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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 31 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. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
1. Sociale Dienst. Goedkeuring te verlenen tot het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 61 waarbij het OCMW Ronse met De Vrijheid 
BVBA kan samenwerken teneinde een tewerkstelling artikel 60-pivé te realiseren. Beslissing. 
2. Verkoop van wagen met nummerplaat 1DJE432 aan Grijkoort Begeleid Werk vzw. 
Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 
3. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Verdere aanstelling van een contractuele 4/5den time 
maatschappelijk werker. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 

1. Sociale Dienst. Goedkeuring te verlenen tot het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 61 waarbij het OCMW Ronse met De 
Vrijheid BVBA kan samenwerken teneinde een tewerkstelling artikel 60-pivé te realiseren. 
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 organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 60§7, handelend over de tewerkstellingsvorm 
en artikel 61 dat stelt dat het OCMW samenwerkingsverbanden kan afsluiten met andere organisaties 
teneinde haar doelstellingen te kunnen realiseren. 
De Raadsbeslissing van 15 oktober 2015 houdende de modelovereenkomst tussen het OCMW 
RONSE en de PRIVE-organisatie waaraan tewerkgestelden conform artikel 60§7 van de organieke 
wet op de OCMW’s worden ter beschikking gesteld met een gewijzigde minimum bijdrage per 
gepresteerd arbeidsuur ingevolge het kerntakendebat. 
De Raadsbeslissing van 26 oktober 2018 houdende de modelovereenkomst tussen het OCMW 
RONSE en de PRIVE-organisatie waaraan tewerkgestelden conform artikel 60§7 van de organieke 
wet op de OCMW’s worden ter beschikking gesteld zonder proefclausule. 
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Relevante documenten 

De modelovereenkomst tussen OCMW Ronse en De Vrijheid BVBA, als privé-organisatie waaraan 
tewerkgestelden conform artikel 60§7 van de organieke wet op de OCMW’s kunnen worden ter 
beschikking gesteld. 

Feiten/context/motivering 

De privéonderneming is ertoe gehouden om het verschil tussen de jaarlijkse loonkost voor het 
OCMW (= het brutoloon, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de verzekeringspremie), en de aan 
het OCMW uitgekeerde staatstoelage, ten laste te nemen en aan het OCMW terug te betalen, mits de 
inachtneming van een minimum bedrag gelijk aan 2 EUR per gepresteerd arbeidsuur. 
De privé-onderneming heeft ons gecontacteerd met de melding dat zij op zoek zijn naar bijkomend 
personeel en zij open staan voor de doelgroep artikel 60-werknemers. 
Het bedrijf verbindt zich ertoe te zullen voorzien in de nodige omkadering en aansturing op de 
werkvloer. 
In het kader van het TWE-decreet wordt er veel belang gehecht aan de uitstroomkansen van onze 
doelgroepwerknemers in het normaal economisch circuit. 
De trajectbegeleider heeft inmiddels diverse contacten gehad met het bedrijf en heeft eveneens een 
plaatsbezoek afgelegd, waarbij de contacten als positief werden omschreven. 
Deze werkervaring zal ten goede komen aan de persoonlijke ontwikkelingskansen van onze 
doelgroepwerknemers. 
Het bedrijf ‘De Vrijheid BVBA’ is gelegen te 9600 RONSE, Sint-Martensstraat 14. 
Het is een eetcafé. 
De personen die in aanmerking komen voor een tewerkstelling in het kader van artikel 60§7 zullen 
voornamelijk worden ingeschakeld als keukenhulp. 
Het is echter de bedoeling dat ze alle functies binnen het eetcafé onder de knie krijgen en overal 
kunnen worden ingeschakeld. 
Taken en opdrachten: 

 keukenhulp (afwas, leren gerechten maken – alle facetten die te maken hebben met de 
keuken) 

 schoonmaak – ontsmetten 
 opdienen 
 werken achter de bar 
 kassawerk 
 ….. 

Het gaat om een tewerkstelling van 38u00 per week. 
 
Voordracht 
Op voordracht van de hoofdmaatschappelijk werkster van de reguliere werking  

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen om de modelovereenkomst conform artikel 61 tussen het OCMW Ronse en 
de PRIVE-organisatie DE VRIJHEID BVBA, gelegen te 9600 RONSE, Sint-Martensstraat 14, af te 
sluiten met ingang van 1 september 2020 met als doel er werknemers conform artikel 60§7 PRIVE 
van de organieke wet op de OCMW’s, ter beschikking te stellen. 
 
Artikel 2:  
Aan de voorzitter van de raad van maatschappelijk welzijn te verzoeken deze aangelegenheid te 
agenderen op de OCMW-raad van 5 oktober 2020. 
 

2. Verkoop van wagen met nummerplaat 1DJE432 aan Grijkoort Begeleid Werk vzw. 
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. 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 houdende delegatie aan het 
vast bureau voor wat betreft “dagelijks bestuur”. 
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Beslissing van de OCMW raad van 25 mei 2020 in verband met het afsluiten van een 
subsidieovereenkomst met Grijkoort Begeleid Werk vzw voor de aankoop van een nieuwe 
bestelwagen. 
Beslissing van het Vast Bureau van 11 mei 2020 in verband met het afsluiten van een 
subsidieovereenkomst met Grijkoort Begeleid Werk vzw voor de aankoop van een nieuwe 
bestelwagen. 

Relevante documenten 

Inschrijvingsbewijs wagen van het merk Citroën met nummerplaat 1DJE432 
Mail van 20 augustus 2020 met schatting van de waarde van de wagen Automotive Group Duran 

Feiten/context/motivering 

Voor sociale kruidenier Kaboes gebruikte Grijkoort Begeleid Werk vzw een wagen van het merk 
Citroën Nemo met nummerplaat 1DJE432 van het OCMW Ronse voor het ophalen en brengen van 
boodschappen. Deze wagen was echter niet meer geschikt voor zijn functie waardoor op 25 mei 2020 
in de OCMW raad een nieuwe subsidieovereenkomst werd goedgekeurd voor de aankoop van een 
nieuwe bestelwagen. 
De huidige wagen diende teruggebracht te worden naar het OCMW. 
Grijkoort Begeleid Werk vzw stelde echter de vraag of zij deze wagen niet kunnen overkopen in 
functie van hun andere diensten. 
 
De wagen met chasisnummer VF7AA8HSC9486725901 werd geschat door de garage Automotive 
Group Duran op 1.000 euro na bezichtiging van de wagen. 

Adviezen 

Mail van 26 augustus 2020 waarin de Financieel Directeur zich akkoord verklaart met de verkoop van 
de wagen voor de geschatte prijs. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de verkoop van de wagen van het merk Citroën en Chasisnummer 
VF7AAHSC94867259 voor 1.000 euro aan Grijkoort Begeleid Werk vzw. Dit bedrag wordt binnen de 2 
weken gestort op de rekening van het OCMW Ronse. 
 
Artikel 2: 
De nummerplaat 1DJA432 van de wagen wordt door Grijkoort Begeleid Werk vzw opgestuurd naar 
DIV en de vzw vraagt een nieuwe nummerplaat aan. Alsook de verzekering neemt Grijkoort Begeleid 
Werk vzw op zich. 
 

Organisatieontwikkeling 

3. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Verdere aanstelling van een contractuele 4/5den time 
maatschappelijk werker. Beslissing. 

 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


