Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 3 MEI 2021
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter.
Luc Dupont, burgemeester.
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron
Demeulemeester, Wim Vandevelde, schepenen.
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen Haelters, JeanPierre 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, Dominique Opsomer,
Philippe Vallez, raadsleden.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Verontschuldigd: Pol Kerckhove, raadslid
AGENDA
Punten van de openbare zitting
Leven en welzijn
1. Openbare Vereniging Ronse (OVERO). Vervanging van een lid van de Algemene
Vergadering. Beslissing.
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.
OPENBARE ZITTING
Punten van de openbare zitting
Leven en welzijn
1.

Openbare Vereniging Ronse (OVERO). Vervanging van een lid van de Algemene
Vergadering. 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, 474,
475 en 484.
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-

-

De OCMW-raadsbeslissing van 14 november 2002 houdende de oprichting van een
vereniging conform de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet op de
OCMW’s met als enige deelgenoot het OCMW van Ronse, onder de benaming
OVERO, Openbare Vereniging Ronse en de goedkeuring van de statuten.
De gemeenteraadsbeslissing van 02 december 2002 betreffende de oprichting van
“OVERO”, openbare vereniging Ronse en de vaststelling van de statuten.
De statuten van de vereniging OVERO meer bepaald artikel 11 betreffende de
samenstelling van de algemene vergadering.
De OCMW-raadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de samenstelling van de
algemene vergadering.

Relevante documenten
˗
˗

De statuten van de vereniging OVERO.
Het mailbericht van de heer Koen Haelters, voorzitter Vooruit Ronse, inzake het
opnemen van de mandaten van mevrouw Fatima Hbili, gewezen gemeenteraadslid,
door de heer Philippe Marnic Vallez.

Feiten/context/motivering
Volgende personen werden aangeduid als leden met beslissende stem in de algemene
vergaderingen van "OVERO" door de OCMW-raad d.d. 28 januari 2019 :
De heer Tom DEPUTTER
Mevrouw Fatima HBILI
Mevrouw Eugénie CARREZ
De heer Diederik VAN HAMME
De heer Patrice DUTRANOIT
Mevrouw Sylvie VAN OVERMEEREN
Mevrouw Rosanna KHOSHABA.
Ingevolge het ontslag van mevrouw Fatima HBILI als raadslid bestaat er aanleiding toe om
een nieuwe vertegenwoordiger van het OCMW-bestuur aan te duiden.
De leden van de algemene vergadering mogen geen persoonlijke, familiale of zakelijke
belangen hebben die ingaan tegen het belang van de vereniging.
Artikels 484 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stipuleert dat
de OCMW’s in de organen van de welzijnsvereniging vertegenwoordigd zijn door leden van
de raad voor maatschappelijk welzijn.
Bij mailbericht van 17 april 2021 deelt de heer Koen Haelters, voorzitter Vooruit Ronse, mee
dat de mandaten van mevrouw Fatima Hbili zullen overgenomen worden door de heer
Philippe Marnic Vallez, opvolger van mevrouw Fatima Hbili in de gemeente- en OCMW-raad.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1:
Volgende persoon aan te duiden als lid met beslissende stem in de algemene vergaderingen
van "OVERO" ter vervanging van mevrouw Fatima HBILI :
De heer Philippe Marnic VALLEZ.
Artikel 2:
Als de raad voor maatschappelijk welzijn dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de
eerstvolgende vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn.
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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 verlenen van goedkeuring
aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv 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 dv 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. 01 april 2021 betreffende de oproeping voor de algemene
jaarvergadering van TMVS dv op 15 juni 2021 om 14u30.
Schrijven van Creat d.d. 22 april 2021 betreffende de nasturing van het verslag van de
revisor.

Feiten/context/motivering
Bij schrijven van 01 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.
Voordracht
Op voordracht van het Vast Bureau.
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Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1:
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering van
15 juni 2021 van de dienstverlenende vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor
Services, TMVS dv en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de
agendapunten :
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.
Artikel 2:
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten
van de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2021, waarvoor een beslissing moet
genomen worden, goed te keuren.

Namens de OCMW-raad:
Algemeen directeur

Voorzitter
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