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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 08 NOVEMBER 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, Patrice Dutranoit, David 
Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Dominique 
Opsomer, Philippe Vallez, raadsleden. 
 
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Pol Kerckhove, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Eugénie Carrez, 
raadsleden  

De voorzitter opent de zitting. 

 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 

1. Besluit van de Gouverneur van 11 oktober 2021 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de Stad en het OCMW Ronse. 
Kennisgeving. 

2. Opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 over het eerste semester 
van het boekjaar 2021.                                                                                                  
Kennisname. 

Verzelfstandiging 

3. Woonzorgcentrum De Linde.                                                                                               
Overdracht van de erkenning naar vzw De Linde.                                                        
Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 

4. OCMW-personeel.                                                                                                           
Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor het jaar 2022. 
Goedkeuring. 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 

1. Besluit van de Gouverneur van 11 oktober 2021 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de Stad en het OCMW Ronse. 
Kennisgeving. 

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, artikel 78, 2° 

lid en artikel 332. 
˗ Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 05 juli 2021 houdende de 

vaststelling van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020. 

Relevante documenten 

Het schrijven d.d. 11 oktober 2021 van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur, Afdeling Oost-Vlaanderen, de gouverneur, houdende afschrift van het besluit d.d. 
11 oktober 2021 tot goedkeuring van de jaarrekening 2020. 

Feiten/context/motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 05 juli 2021 heeft de jaarrekening vastgesteld. 

Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen 
waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand. 
De gouverneur, mevrouw Carina Van Cauter, besluit dat de jaarrekening over het financiële 
boekjaar 2020 van het OCMW en de Stad Ronse, wordt goedgekeurd. 

Voordracht 

Op voordracht van het Vast Bureau. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Kennis te nemen van het besluit d.d. 11 oktober 2021 van de Gouverneur houdende de 
goedkeuring van de jaarrekening van de Stad en het OCMW Ronse over het financiële 
boekjaar 2020. 

2. Opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 over het eerste semester 
van het boekjaar 2021.                                                                                                  
Kennisname. 

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, artikel 78, 2° 

lid. Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het 
artikel 263. 

Relevante documenten 

Het rapport inzake de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 over het eerste 
semester van het boekjaar 2021.
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Feiten/context/motivering 

Ingevolge het artikel 263 van het decreet over het Lokaal Bestuur dient er minstens voor het 
einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 
over het eerste semester van het boekjaar te worden voorgelegd. 

Voordracht 

Op voorstel van het Vast Bureau. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het rapport opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 
van het Lokaal Bestuur Ronse, per 30 juni 2021. 

Verzelfstandiging 

3. Woonzorgcentrum De Linde.                                                                                               
Overdracht van de erkenning naar vzw De Linde.                                                        
Goedkeuring. 

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, artikels 77, 78 2° lid en 

artikel 84, §1.  
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 05 juni 2009 betreffende de procedures 

voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. 
- De OCMW-raadsbeslissing van 28 mei 2018 houdende de oprichting van een 

vereniging conform de bepalingen van het OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 4 en dit 
voor de exploitatie van het huidige woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, 
namelijk vzw De Linde met als partners het OCMW Ronse samen met de Stad Ronse 
en Woonzorgcentrum Sint-Vincentius vzw. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 11 juni 2018 houdende de oprichting van een 
vereniging conform de bepalingen van het OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 4 en dit 
voor de exploitatie van het huidige woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, 
namelijk vzw De Linde met als partners de Stad Ronse samen met het OCMW Ronse 
en WZC Sint-Vincentius vzw. 

- Het ministerieel besluit van 18 juli 2018 houdende goedkeuring van het besluit van de 
raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Ronse van 28 mei 2018 tot 
oprichting van een vereniging conform de bepalingen van het OCMW-decreet, titel 
VIII, hoofdstuk IV en dit voor de exploitatie van het huidige woonzorgcentrum De Linde 
van het OCMW Ronse, namelijk vzw De Linde met als partners het OCMW Ronse 
samen met de Stad Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw. 

- Het arrest van de Raad van State van 01 juni 2021. 
- De beslissing van de OCMW-raad d.d. 11 oktober 2021 houdende kennisname van de 

aangepaste statuten van vzw De Linde. 
- De beslissing van de gemeenteraad d.d. 11 oktober 2021 houdende kennisname van 

de aangepaste statuten van vzw De Linde. 
- De beslissing van de algemene vergadering van vzw De Linde d.d. 20 oktober 2021 

waarbij de definitieve statuten werden goedgekeurd. 
- De statuten van vzw De Linde. 

Relevante documenten 

- De nieuwe statuten van vzw De Linde. 
- Het formulier aanvraag erkenning. 
- De recente personeelslijst van WZC De Linde. 
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Feiten/context/motivering 

Woonzorgcentrum De Linde wenst haar 152 erkenningen (RIZIV-nummer 76044535110 – 
HCO 3272) over te dragen aan de nieuw opgerichte vzw De Linde met ingang vanaf 01 
januari 2022. 
Het daartoe bestemde formulier zal worden overgemaakt aan het Agentschap Zorg en 
Gezondheid. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het Vast Bureau. 

