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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 19 APRIL 2021 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

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

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 

1. Principiële beslissing inzake aanwending van de subsidie voor psychologische hulpverlening 
aan kwetsbare doelgroepen door uitwerken van een samenwerkingsovereenkomst met OCMW 
Oudenaarde en CAW. Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 

2. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring van 
de agenda van de algemene jaarvergadering van 15 juni 2021 en vaststellen van het mandaat van 
de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 

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

Varia 

4. Agenda OCMW-raad 3 mei 2021. Kennisname. 
 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 

1. Principiële beslissing inzake aanwending van de subsidie voor psychologische 
hulpverlening aan kwetsbare doelgroepen door uitwerken van een 
samenwerkingsovereenkomst met OCMW Oudenaarde en CAW. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 3°.  
Het koninklijk besluit van 24 december 2022 het koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende 
maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de 
preventieve gezondheidsmaatregelen. 
De omzendbrief van 21 februari 2021 bij het koninklijk besluit van 24 december 2022 het koninklijk 
besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn 
van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter 
verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen. 

Relevante documenten 
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Mail van het afdelingshoofd Leven en Welzijn d.d. 14 april 2021 inzake de vraag tot formuleren van 
een principiële beslissing betreffende het verlenen van psychologische hulp aan  de kwetsbare 
doelgroepen van Ronse. 
Mails van het afdelingshoofd Leven en Welzijn d.d. 22 en 24 februari 2021, 16 en 26 maart 2021 
inzake het aanbod van psychologische hulp in de regio, met bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

Op basis van het Koninklijk Besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van 
het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve 
gezondheidsmaatregelen wordt aan de OCMW’s een toelage toegekend om: 

 het psychologisch welzijn van de gebruikers te bevorderen en om het psychologisch lijden 
als gevolg van sociaal isolement te bestrijden; 

 om het begrip en de toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen te verbeteren. 
 
OCMW Ronse heeft voor de periode van 01.12.2020 tot en met 31.12.2021 een toelage van 11.369 
EUR ontvangen. 
De toelage kan gebruikt worden voor de financiering van acties en projecten om psychologische 
ondersteuning te organiseren of om het sociaal isolement van de gebruikers te doorbreken, al dan niet 
in samenwerking met of voor prestaties van derden voor de psychologische ondersteuning van de 
gebruikers. Deze subsidie kan ook worden gebruikt voor de financiering van acties en projecten met 
het oog op het verbeteren van het begrip en de toepassing van de gezondheidsmaatregelen ter 
voorkoming van de verspreiding van het coronavirus en voor de financiering van campagnes om de 
acties en projecten van de OCMW’s inzake psychologische ondersteuning en bewustmaking van de 
gezondheidsmaatregelen bekend te maken. 
De toelage kan worden aangewend voor uitgaven die betrekking hebben op personeels-, werkings- en 
investeringskosten. 
 
Bij navraag van de maatschappelijk werker bleek dat er voornamelijk nood is aan psychologische 
hulpverlening voor cliënten gezien de enorme wachtlijsten in het huidige aanbod.  
Om deze reden heeft het afdelingshoofd Leven en Welzijn daarom contact opgenomen met haar 
collega afdelingshoofd van OCMW Oudenaarde om te horen of de beide besturen daarom de 
budgetten niet kunnen samenleggen en een partner kunnen zoeken om deze hulpverlening aan onze 
cliënten aan te bieden. OCMW Oudenaarde heeft +/- hetzelfde bedrag ter beschikking gekregen. 
Vervolgens werd samen met verschillende potentiële partners in gesprek gegaan waaronder CGG, 
Huis van de Mens, Solentra en CAW. 
 
CAW is de enige aanbieder die op korte termijn een uitbreiding van zijn eerstelijns psychologisch 
aanbod in onze regio kan realiseren. 

 Voor de toelage kunnen zij voor Ronse 70 sessies aanbieden aan cliënten. Per cliënt wordt 
een maximum van 10 sessies afgebakend. 

 Ze zouden dit lokaal organiseren in het CAW Ronse. 

 Het gaat hier wel over eerstelijns psychologisch aanbod, m.a.w. zware psychische 
stoornissen kan het CAW niet opnemen. 

 Het gaat eerder over bv. volgende thema’s: eenzaamheid, relationele problemen, 
financiële zorgen, opvoeding/ouderschap, laag zelfbeeld, depressies. 

 Het CAW kan onmiddellijk starten. 

 De kostprijs is hoog door de snelheid waarbij we verwachten dat het kan starten: de 
subsidies zijn maar beschikbaar tot eind dit jaar en de anciënniteit van de persoon (24 jaar) 
die dit lokaal zal opnemen. De anciënniteit maakt wel dat het een ervaren persoon is die 
de begeleiding zal opnemen. 

 
Heden wordt aan het vast bureau een principieel akkoord gevraagd. Dit zal eveneens gebeuren in het 
OCMW van Oudenaarde. 
Daarna is het de bedoeling om nog een concrete samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de 
beide OCMW’s en CAW. 

Adviezen/visum 

Het afdelingshoofd Leven en Welzijn beseft dat het aantal sessie/cliënten beperkt is maar dit zal wel al 
een nood kunnen ledigen voor de meest acute situaties en geeft hieromtrent dus positief advise. 
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Besluit: 

Enig artikel:  
Principieel akkoord te gaan om de voorziene subsidie ter bevordering van het psychologisch welzijn 
van de kwetsbare burgers, aan te wenden door een samenwerking aan te gaan en een 
samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Oudenaarde en met CAW Zuid-Oost-Vlaanderen 
op te maken, teneinde een aanbod inzake psychologische hulpverlening te verstrekken. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

2. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring 
van de agenda van de algemene jaarvergadering van 15 juni 2021 en vaststellen van het 
mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en artikel 78, 2° lid 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 74, 432 
- De OCMW-raadsbeslissing van 17 oktober 2017 houdende goedkeuring te verlenen aan het 

voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS en het intekenen op A 
aandelen volgens de bepalingen opgenomen in artikel 9 van de statuten. 

- De OCMW-raadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de aanstelling van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 
van TMVS voor de legislatuur 2019-2024, namelijk de heer Jan FOULON als 
vertegenwoordiger en de heer Guillaume DEVOS als plaatsvervanger voor de hele legislatuur. 

- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv meer bepaald artikel 27 betreffende 
de samenstelling van de algemene vergadering.  

Relevante documenten 

Schrijven van Creat d.d. 1 april 2021 betreffende de oproeping voor de algemene jaarvergadering van 
TMVS dv op 15 juni 2021 om 14u30. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van 1 april 2021 van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv werd 
het OCMW Ronse uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering van 15 juni 2021 met als agenda :  
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de 
overdracht van een deelnemer 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020 
4. Verslag van de commissaris 

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 
2020 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020 
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Aanpassing huishoudelijk reglement 
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

Varia en mededelingen 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 

In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn zodat het mandaat van de OCMW-
vertegenwoordiger kan vastgesteld worden. 

Besluit: 

Artikel 1:  
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De voorzitter van de raad van maatschappelijk welzijn te verzoeken om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende raad. 
 

Organisatieontwikkeling 

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

 

Varia 

4. Agenda OCMW-raad 3 mei 2021. 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. 3 mei 2021. 

Feiten/context/motivering 

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 3 mei 2021. 
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. 3 mei 2021. 
 
 
 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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