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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.  24 november 2020. 

 
AANWEZIG :  Wim Vandevelde, voorzitter 
 
Andere leden met beslissende stem : mevr. Faiza El Ghouch, dhr. Koen Haelters, Mevr. Eva 
Lamon, dhr. Lech Schelfout 
 
De leden met raadgevende stem : dhr. Hubert Claeys, dhr. Safi Kamel en mevr. Brigitte 
Vanhoutte 
      
De heer SOETENS Jurgen, secretaris OVERO  
 
VERONTSCHULDIGD :  
 
OPENING: 19.30 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 2 juni 2020. Goedkeuring. 

Het verslag van de vergadering van 2 juni 2020 wordt éénparig goedgekeurd. 

2. Financiën. Betalingsbevelen. Goedkeuring.  

De raad van bestuur stelt de betalingsbevelen 2020/1/ALFC-2020/53/ALFC en 2020/1/DLON 
– 2020/53/DLON betaalbaar. 
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3. Personeel. Fietsleaseproject voor personeelsleden. Goedkeuring.  

 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen ; 

Gelet op 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. 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36. 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen ; 

Overwegende dat OVERO als bestuur de werknemers wil aanmoedigen om de woon-
werkverplaatsingen te maken met de fiets ; 

Overwegende dat fietslease in dit verband zowel voor de werkgever als werknemer een 
interessante optie is ; 

Overwegende dat de stad Ronse in dit verband reeds een volledige procedure heeft 
gevolgd ; 

Overwegende dat het wenselijk is dat personeelsleden van OVERO ook kunnen genieten 
van de mogelijkheden inzake fietslease geheel volgens de voorwaarden van de gevolgde 
procedure door de stad Ronse net zoals voorzien voor de overige werknemers van het lokaal 
bestuur ; 

Gelet op de collegebeslissing van de stad Ronse van 9 december 2019 houdende 
goedkeuring om het fietsleaseproject op te starten ; 

Gelet op de collegebeslissing van de stad Ronse van 20 januari 2020 houdende 
goedkeuring van de lastvoorwaarden en de plaatsingsprocedure in het fietsleaseproject ; 

Gelet op de collegebeslissing van de stad Ronse van 20 april 2020 houdende de gunning 
in het fietsleaseproject ; 

BESLIST :  MET ALGEMENE STEMMEN   
 
Artikel 1.  Akkoord te gaan dat de personeelsleden van de Openbare Vereniging Ronse 

ook kunnen intekenen op het fietsleaseproject aan dezelfde voorwaarden 
zoals het voor de werknemers van het lokaal bestuur Ronse werd opgezet en 
in hetzelfde contract.  

Artikel 2.  Akkoord te gaan met het engagement van het bestuur om de helft van het 
leasebedrag met een maximum van 35 euro/maand tussen te komen per 
personeelslid over een periode van 48 maand. 

Artikel 3.  Akkoord te gaan met het engagement van de werknemer om verplicht 25 % 
van de werkdagen/jaar met de fiets naar het werk te komen + de 
dienstverplaatsingen binnen de 5 km met de leasefietsen te maken en 
waarbij de maandelijkse bijdragen onmiddellijk kunnen worden afgehouden 
van het loon van het personeelslid afhankelijk van de gekozen fiets. 
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4. Personeel. Uitvoering sectoraal akkoord 2020. Goedkeuring.  

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen. 

Gelet op het statuut van het OVERO-personeel ; 

Gelet op het sectoraal akkoord lokale en provinciale besturen 2020 ; 

Gelet op het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 5) van 8 juni 2020 voor de non-
profitsector in de lokale besturen en het addendum. 

Gelet op het principeakkoord van 11 maart 2020, bereikt in de bemiddelingsprocedure, 
waaraan alle partijen behoudens VVP hun akkoord gaven ; 

Gelet op de tekst, “ontwerp sectoraal akkoord 2020 versie comité C1” van VVSG vzw, 
die uitgaande van dat principeakkoord nog een onderverdeling maakte tussen de VIA en de 
niet-VIA personeelsleden, maatregelen en financiering. 

Overwegende dat dit sectoraal akkoord ook van toepassing is op de welzijnsverenigingen ; 

Overwegende dat over de modaliteiten werd onderhandeld met de representatieve 
vakorganisaties ; 

 

BESLIST :  MET ALGEMENE STEMMEN   
 
Artikel 1.  De werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques met ingang van 01/07/2020 

te verhogen met 1,50 euro/maaltijdcheque.  

Artikel 2. De werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques éénmalig en tijdelijk te 
verhogen met 0,30 euro/maaltijdcheque voor de periode van 01/07/2020 tot 
en met 31/12/2020 (als inhaalbeweging voor de periode van 01/01/2020 tot 
en met 30/06/2020).   

Artikel 3.  Een éénmalige gift van 120,00 Euro/persoon te voorzien aan 
geschenkcheques (lokale handelaarsbonnen) ter gelegenheid van kerstmis 
onder voorbehoud dat de wetgeving wordt aangepast, waarbij de max. 
waarde van 40,00 € wordt opgetrokken naar 300,00 €.   

In geval de max. waarde van de geschenkcheques 40,00 Euro blijft dan 
wordt geopteerd voor een combinatie van geschenkcheques met ecocheques 
(40,00 € + 80,00 €). 

 

5. Financiën. Aanpassing nr. 1 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 ; 
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Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2020/3 d.d. 18 september 2020 betreffende de 
aanpassing van de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale 
besturen volgens de beleids- en beheerscyclus ; 

Gelet het ontwerp nr. 1 van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de 
Openbare Vereniging Ronse dat enerzijds een wijziging van de bestaande kredieten voor het 
boekjaar 2020 bevat en anderzijds de vaststelling van de nieuwe kredieten voor het boekjaar 
2021 ; 

Na beraadslaging ; 

 

BESLIST :  MET ALGEMENE STEMMEN   
 
Artikel 1.  De aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van de Openbare 

Vereniging Ronse vast te stellen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan 
de Algemene Vergadering van de Openbare Vereniging Ronse. 

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

dagelijks personeelsbeheer. Kennisname 

Er wordt kennis genomen van de volgende secretarisbeslissingen 2020/6 – 2020/16. 

7. Financiën. Opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025. Kennisname. 

Er wordt kennis genomen van de opvolgingsrapportering per 30 juni 2020 van de Openbare 
Verenging Ronse. 

 

 
De Voorzitter sluit de vergadering om 19.55 uur. 

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