Gelet op de vraag van de heer Björn Bordon, gemeenteraadslid, om voor dit agendapunt een 
hoofdelijke stemming te houden; 

Gelet op de mondelinge stemming die hoofdelijk en op naam gehouden wordt en waarvan de 
uitslag luidt als volgt : 

Dupont Luc:    akkoord 

Deworm Yves:   akkoord 

Vandenhoucke Joris:   akkoord 

Deriemaker Gunther:   niet akkoord 

Foulon Jan:    akkoord 

Michaux Ignace:   akkoord 

Vanhoutte Brigitte:   akkoord 

Deputter Tom:   akkoord 

Bordon Björn:    niet akkoord 

Demeulemeester Aaron:  akkoord 

Dutranoit Patrice:   akkoord 

Vandevelde Wim:   akkoord 

Vandekerkhove David:  akkoord 

El Ghouz Faiza:   akkoord 

Lamon Eva:    akkoord 

Khoshaba Rossana:   akkoord 

Van Overmeeren Sylvie:  akkoord 

Cornelus Jo:    akkoord 

Verstichel Leonard:   akkoord 

Devos Guillaume:   akkoord 

Schelfout Lech:   niet akkoord 

Elidrissi Youssef:   niet akkoord 

Opsomer Dominique:  akkoord 

Vallez Philippe Marnic:  niet akkoord 

Van Hamme Diederik:  akkoord. 
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Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Diederik Van Hamme, Luc Dupont, Joris 
Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Yves Deworm, Patrice Dutranoit, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Leonard Verstichel 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim 
Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus, Dominique Opsomer 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Vooruit stemmen tegen: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Philippe 
Vallez 

Enig artikel:  
De 152 erkenningen (RIZIV-nummer 76044535110 – HCO 3272) van het Woonzorgcentrum 
De Linde over te dragen aan de nieuw opgerichte vzw De Linde, gevestigd te 9600 Ronse, 
Oscar Delghuststraat 68, met ingang vanaf 01 januari 2022. 

Organisatieontwikkeling 

4. OCMW-personeel.                                                                                                           
Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor het jaar 2022. 
Goedkeuring. 

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, en artikel 84 §1. 
˗ Titel IX, hoofdstuk II, artikel 206 en hoofdstuk III, artikel 209 paragraaf 1 van de 

rechtspositieregeling houdende de verloven en afwezigheden van het stadspersoneel. 
˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 13 september 

2021 houdende de goedkeuring van de brug- en compensatiedagen voor het jaar 
2022. 

Relevante documenten 

˗ De nota van 19 mei 2021 van XXXXXXXXXXXXXXX, administratief medewerker 
Personeelsdienst, houdende het voorstel tot vastlegging van de brug- en 
compensatiedagen voor 2022. 

˗ De Protocollen van 27 september 2021 van het Bijzonder Onderhandelingscomité. 

Feiten/context/motivering 

Artikel 209, §1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de personeelsleden betaalde 
vakantie hebben op volgende feestdagen : 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, 
pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 15 
november, 25 december en 26 december. 

Artikel 206 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de vakantiedagen kunnen 
worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van de behoeften van 
de dienst, met uitzondering van de eerste werkdag na 1 januari en de namiddag (ter waarde 
van een halve dag) van de laatste werkdag vóór kerstdag. 
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Op het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 06 oktober 2014 werd beslist om 
jaarlijks geen permanentieplicht meer te voorzien op de namiddag van 31 december. 

Het is de bedoeling om de verlofregeling voor het personeel tewerkgesteld bij het centraal 
beheer OCMW en het Sociaal Huis zoveel mogelijk af te stemmen op de verlofregeling van 
het stadsbestuur. 

Adviezen/visum 

Gunstig advies inzake de brug- en compensatiedagen uitgebracht door de leden van het 
Bijzonder Onderhandelingscomité dat plaats vond op 27 september 2021. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Voor het jaar 2022 volgende brugdagen te voorzien : 
vrijdag 27 mei 2022 (dag na OLH Hemelvaart) 
vrijdag 22 juli 2022 (dag na de Nationale Feestdag) 
maandag 31 oktober 2022 (dag voor Allerheiligen) 
maandag 14 november 2022 (dag voor het Feest van de Dynastie). 
Artikel 2: 
Volgende inhaalverlofdagen te voorzien voor 2022 : 
zaterdag 01 januari 2022 (Nieuwjaar) 
zondag 01 mei 2022 (Dag van de Arbeid) 
zondag 25 december 2022 (Kerstdag). 
Artikel 3: 
Er wordt beslist om vanaf 2022 collectief te sluiten op de 2 laatste werkweekdagen van het 
jaar. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de OCMW-raad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme 


