’s om de meest kwetsbare 
mensen de kans te geven om in hun voedselbehoefte te voorzien. Dit om de OCMW’s te 
ondersteunen in hun opdracht om de meest elementaire hulp te blijven waarborgen in deze 
crisisperiode. 
OCMW’s kunnen deze toelage aanwenden voor naast de bedeling van voedsel en ook voor aankoop 
van basishygiënemateriaal ter bescherming van COVID-19 (uitbreiding van het vorig KB van 31 maart 
2020). 
Voor het OCMW Ronse wordt er een bedrag van 6.824,00 EUR ter beschikking gesteld, om te 
spenderen aan voedselhulp en aankoop basishygiëne tussen 1 april 2020 en 31 december 2020. 
In februari 2021 bij het uniek verslag moet er een lijst van de begunstigden en het toegekend bedrag 
voorgelegd worden. Het niet gebruikte bedrag moet worden terug gestort. 
 
In een mail van de verantwoordelijke dienst projecten d.d. 16 juli 2020 werd een indicatie van de 
prijzen meegedeeld: 

- Stoffen mondmaskers cfr. bevolking / personeel: 1.09€ / stuk excl. BTW 
- Handgel 500 ml handpompjes: 7,2€ / stuk excl. BTW 

 
In een mail van de verantwoordelijke sociale kruidenier “Kaboes” d.d. 22 juli 2020 werd meegedeeld 
dat zij 120 families/week bereiken (verhoogd wekelijks) en dit staat voor 250 personen ouder dan 12.  
 
We stellen voor om via de sociale kruidenier “Kaboes” 300 pakketten p.p. of 170 pakketten per gezin 
te verlenen bestaande uit: 

- 1 stoffen mondmasker per gezinslid. 
- 1 handgel 500 ml handpompje per gezin 
- 1 stuk zeep per gezin. 

 
Hiervan zijn er 50 reservepakketten voorzien voor nieuwe cliënten de komende maanden. 
 
Naast de verdeling via de sociale kruidenier “Kaboes” stellen we voor om ook een 50-tal pakketten te 
voorzien in het sociaal huis, om ook daar te verdelen voor nieuwe cliënten. 
 
De restende subsidie zetten we in voor voedselhulp, zoals beslist in het vast bureau van 27 april 2020. 

Adviezen/visum 

Mail met akkoord van BCSD-Voorzitter d.d. 30 juli 2020 om deze extra toelage via de procedure en 
samenwerking met de sociale kruidenier Kaboes te organiseren. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring om volgend basismateriaal te voorzien: 

- 1 stoffen mondmasker per gezinslid, totaal 350 stoffen mondmaskers. 
- 1 handgel 500 ml handpompje per gezin, totaal 220 handpompjes 
- 1 stuk zeep per gezin, totaal 220 stukken zeep 

 
300 pakketten per persoon of 170 per gezin worden verdeeld via Kaboes, sociale kruidenier, en de 
resterende 50 pakketten worden verdeeld via het sociaal huis. 
 
Artikel 2: 
Deze tussenkomst voor de doelgroep wordt gesubsidieerd met de tussenkomst voorzien in het 
koninklijk besluit van 24 juni 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de 
doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
De restende subsidie wordt ingezet voor voedselhulp. 
 

3. Sociale Dienst. BKO. Indexatie van de ouderbijdragen. Beslissing 
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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. 
De uitvoeringsbeslissing van de buitenschoolse, flexibele en occasionele kinderopvang, beslist in de 
Raad Voor Maatschappelijk Welzijn van 8 juni 2007. 

Relevante documenten 

De beslissing van 21 maart 2013 aangaande Sociale Dienst. Buitenschoolse, occasionele en flexibele 
kinderopvang (BKO). Verhogen van het tarief van de ouderbijdragen. 
Advies via mail van 23 juni 2020 van de financieel directeur inzake de verhoging van de 
ouderbijdragen binnen de BKO.  
Het boekhoudkundig resultaat voor 2019 voor de BKO ontvangen van de financiële Dienst via mail op 
14 juli 2020. 

