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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 31 AUGUSTUS 2020 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva 
Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard 
Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Pol Kerckhove, Fatima Hbili, raadsleden  

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Delegatie aan 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 Stad Ronse als opdrachtgevend bestuur. Beslissing. 

Leven en welzijn 

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

Intergemeentelijke samenwerking 

3. 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. 

 
Bijkomende punten van de openbare zitting 

Leven en welzijn 

4. Bijkomend punt voorgebracht door raadslid Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, inzake de 
verdere bespreking inzake de arbeidsomstandigheden binnen WZC De Linde, naar aanleiding van 
de reactie van het gemeenschappelijk vakbondsfront op de uitspraken tijdens de vergadering dd. 
29/06/2020 en de diverse nieuwe klachten. Kennisname. 

5. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, houdende 
voorstel tot uitreiken van een coronapremie aan het zorgpersoneel uit onder andere de 
woonzorgcentra, de sector van de thuisverpleging en thuishulp. Goedkeuring. 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Delegatie aan 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 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°. 
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. 

Voordracht 

Op voorstel van het Vast Bureau d.d. 17 augustus 2020. 

Besluit: Met algemene stemmen 

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. 

Leven en welzijn 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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- 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. 

- De aanvraag voor uitbreiding woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende 
erkenning - verdeling 2020 voor OCMW Ronse, Woonzorgcentrum De Linde d.d. 10 augustus 
2020 aan Agentschap Zorg en Gezondheid. 

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 aanvraag voor uitbreiding woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning - 
verdeling 2020 voor OCMW Ronse, Woonzorgcentrum De Linde d.d. 10 augustus 2020 aan 
Agentschap Zorg en Gezondheid. 

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 

mailto:ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be
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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. 
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. 
Op 10 augustus 2020 werd de aanvraag voor uitbreiding woongelegenheden woonzorgcentrum met 
een bijkomende erkenning - verdeling 2020 voor OCMW Ronse, Woonzorgcentrum De Linde bij het 
Agentschap Zorg en Gezondheid ingediend. 

Voordracht 

Op voordracht van het vast bureau d.d. 3 augustus 2020. 

Besluit: Met algemene stemmen 

 
Artikel 1:  
De beslissing van het vast bureau van 3 augustus 2020 te bekrachtigen als volgt : 
 

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 2: 
Goedkeuring te verlenen aan de aanvraag tot bekomen van een uitbreiding woongelegenheden 
woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning - verdeling 2020, voor OCMW Ronse, 
Woonzorgcentrum De Linde d.d. 10 augustus 2020 bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Intergemeentelijke samenwerking 

3. 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. 
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- 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. 
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. 

Voordracht 

Op voorstel van het Vast Bureau.  

Besluit: Met algemene stemmen 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de welzijnsvereniging Audio. 
 
Artikel 2: 
De toetreding goed te keuren van gemeente Aalter tot de vereniging Audio. 
 
Artikel 3:  
De toetreding goed te keuren van gemeente Herk-de-Stad tot de vereniging Audio. 
 
Artikel 4: 
De toetreding goed te keuren van gemeente Kaprijke tot de vereniging Audio. 
 
Artikel 5:  
De toetreding goed te keuren van gemeente Lievegem tot de vereniging Audio. 
 
Artikel 6: 
De toetreding goed te keuren van gemeente Sint-Laureins tot de vereniging Audio. 
 
Artikel 7: 
De toetreding goed te keuren van OCMW Herk-de-Stad tot de vereniging Audio. 
 
Artikel 8: 
De toetreding goed te keuren van Vives hogeschool tot de vereniging Audio. 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Leven en welzijn 

4. Bijkomend punt voorgebracht door raadslid Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, inzake 
de verdere bespreking inzake de arbeidsomstandigheden binnen WZC De Linde, naar 
aanleiding van de reactie van het gemeenschappelijk vakbondsfront op de uitspraken 
tijdens de vergadering dd. 29/06/2020 en de diverse nieuwe klachten. 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 77 en artikel 78, 2° lid. 

Relevante documenten 

Verschillende nieuwsberichten uit Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad inzake het 
Woonzorgcentrum De Linde. 

Feiten/context/motivering 

De verschillende nieuwsberichten uit Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad inzake het 
Woonzorgcentrum De Linde. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Neemt kennis van de verschillende artikelen uit Het Laatste Nieuws en het Nieuwsblad omtrent de 
situatie in het Woonzorgcentrum De Linde. 
 

5. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, 
houdende voorstel tot uitreiken van een coronapremie aan het zorgpersoneel uit onder 
andere de woonzorgcentra, de sector van de thuisverpleging en thuishulp. Goedkeuring. 

 

De heer Koen Haelters licht zijn bijkomend agendapunt toe en dient de volgende 
ontwerpbeslissing in. 

“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. 
Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikel 3 
§1. 

Relevante documenten 

Mailbericht van 26 augustus 2020 van de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, met de 
vraag tot het agenderen van een bijkomend agendapunt houdende het voorstel tot het 
uitreiken van een coronapremie aan het zorgpersoneel uit onder ander de woonzorgcentra, uit 
de sector van de thuisverpleging en de thuishulp. 

Feiten/context/motivering 

Tijdens de COVID-19 pandemie werd het zorgpersoneel alom geprezen voor haar inzet op het 
werkveld. In volle crisis werden vanuit diverse instanties reeds attenties en geschenken 
afgeleverd aan het personeel als blijk van appreciatie en om hen een hart onder de riem te 
steken.  

Vanuit de federale overheid werd beslist om al het zorgpersoneel tewerkgesteld binnen de 
door de federale overheid gesubsidieerde zorginstellingen een bijkomende coronapremie toe 
te kennen van € 300,00. Via deze maatregel krijgt hoofdzakelijk het zorgpersoneel uit de 
ziekenhuizen een bijkomende premie.  
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Jammer genoeg kreeg deze federale maatregel geen navolging op het niveau van de Vlaamse 
Overheid opdat ook het zorgpersoneel uit de woonzorgcentra of het zorgpersoneel uit de sector 
van de thuisverpleging en thuishulp ook dergelijke premie zouden ontvangen.  

Hierdoor ontstaat er een ongelijke behandeling binnen het zorgpersoneel.  

De lokale overheid kan dergelijke ongelijke behandeling rechtzetten door het uitreiken van een 
lokale coronapremie aan het zorgpersoneel dat niet valt onder de federale maatregel.  

De sp.a-fractie roept de Gemeenteraad dan ook op een gelijkaardige premie toe te kennen aan 
onder meer het zorgpersoneel tewerkgesteld binnen de woonzorgcentra op het Ronsese 
grondgebied, thuisverpleegkundigen actief in Ronse of met maatschappelijke zetel in Ronse, 
enz.  

Dergelijke premie kan worden toegekend onder de vorm van cadeaubonnen die kunnen 
worden gebruikt bij lokale handelaren, cultuurbonnen, korting op AGH-bedrijven voor 
zelfstandig verpleegkundigen, enz.  

De meerderheid kan vrij beslissen onder welke vorm dergelijke premie wordt verstrekt, doch 
de Gemeenteraad dient zich principieel uit te spreken over de toekenning van een dergelijke 
premie.  

Voordracht 

Op voorstel van de sp.a-fractie.  

Besluit :  

Artikel 1:  
Principieel akkoord te gaan met de toekenning van een coronapremie van € 300,00 aan het 
personeel uit de Ronsese zorgsector dat niet kan genieten van de federale coronapremie.  
Artikel 2:  
Het College van Burgemeester en Schepenen te verzoeken deze maatregel verder concreet 
uit te werken. “ 

 
De heer Wim Vandevelde, schepen, dient, namens de meerderheid, een amendement in voor dit 
bijkomend agendapunt. Hij stelt voor om, vooraleer een beslissing te nemen over dit 
agendapunt, af te wachten welke bijkomende middelen er vanuit de Vlaamse regering ter 
beschikking gesteld zullen worden voor het toekennen van een dergelijke coronapremie aan 
het zorgpersoneel dat niet kan genieten van de federale coronapremie alsook te wachten tot de 
kostprijs van de getroffen maatregelen inzake het coronavirus COVID-19 gekend is. 

Besluit: Met algemene stemmen 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan om niet te stemmen over dit bijkomend agendapunt. 
 
Artikel 2:  
Akkoord te gaan om af te wachten tot bekend is welke bijkomende middelen de Vlaamse regering 
voorziet om een dergelijke coronapremie te kunnen toekennen en wat de kostprijs van de getroffen 
maatregelen inzake het coronavirus zullen zijn. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de OCMW-raad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


