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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.                                                                                                             
Aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst conform artikel 61 ten behoeve 
van een terbeschikkingstelling van een werknemer ingevolge artikel 60 bij Privé-
gebruiker Domino's Pizza te Ronse.                                                                      
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
˗ De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 61. 
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en artikel 78, 

2°lid. 
˗ De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 
˗ De beslissing van het Vast Bureau d.d. 13 december 2021 inzake de goedkeuring tot 

het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst conform artikel 61 ten behoeve 
van een terbeschikkingstelling van een werknemer ingevolge artikel 60 bij Privé-
gebruiker Domino's Pizza te Ronse. 

Relevante documenten 

Het ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst voor een terbeschikkingstelling voor een 
artikel60-werknemer bij privé-organisatie Domino’s Pizza te Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Opdat het OCMW haar wettelijke opdracht zou kunnen realiseren kan het OCMW ingevolge 
artikel 61 van de organieke wet, samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met derden : 

Het centrum kan aldus een beroep doen op de medewerking van personen, van 
inrichtingen of diensten, die, opgericht hetzij door openbare besturen, hetzij op privé-
initiatief, in staat zijn de middelen aan te wenden tot verwezenlijking van de 
verschillende oplossingen die zich opdringen, met eerbiediging van de vrije keuze van 
de betrokkene. 



 

 2/3 

 

Met hetzelfde doel kan het centrum overeenkomsten sluiten, hetzij met een ander 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een ander openbaar bestuur of 
instelling van openbaar nut, hetzij met een privé-persoon of een privé-instelling.  

In afwijking van de bepalingen van artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de 
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het terbeschikkingstellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers, kunnen de werknemers verbonden krachtens een 
arbeidsovereenkomst met de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met 
toepassing van dit lid, door deze centra ter beschikking worden gesteld aan de 
partners die met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een overeenkomst 
hebben gesloten op basis van onderhavige organieke wet. 

Motivatie:  
 Domino’s Pizza te Ronse is vragende partij om samen te werken met het OCMW 

Ronse en er werknemers in het kader van artikel 60 ter beschikking te stellen 
conform de bepalingen die vervat zijn in de vernieuwde modelovereenkomst. 

 De trajectbegeleider van de Cel Tewerkstelling heeft diverse contacten gehad met 
het bedrijf en deze werden als positief omschreven. 

 Het bedrijf verbindt zich ertoe te zullen voorzien in de nodige omkadering en 
aansturing op de werkvloer. 

 Elke unieke werkplek is een kans om de competenties en vaardigheden verder te 
ontwikkelen en de uitstroomkansen in het normaal economisch circuit voor onze 
kwetsbare werknemers te maximaliseren.  

 De Cel Tewerkstelling onderhoudt immers op regelmatige basis contacten 
met de werkvloer en er worden periodiek evaluatiemomenten ingepland.  

 In de context van deze tewerkstellingsvorm ART60-Privé zetten de 
trajectbegeleiders aldus in op controle en opvolging ten aanzien van de werkvloer 
waaraan onze werknemer wordt ter beschikking gesteld. 

 Mochten er zaken vastgesteld worden die niet verenigbaar zijn ingevolge 
deze samenwerkingsovereenkomst, dan zijn de trajectbegeleiders ertoe gehouden 
dit te rapporteren en kan er ingegrepen worden door enerzijds de werknemer die 
er ter beschikking wordt gesteld naar een andere werkvloer te verplaatsen en 
anderzijds kan de samenwerkingsovereenkomst soepel opgezegd worden 
mits de inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

 Wereldwijd zijn er reeds 17.000 vestigingen van Domino’s Pizza.  
 In het kader van het TWE-decreet wordt er eveneens veel belang gehecht aan de 

inspanningen die het OCMW onderneemt om de uitstroomkansen van onze 
doelgroepwerknemers in het normaal economisch circuit te verhogen; 

 Deze werkervaring zal ten goede komen aan de persoonlijke ontwikkelingskansen 
van onze doelgroepwerknemers. 

 De privéonderneming is ertoe gehouden om het verschil tussen de jaarlijkse 
loonkost voor het OCMW (= het brutoloon, het vakantiegeld, de eindejaarspremie 
en de verzekeringspremie), en de aan het OCMW uitgekeerde staatstoelage, ten 
laste te nemen en aan het OCMW terug te betalen, mits de inachtneming van een 
minimum bedrag gelijk aan 2 EUR per gepresteerd arbeidsuur, op basis van een 
aangeboden factuur. 

Voorstel 

Op voorstel van het Vast Bureau d.d. 13 december 2021. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen om de Samenwerkingsovereenkomst conform artikel 61 tussen het 
OCMW Ronse en de PRIVE-organisatie Domino’s Pizza Ronse met adres Winston 
Churchillplein 7 te 9600 Ronse, af te sluiten met als doel er werknemers conform artikel 
60§7 PRIVE van de organieke wet op de OCMW’s, ter beschikking te stellen. 
Artikel 2: 
De trajectbegeleiders van de Cel Tewerkstelling te gelasten met een nauwgezette en 
adequate opvolging naar analogie met andere goed lopende samenwerkingsovereenkomsten. 
 

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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