Feiten/context/motivering 

De werking van de buitenschoolse kinderopvang (BKO) is gestart in september 2007. 
Binnen de huidige opvangstructuur van de voor- en naschoolse kinderopvang, BKO genaamd, zijn er 
momenteel nog 6 opvanglocaties waar er gelijktijdig verschillende personeelsleden moeten worden 
ingezet. 
Het aanbieden van deze opvangmogelijkheid op verschillende schoollocaties in Ronse is 
comfortabeler voor de betrokken scholen en ouders, dan alles op slechts één locatie te voorzien. 
Er zijn momenteel 19 begeleidsters of 8,95 VTE’s ten behoeve van de BKO, waarvan bepaalde 
begeleidsters voldoen aan de kwalificatievereisten van Kind en Gezin en tevens kunnen worden 
ingezet tijdens de schoolvakantieperiodes ten behoeve van de IBO De Pipompuulekies, dat wel 
erkend en gesubsidieerd is door Kind en Gezin. 
De huidige werking van de BKO is niet erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. 
De verloning van de opvangkrachten gebeurt op D-niveau. 
De ouderbijdrage à rato van 1 EUR per begonnen half uur en per kind, reeds wordt toegepast sinds 1 
september 2013. 
Ondanks de indexatiemogelijkheid, dat eveneens werd opgenomen in de beslissing, in artikel 2,  van 
21 maart 2013, werd dit tarief niet aangepast. 
In de nabij gelegen gemeenten worden volgende tarieven toegepast: 

 Oudenaarde: 1,10 EUR per begonnen half uur per kind 
 Anzegem: 1,25 EUR per begonnen aanwezigheidsduur van een half uur 
 Nazareth: 1,30 EUR per begonnen half uur per kind 

Het minimum tarief binnen een erkende opvangstructuur, IBO, vastgelegd door Kind en Gezin 
bedraagt actueel 0,81 EUR per begonnen half uur; 
De BKO levert een fiscaal attest af aan de ouders met kinderen jonger dan 12 jaar voor de dagen dat 
zij aanwezig waren in de kinderopvang en waarvoor de opvangkosten werden betaald;  
Alle opvangkosten voor kinderen die fiscaal ten laste zijn en jonger zijn dan 12 jaar, kunnen worden 
ingebracht via de personenbelasting voor maximaal 11,20 EUR per opvangdag per kind; 
De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven. 

Adviezen/visum 

De financieel directeur verleende op 23 juni 2020 positief advies om de ouderbijdrage op te trekken tot 
1,15 EUR per begonnen half uur per kind. 

Besluit: 

Enig Artikel: 
De ouderbijdragen voorlopig niet te indexeren noch op te trekken, en het tarief ten bedrage van 1 EUR 
per begonnen half uur per kind verder te handhaven.   
 

4. Sociale dienst. Indexatie van de bezettingsvergoedingen binnen de crisisopvangentiteiten 
in het beheer van OCMW Ronse. 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. 
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Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 

Relevante documenten 

Boekhoudkundig resultaat 2019 voor Crisisopvang (zonder personeelskost). 

Boekhoudkundig resultaat 2019 voor Doorgangswoningen (zonder personeelskost). 

Loonkost-simulatie voor 1 jaar voor een deskundige crisisopvang à rato van 0.8VTE. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 februari 2012 werd het 
crisisopvangnetwerk opgericht op het grondgebied van Ronse, in samenwerkingsverband met diverse 
sociale partners. Voor de prijs voor een verblijf in het crisisopvangnetwerk werd toen verwezen naar 
de prijs die van toepassing was voor deze van de erkende opvangcentra Algemeen Welzijnswerk 
zoals bepaald door het VVSG. Deze worden ook aangepast aan de spilindex. We zijn echter blijven 
vasthouden aan de prijs van 15,91 EUR en hebben in 2015 een prijswijziging doorgevoerd voor een 
verblijf in de doorgangswoningen, zonder gemeenschappelijke ruimtes. 

De crisisopvangstructuur van OCMW Ronse is geen erkende opvang. 

Op de RMW van 26 februari 2015 werd beslist om de dagvergoeding voor een verblijf in een 
doorgangswoning vast te stellen op 18,50 EUR per dag. 

Aansluitend op de princiepsbeslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 november 
2018 waarbij goedkeuring werd verleend om de opvangstructuur uit te breiden en een 
huurovereenkomst aan te gaan met CVBA de Bouwmaatschappij Ronse, werd er op het vast bureau 
van 11 februari 2019 beslist om de huurovereenkomst voor de Politieke Gevanenenstraat 58 aan te 
gaan vanaf 1 maart 2019 en de verblijfskost voor het 4-slaapkamersappartement te bepalen op 25,00 
EUR per dag inclusief EGW,internet en TV. 
 
Het huidige prijzenoverzicht is aldus als volgt: 

 De verblijfskost voor een doorgangswoning bedraagt 18,5 EUR per dag, inclusief kosten 
EGW en internet en TV. 

 De verblijfskost voor een kamer in de crisiswoning bedraagt 15,91 EUR per dag, inclusief 
kosten EGW en internet en TV. 

