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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2022 

 
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, Jean-Pierre Stockman, 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, Safia Marzouki, raadsleden. 
 
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Koen Haelters, raadsleden  
 

Sociale Dienst.                                                                                                   
Verlenen van goedkeuring tot afsluiten van een Samenwerkingsovereenkomst 
conform artikel 61 met vzw De Linde te Ronse teneinde een artikel 60§7 
terbeschikkingstelling mogelijk te maken.                                                           
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 en artikel 84 tot en met 86 
˗ De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2013 houdende 

delegatie aan het Vast Bureau voor wat betreft “dagelijks bestuur”. 
˗ Artikel 61 van de organieke wet van 08 juli 1976 waarbij het OCMW 

samenwerkingsverbanden kan afsluiten met andere organisaties teneinde haar 
doelstellingen te kunnen realiseren. 

˗ De beslissing van het Vast Bureau d.d. 31 januari 2022 aangaande de goedkeuring 
van de Samenwerkingsovereenkomst (Non profit) tussen het OCMW Ronse en vzw 
De Linde te Ronse in het kader van een terbeschikkingstelling van werknemers in 
toepassing van artikel 60 § 7 van de wet betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 

Relevante documenten 

˗ De beslissing van 15 oktober 2015 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
houdende vaststelling van de gewijzigde modelovereenkomst tussen het OCMW 
Ronse en non-profitorganisaties naar aanleiding van het kerntakendebat. 

˗ De Samenwerkingsovereenkomst (Non profit) tussen het OCMW Ronse en vzw De 
Linde te Ronse in het kader van een terbeschikkingstelling van werknemers in 
toepassing van artikel 60 § 7 van de wet betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
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Feiten/context/motivering 

Op basis van artikel 61 van de organieke wet van 08 juli 1976 kan het OCMW 
samenwerkingsverbanden afsluiten met andere organisaties teneinde haar doelstellingen te 
kunnen realiseren; 
Ten behoeve van de tewerkstellingsvorm artikel 60§7 van de organieke wet van 08 juli 1976 
kan het OCMW aldus een overeenkomst afsluiten met een partnerorganisatie waaraan 
dergelijk personeelslid ter beschikking wordt gesteld. 

Het OCMW stelt reeds jaren personeel conform artikel 60§7 ter beschikking in het 
voormalige Woonzorgcentrum De Linde. Aangezien deze organisatie, met ingang van 01 
januari 2022 werd overgenomen door een private partner en aldus veranderd is van structuur 
en officiële benaming, is het nodig een aangepaste Samenwerkingsovereenkomst af te 
sluiten. 

Voorstel 

Op voorstel van het Vast Bureau d.d. 31 januari 2022. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
Goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst conform artikel 61 afgesloten 
tussen het OCMW Ronse en vzw De Linde teneinde de terbeschikkingstelling in functie van 
de tewerkstellingsvorm conform artikel 60§7 (non – profit) te kunnen realiseren. 

 De loonkost wordt gedragen door het OCMW met uitsluiting van alle andere 
kosten zoals materieel, verplaatsingskosten (tijdens de diensturen) en andere. 

 De gebruiker staat in voor het materiaal en werkkledij. 
 De maandelijkse bijdrage van de organisatie in deze loonkost is afhankelijk van 

het aantal gepresteerde uren van het personeelslid/de personeelsleden. Er wordt 
aan de organisatie enkel een bijdrage van 2,00 EUR aangerekend per werkelijk 
gepresteerd arbeidsuur (dus niet ingeval van ziekte, vorming, afwezigheden). 

 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Julien Vandenhoucke get. Diederik Van Hamme 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme 
Algemeen directeur Voorzitter 
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