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Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Notulen Zitting van 18 november 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie Muylle; 
mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Bart 
Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer Geert 
Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline Martens; mevrouw Veroniek 
Debruyne - Desender; mevrouw Rina Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer 
Matthijs Samyn; de heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot De Decker; mevrouw 
Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; mevrouw Deniza Miftari; de heer Filip Deforche; 
de heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw 
Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Tina Feys; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik 
Declercq; de heer Brecht Vermeulen; mevrouw Lieve Lombaert; de heer Bart De 
Meulenaer; mevrouw Justine Pillaert; de heer Gerdi Casier; de heer Dieter Carron; de 
heer Bert Wouters; mevrouw Margot Wybo; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Dirk Lievens; de heer Steven Dewitte

18 november 2019 21:26 -De voorzitter opent de openbare zitting 

Mededelingen
Cfr. artikel 332 van het Decreet Lokaal Bestuur dienen alle besluiten en opmerkingen van 
de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht te worden op de eerstvolgende 
vergadering van de gemeenteraad.
-Brief van ABB: jaarrekening 2018

OPENBARE ZITTING

1 2019_RMW_00071 Notulen en zittingsverslag van de zitting van 
de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 
oktober 2019 - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen d.d. 21 oktober 2019 van het OCMW 

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 
worden de notulen en het zittingsverslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 21 oktober 2019 ter goedkeuring voorgelegd.



2/9

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 21 oktober 2019 worden goedgekeurd.

2 2019_RMW_00068 266/004-2019 - RSL op Post: perceel 
elektriciteit - Lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 77-78 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 

en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
 Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen.

Bijlagen
1. 20191024 Ontwerpbestek
2. 20191025 Raming
3. 20190724 Veiligheid- en gezondheidsplan
4. plan_01_2-ELEC-1A
5. plan_02_2-ELEC-1B
6. plan_03_2-ELEC-1C
7. plan_04_2-ELEC 0A
8. plan_05_2-ELEC 0B
9. plan_06_2-ELEC 0C
10. plan_07_2-ELEC 1A
11. plan_08_2-ELEC 1B
12. plan_09_2-ELEC 2A
13. plan_10_2-ELEC SCHEMA
14. 20190815 schakelborden
15. 20191021 overzicht deuren en toegangscontrole
16. Asbest 0235_ASB_Roeselare_-_Hugo_Verriest_UPD_BP_2015_POS
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17. Asbest 0235_ASB_Roeselare_-_Hugo_Verriest_UPD_INV_2015_POS

Voorgeschiedenis
Het OCMW Roeselare plant een herlocalisatie, met ontwikkeling van een nieuw 
dienstverleningsconcept, van diensten van het OCMW Roeselare en stakeholders (Stad 
Roeselare, De Kringwinkel Midwest vzw en de Graancirkel vzw) naar het voormalig bpost-
gebouw. OCMW Roeselare werd in december 2016 eigenaar van het pand in de 
Brugsesteenweg 44/Hugo Verrieststraat 117. De OCMW-raad keurde het projectcharter 
'RSL Op post', goed op 14 december 2016, met volgende doelstellingen: een plek in de 
stad die bijdraagt tot: (1) verbeteren van de kwaliteit van leven bij (kwetsbare) burgers, 
(2) talentontwikkeling en (3) een socio-cultureel lab voor nieuwe initiatieven van burgers 
en organisaties.

De OCMW-raad stelde vzw Timelab aan voor inhoudelijke projectcoördinatie RSL Op Post 
op 31 mei 2017, voor de periode juni 2017 tot 31 december 2019.

De OCMW-raad keurde op 2 mei 2018 de voorontwerplannen voor de toekomstige 
indeling en aanpassing van het gebouw goed, met bijhorende begroting voor de nodige 
gebouw-technische investeringen en toekomstig business model voor exploitatie van RSL 
Op Post.

De OCMW-raad stelde op 2 mei 2018 architect Guido Schaubroeck, Architectenbureau 
bvba, aan als externe coördinator voor de technische, logistieke en architecturale 
ondersteuning . De heer Guido Schaubroek stelde, samen met de partners (stad en 
OCMW Roeselare, De Kringwinkel, de Graancirkel) een duurzaam (ver)bouwprogramma 
op, dat niet alleen tegemoet komt aan noden van de toekomstige partners maar ook 
ruimte biedt voor verdere co-creatie en innovatieve dienstverlening in het gebouw. Er is 
aandacht voor duurzaamheid op 

 ecologisch vlak: energie-efficiënter, vergroenen
 economisch vlak: minimale veranderingen, maximaal delen, gebouwtechnisch 

beheersbaar en verhuurbaar
 sociaal vlak: toegankelijk en open voor iedereen

Dit project en (ver)bouwprogramma werd ingediend bij en goedgekeurd door de Vlaamse 
overheid voor projectsubsidie in kader van stadsvernieuwing, oproep 2018, op 5 oktober 
2018. Er wordt een projectsubsidie van 900.000 euro toegekend aan de stad voor de 
investeringen inzake duurzaamheidsaanpassingen aan het gebouw.