 De verblijfskost voor het 4-slaapkamersappartement gelegen in de Politieke 
Gevangenenstraat 58 bedraagt 25 EUR per dag inclusief EGW, internet en TV. 

Deze kostprijzen zijn per woongelegenheid en niet per persoon en zijn bovendien lager dan de 
kostprijs dat het CAW hanteert voor een verblijf in een opvangcentrum, deze zijn als volgt:  

Conform het bestaande protocol tussen VVSG en de CAW’s wordt de dagprijs voor de opvang 
van daklozen elk jaar op 1 juli geïndexeerd, op basis van de overschrijding van de spilindex.  

Vanaf 1 juli 2020 zijn volgende dagprijzen in de residentiële opvangcentra voor daklozen van 
het CAW van toepassing: 

Voor personen jonger dan 12 jaar: €16,97 met inbegrip van €2,19  zakgeld. 

Voor personen van 12 jaar en ouder: €27,60 met inbegrip van €4,49 zakgeld. 

Deze aanpassing is het gevolg van het protocol tussen de VVSG en het Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk, namens de CAW's. De dagprijs dient enkel om kosten zoals opgesomd in het 
protocol, door te rekenen aan de cliënt (of het bevoegde OCMW wanneer de cliënt geen 
inkomen heeft). De hierboven vermelde dagprijs is het maximumbedrag dat een 
opvangcentrum mag vragen. Liggen de kosten lager, dan moet de dagprijs daaraan 
aangepast worden. De cliënt moet een gedetailleerde factuur ontvangen.  

De kostprijsbepaling binnen de crisisopvangstructuur van OCMW Ronse moet van die aard zijn dat 
het geen risico mag inhouden dat mensen deze tijdelijke situatie wensen te bestendigen omwille van 
de relatief kleine impact op het gezinsbudget, waardoor de uitstroomkansen worden belemmert. 

Aangezien de prijzen, die reeds geruime van toepassing zijn, nog niet werden geïndexeerd, wordt de 
volgende berekening voorgesteld conform de berekeningstool https://statbel.fgov.be/ 
nl/themas/consumptieprijsindex/huurindexatie : 
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DGW: huidige dagprijsvergoeding= 18,5 EUR 

2016 18,85 

2017 19,32 

2018 19,59 

2019 20,00 

2020 20,20 

 

Crisisopvang huidige dagprijsvergoeding= 15,91 EUR 

2016 16,21 

2017 16,61 

2018 16,85 

2019 17,20 

2020 17,37 

 

4-slaapkamersappartement: huidige 
dagprijsvergoeding=  

25 EUR (HO aangegaan in 2019) 

2020 25,28 

 

Besluit: 

Enig artikel:  
De verblijfkosten voorlopig niet te indexeren. 
 

5. Sociale Dienst. Dringende aanstelling van een raadsman in een zaak waarbij beroep werd 
ingesteld bij de Arbeidsrechtbank tegen een beslissing van het BCSD van 25 mei 2020. 
Beslissing. 

 

6. Sociale Dienst. Schoonmaak van IBO Vakantieopvang de Pipompuulekies. Beslissing. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 betreffende 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 “dagelijks bestuur”. 
De beslissing van het Vast Bureau van 22 juni 2020 houdende de goedkeuring voor de schoonmaak 
door een externe firma van de woningen voor crisisopvang. 

Relevante documenten 

Email d.d. 5 juli 2020 van het diensthoofd sociaal huis, themagerichte werking, betreffende de 
offerteaanvraag bij H&S cleaning Services. 
Email d.d. 29 juli 2020 van het afdelingshoofd Leven en Welzijn betreffende Poetsen IBO, naar de 
betrokken interne diensten en actoren. 

Feiten/context/motivering 
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Naar aanleiding van de recente offerteaanvraag bij diverse firma’s ten behoeve van de schoonmaak 
op afroep van onze crisisopvangentiteiten, werd vastgesteld dat de offerte van de firma H&S Cleaning 
Services bvba uit Wortegem-Petegem voldeed aan alle vereisten, de goedkoopste was en dus de 
meest voordelige offerte bezorgde. 
In het verlengde hiervan werd tevens aan deze firma de vraag gesteld voor een offerteaanvraag voor 
schoonmaak binnen onze kinderopvang IBO De Pipompuulekies, gelegen te Ronse, Ninovestraat 169 
(op een deel van het gelijkvloers in het Internaat Vlaamse Ardennen). 
 
