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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 17 AUGUSTUS 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Delegatie aan de stad Ronse voor het voeren van een overheidsopdracht aangaande het 
afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het lokaal bestuur Ronse en bijhorende 
entiteiten. Aanstellen van de stad Ronse als opdrachtgevend bestuur. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
2. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Stopzetting arbeidsovereenkomst wegens 
éénzijdige contractbreuk. Beslissing. 
3. Rapportering van de door de algemeen directeur genomen beslissingen in het kader van het 
dagelijks personeelsbeheer. Kennisname. 

Varia 
4. Agenda OCMW-raad 31 augustus 2020. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Delegatie aan de stad Ronse voor het voeren van een overheidsopdracht aangaande het 
afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het lokaal bestuur Ronse en 
bijhorende entiteiten. Aanstellen van de stad Ronse als opdrachtgevend bestuur. 
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. 
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, artikel 2 §24, artikel 117, §1, 3°, en artikel 120. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1° 
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Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 

De bestaande polis van de collectieve hospitalisatieverzekering voor het personeel van het OCMW 
Ronse, gezamenlijk afgesloten via de Stad Ronse, eindigt op 31 december 2020. 
In toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten, is het aangewezen dat het OCMW Ronse een 
mandaat verleent aan de Stad Ronse om in haar naam en voor haar rekening op te treden voor het 
voeren van de procedure voor het afsluiten van een nieuwe collectieve hospitalisatieverzekering. 
Het is belangrijk om voor deze verzekeringstak voor langere tijd een stabiele partner te hebben. De 
looptijd van deze verzekering wordt daarom op 6 jaar gebracht, startend op 1 januari 2021 en 
eindigend op 31 december 2026. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De Stad Ronse wordt, conform artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, 
aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW Ronse op te treden voor het voeren van een 
overheidsopdracht inzake het afsluiten van een nieuwe collectieve hospitalisatieverzekering voor het 
personeel van het OCMW Ronse voor een periode van 6 jaar, startend op 1 januari 2021. 
 
Artikel 2: 
De Stad Ronse wordt belast met alle procedurele verplichtingen en de materiële organisatie van de 
gunningsprocedure m.b.t. de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht. 
 
Artikel 3: 
In geval van een betwisting m.b.t. deze overheidsopdracht, anders dan onder art. 2, is het OCMW 
Ronse mee verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe 
vrijwaart het OCMW Ronse de Stad Ronse in verhouding tot haar aandeel van de opdracht. 
 
Artikel 4: 
De voorzitter van de raad van maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de eerstvolgende raad.  
 

Organisatieontwikkeling 

2. Personeel OCMW/Woonzorgcentrum De Linde. Stopzetting arbeidsovereenkomst wegens 
éénzijdige contractbreuk. Beslissing. 

 

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

 

Varia 

4. Agenda OCMW-raad 31 augustus 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. 31 augustus 2020. 

Feiten/context/motivering 



 

 3/3

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 31 augustus 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. 31 
augustus 2020. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