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “RSL op Post: perceel elektriciteit” werd op 
24 oktober 2019 een bestek met nr. 266/004-2019 (W1903 126) opgesteld door de 
ontwerper, SCHAUBROECK Guido Architectenbureau bvba, Veldstraat 5, 8800 Roeselare.

Het ontwikkelde bouwprogramma wordt uitgevoerd, rekening houdende met de 
voorwaarden van de omgevingsvergunning zoals geformuleerd in het besluit van het 
college van burgemeester en schepenen van 08 juli 2019 tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning.

De voorgestelde werken zijn noodzakelijk om tegemoet te komen aan de beoogde 
dienstverlening en de vooropgestelde normen en regelgeving op vlak van duurzaamheid, 
toegankelijkheid, veiligheid, personeelscomfort, …  
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Na uitvoering van deze werken biedt de locatie voldoende uitgeruste ruimte voor het 
ontwikkelde dienstverleningsconcept, met name:

1. basis-dienstverlening voor kwaliteit van leven: De Kringwinkel, Eco-Café, 
Graancirkel, Brugteam en Nachtopvang

2. socio-culturele dienstverlening: makerslab, workshop/lesruimte, 
ontmoetingsruimte, keukenruimte, …  

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 506.518,24 excl. btw of 
€ 612.887,07 incl. 21% btw medecontractant.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

De dienst overheidsopdrachten heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met de 
dienst Gebouwenbeheer.

Advies
Ondersteuning - Gebouwen/fac beheer
Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van het OCMW:

In deze fase van de opdracht zijn er nog geen definitieve financiële gevolgen aan dit 
besluit.
De definitieve financiële gevolgen zullen pas gekend zijn bij gunning van de opdracht.

Besluit
Fractiestemming
- 30 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Rina Arteel; Gerdi Casier; Peter Claeys; Griet 
Coppé; Liselot De Decker; Immanuel De Reuse; José Debels; Francis Debruyne; Veroniek 
Debruyne - Desender; Kris Declercq; Filip Deforche; Piet Delrue; Tina Feys; Michèle 
Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie Muylle; 
Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Jeaninne Vandenabeele; Tom 
Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Bert Wouters; 
Margot Wybo
- 7 stem(men) tegen: Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Lieve 
Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen

Artikel 1
Het bestek met nr. 266/004-2019 (W1903 126) van 24 oktober 2019 en de raming voor 
de opdracht “RSL op Post: perceel elektriciteit”, opgesteld door de ontwerper, 
SCHAUBROECK Guido Architectenbureau bvba, Veldstraat 5, 8800 Roeselare worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 506.518,24 
excl. btw of € 612.887,07 incl. 21% btw medecontractant.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
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Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

3 2019_RMW_00069 Overdracht lidmaatschap vereniging Infohos 
in vereffening  van OCMW Roeselare naar AZ 
Delta vzw - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 77-78 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Schrijven_Crevits&amp;Persyn_vereffenaars_28102019
2. Uittreksel uit het verslag raad van bestuur - Infohos services

Voorgeschiedenis
De OCMW-vereniging Infohos werd 30 jaar geleden opgericht voor en door OCMW's als 
dienstverlener op het vlak van ICT in de ziekenhuiswereld. Toen er ook niet-OCMW-
ziekenhuizen begonnen deel uit te maken van Infohos, ontstond er een geschil met de 
fiscus m.b.t. de btw-problematiek. Door de jaren heen verzelfstandigden of fuseerden 
steeds meer OCMW-ziekenhuizen, waarna in 2010 beslist werd om CVBA Infohos 
Services op te richten met als hoofdaandeelhouder de OCMW-vereniging Infohos. De 
twee andere aandeelhouders zijn private personen (Jan Pollet en Geert Versnick).

Ondanks het feit dat het OCMW stichtend lid is van de OCMW-vereniging Infohos, werd 
dit dossier altijd opgevolgd vanuit de beheersorganen en de directie van het Stedelijk 
Ziekenhuis. Doordat het Stedelijk Ziekenhuis geen rechtspersoonlijkheid bezat, trad het 
OCMW op in de gevallen waar dat juridisch strikt noodzakelijk was, zonder vanuit de 
OCMW-diensten of OCMW-raad het dossier ten gronde op te volgen. De opvolging van 
het dossier, de kennis van het dossier en zelfs het dossier zelf, is mee met het Stedelijk 
Ziekenhuis overgegaan naar AZ Delta vzw. 