De poetsfrequentie is 1 maal per dag enkel op dagen dat de vakantieopvang operationeel is. 
Op jaarbasis gaat dit over circa 60 dagen tegen de prijs van 90 EUR excl. 21%BTW per uitvoering per 
dag, hetzij 5400EUR excl 21% BTW per jaar. 
In de prijs zijn producten, materialen, transport en ontsmetting inbegrepen. 
 
Tot op heden werd de schoonmaak van de opvanglocatie verzorgd door personeel in het kader van 
artikel 60, maar het is ook gebleken dat het niet altijd mogelijk is om vast te rekenen op deze 
doelgroep. Bovendien mogen art. 60 niet instaan om het reguliere personeel te vervangen. 
We vangen ook de kleinste kleuters op, die het meeste begeleiding en poetswerk vragen. 
 
Het bedrijf kan deze opdracht inplannen vanaf augustus 2020. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Geeft goedkeuring om de schoonmaak van de locatie van de vakantieopvang, IBO de Pipompuulekies 
te laten uitvoeren door de firma H&S Cleaning Services bvba uit Wortegem-Petegem tegen de 
prijzen van hun offerte van 5 juli 2020. 
 
Artikel 2: 
Er kan via bestelbon gehandeld worden, gezien dit gaat over een opdracht van geringe waarde 
(raming < € 30.000,- excl. btw). 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

7. Welzijnsvereniging Audio. 1. Kennisname van de jaarrekening 2019. 2. Toetreding van 
nieuwe leden: gemeente Aalter, gemeente Herk-de-Stad, gemeente Kaprijke, gemeente 
Lievegem, gemeente Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives Hogeschool. 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 74, 77 en artikel 78, 2° lid. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 485 en 490 §3. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 betreffende de gezamenlijke toetreding van de 

Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het OCMW Ronse tot Audio. 
- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2014 betreffende de 

gezamenlijke toetreding van de Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het 
OCMW Ronse tot Audio. 

Relevante documenten 

E-mail d.d. 25 juni 2020 van Audio betreffende de jaarrekening 2019 en de toetreding van nieuwe 
leden. 

Feiten/context/motivering 

Audio is een professionele interne adviseur die voor lokale besturen werkt en volledig in mede-
eigendom is van deze besturen. Deze vereniging organiseert professionele, onafhankelijke interne 
audits voor lokale besturen en staat ook in voor het verstrekken van advies- en 
ondersteuningsopdrachten. 
Op 19 juni 2020 besliste de algemene vergadering van de Welzijnsvereniging Audio om de 
jaarrekening 2019 goed te keuren. 
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In het schrijven van Audio van 25 juni 2020 wordt aan het Lokaal Bestuur Ronse gevraagd de 
jaarrekening 2019 ter kennis te brengen aan de raden.  
Conform artikel 490 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur kan de OCMW-raad advies uitbrengen 
over de jaarrekening van de welzijnsvereniging binnen de 50 dagen. Als de raad geen advies heeft 
verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen deze termijn, wordt geacht een gunstig advies te 
zijn uitgebracht. 
Tijdens deze zitting van de Algemene Vergadering werd eveneens de toetreding van zeven lokale 
besturen of lokale entiteiten als nieuwe leden van de vereniging goedgekeurd. 
Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van gemeente 
Aalter, gemeente Herk-de-Stad, gemeente Kaprijke, gemeente Lievegem, gemeente 
Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives Hogeschool formeel goed te keuren. 
Teneinde aan alle juridisch-administratieve verplichtingen te voldoen, dient de OCMW-raad nu deze 
beslissingen formeel goed te keuren.  

Besluit: 

Enig artikel:  
De voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende OCMW-raad. 
 

Organisatieontwikkeling 

8. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. (…). Aanstelling van een voltijdse 
technische beambte onder arbeiderscontract van bepaalde duur. Beslissing. 

 

9. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. (…), genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. 
Beslissing. 

 

10. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. (…), genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. 
Beslissing. 

 

11. Personeel OCMW / Woonzorgcentrum De Linde. (…), genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. 
Beslissing. 

 

12. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. (…). Aanstelling van een voltijds 
contractueel technisch beambte. Beslissing 

 

13. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. (…). Aanstelling van een voltijds 
contractueel technisch beambte. Beslissing. 

 

14. Personeel OCMW/Buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO. (…). Beëindiging 
arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. 

 

15. Personeel OCMW/Buitenschoolse Kinderopvang (BKO-IBO). (…). Verdere aanstelling van 
een voltijdse coördinatrice buitenschoolse kinderopvang BKO (B1-B3/contractueel). 
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16. Personeel OCMW / artikel 60§7. (…)., genezenverklaring zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een arbeidsongeval. Verdere gevolggeving. 
Beslissing. 

 

17. 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 