In 2016 werd de procedure ingezet om de vereniging Infohos in vereffening te laten 
gaan. Een aantal hangende dossiers bemoeilijkt het afronden van de vereffening. De 
twee voornaamste: een dispuut met enkele statutaire werknemers van de vereniging in 
vereffening en het geschil met de fiscus.

Het vereffeningsproces wordt opgevolgd door de algemene vergadering, waar namens 
OCMW Roeselare Bart Wenes deel van uitmaakt (aanduiding in OCMW-raad van 25 
februari 2019). Een Raad van Bestuur is niet meer actief: die rol wordt opgenomen door 
de vereffenaars. De contacten in dit dossier verlopen dus met de vereffenaars.

Context en argumentatie
Op heden is het OCMW Roeselare de iure nog steeds lid van de vereniging in vereffening 
Infohos, terwijl het dossier de facto wordt opgevolgd door AZ Delta vzw. Had het 
Stedelijk Ziekenhuis indertijd - bij de ziekenhuisfusie - rechtspersoonlijkheid gehad, dan 
zou ook het lidmaatschap meteen juridisch mee zijn over gegaan naar AZ Delta vzw.
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In het kader van de vereffening van de vereniging werd eerder dit jaar door de 
vereffenaars een voorstel van managament buy out geformuleerd, waardoor de 
vereniging in vereffening uit treedt uit de CVBA Infohos Services (het "gezonde" deel van 
het Infohos-verhaal). Hierbij zou aan de leden van de vereniging in vereffening Infohos 
een opbrengst van € 360 000 per aandeelhouder uitgekeerd worden . Dit lijkt op het 
eerste zicht een aantrekkelijke piste, want het zou voor het OCMW Roeselare een 
onverwachte inkomst betekenen. Er is echter ook een andere kant aan de medaille: er 
loopt ook een claim van de fiscus van 11,1 miljoen euro ten nadele van de vereniging in 
vereffening Infohos, waarbij het dossier hangende is voor het Hof van Cassatie. Dit 
dossier lijkt gunstig te evolueren in het voordeel van de vereniging in vereffening 
Infohos, maar zekerheid is er daaromtrent niet.

Nu er een opbrengst in het vooruitzicht is, ontstaat ook een goed momentum om 
definitief vast te leggen wie de mogelijke verliezen en dus de risico's moet dragen. Dit 
werd niet formeel geregeld bij de ziekenhuisfusie.

Het OCMW zou in dat kader de opbrengst kunnen claimen, waarbij de logica dan ook is 
dat het de toekomstige risico's moet dragen.

Gezien het dossier in de feiten steeds een ziekenhuisdossier was, wordt voorgesteld om 
de beslissing en diengevolge de afweging van de risico's t.o.v. de opbrengsten over te 
laten aan AZ Delta vzw. Eerdere contacten wezen uit dat AZ Delta vzw daartoe bereid is.

In dat opzicht wordt bijgevolg door AZ Delta vzw, met akkoord van de vereffenaars, 
voorgesteld om het lidmaatschap in de vereniging in vereffening Infohos juridisch en 
feitelijk gelijk te stellen en aldus AZ Delta vzw als lid van de vereniging Infohos in 
vereffening te beschouwen. Er wordt voorgesteld aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn om dit voorstel goed te keuren en aldus de overdracht van lidmaatschap van het 
OCMW Roeselare naar AZ Delta vzw te bevestigen.

Advies
Ondersteuning - Financiën
Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het OCMW Roeselare bevestigt AZ Delta vzw als rechtsopvolger van het voormalige 
Stedelijk Ziekenhuis Roeselare (OCMW-ziekenhuis) en erkent dat het lidmaatschap van 
Infohos deel had moeten uitmaken van het fusie-akkoord, en toen al had moeten 
overgaan naar AZ Delta vzw. Het OCMW Roeselare gaat dan ook alsnog akkoord met het 
voorstel van de Raad van Bestuur van AZ Delta vzw om het lidmaatschap van de 
vereniging Infohos in vereffening door AZ Delta vzw te laten overnemen, met alle 
opbrengsten en risico's die daaraan verbonden zijn. Voormelde rechtsopvolging wordt 
onmiddellijk van kracht op datum van deze raadsbeslissing, en zal door het OCMW 
Roeselare per aangetekend schrijven worden genotificeerd aan de vereffenaars.
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4 2019_RMW_00070 Evaluatieverslag verzelfstandigde entiteit en 
verderzetting activiteiten in verzelfstandigde 
vorm  - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Decreet Lokaal Bestuur: art. 492

Bijlagen
1. beheersovereenkomst Zorgbedrijf, goedgekeurd RMW 2.12.2015 en GR 

14.12.2015
2. Evaluatieverslag ZBR
3. Besluit  Algemene Vergadering Zorgbedrijf
4. Bijlage 1 - Budget en Meerjarenplan 2019 Zorgbedrijf
5. Bijlage 2a - Zorgbedrijf Kindzorg duurzaamheidsverslagmodel
6. Bijlage 2b - Zorgbedrijf Duurzaamheidsverslag Thuiszorg 2017
7. Bijlage 3 - Zorgbedrijf Afspraken en StappenplanTevredenheidsmetingen
8. Bijlage 4 - Zorgbedrijf Organisatierapport_ZBR_tevredenheidsmeting 2018
9. Bijlage 5 - Zorgbedrijf Huishoudelijk reglement Zorgbedrijf Roeselare

Voorgeschiedenis
De beheersovereenkomst met het Zorgbedrijf voor de legislatuur 2014-2020 werd 
goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 december 2015 en in de 
gemeenteraad van 14 december 2015.

Context en argumentatie
Het decreet lokaal bestuur en meer specifiek artikel 492 ervan bepaalt:

De duur van de welzijnsvereniging mag niet meer bedragen dan dertig jaar.

De welzijnsvereniging is van rechtswege ontbonden bij het verstrijken van de door de 
statuten vastgestelde duur als de verlenging niet vooraf beslist en goedgekeurd is.

Elke welzijnsvereniging legt in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing 
van de raden voor maatschappelijk welzijn een evaluatieverslag voor aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Dat verslag omvat een evaluatie van de verzelfstandiging, 
waarover de raad voor maatschappelijk welzijn zich binnen drie maanden uitspreekt.

Voor Roeselare betreft dit het Zorgbedrijf (op heden: Montena, maar gezien het 
evaluatieverslag handelt over de vorige legislatuur wordt in de voorliggende nota nog het 
Zorgbedrijf als merknaam toegepast) 

Om de evaluatie te realiseren werden twee initiatieven genomen:
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1. De organisatie van een bezoek aan de verzelfstandigde entiteit door de OCMW-
raadsleden en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), inclusief 
een voorstelling van de werking en gelegenheid tot vraagstelling.

Dit werd georganiseerd op 10 september 2019.

2. De opmaak van het decretaal voorziene evaluatieverslag. 

Het evaluatieverslag is opgenomen in bijlage. Dit rapport vormt een overzicht  waarin 
onder meer de diverse inhoudelijke en financiële resultaten en andere relevante info aan 
bod komt van de desbetreffende verzelfstandigde entiteit. 

Het evaluatieverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn. Deze raad evalueert de uitvoering van de beheersovereenkomst en spreekt zich 
uit over de verzelfstandiging. 

Het evaluatieverslag van het Zorgbedrijf werd voorafgaand goedgekeurd door de 
algemene vergadering van het Zorgbedrijf op 25 september 2019.

Nadat de raad voor maatschappelijk welzijn zich heeft uitgesproken over de 
verzelfstandiging zullen in overleg met de verzelfstandigde entiteit een nieuwe of 
aangepaste beheersovereenkomst worden opgemaakt, die vervolgens aan de raad voor 
maatschappelijk wezlijn en het bestuursorgaan van het Zorgbedrijf voor akkoord zullen 
worden voorgelegd.

Fasering
Fase 1: evaluatie van de beheersovereenkomst en de verzelfstandiging
Fase 2: opmaak en beslissing in raad voor maatschappelijk welzijn over 
samenwerkingsovereenkomst legislatuur 2020 - 2025
Het voorliggende besluit behandelt enkel fase 1.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geen financiële en budgettaire consequenties in fase 1. 

Besluit
Fractiestemming
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Caroline Martens; Deniza Miftari; Nathalie 
Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; 
Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 13 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; 
Immanuel De Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; 
Justine Pillaert; Siska Rommel; Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het voorgelegde evaluatieverslag 
van het Zorgbedrijf (OCMW-vereniging), beoordeelt de evaluatie van de verzelfstandiging 
en de opgeleverde resultaten als positief en bevestigt de verderzetting van de activiteiten 
in verzelfstandigde vorm.
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18 november 2019 21:34 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 18 november 2019

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn


