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BEKNOPT VERSLAG VAN DE DISCUSSIES 
TIJDENS DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 04 SEPTEMBER 2017 

 
 
In de mondelinge vragenronde aansluitend aan de openbare zitting worden volgende 
punten besproken : 
 
 

1) De heer Pol Kerckhove, gemeenteraadslid sp.a, vraagt indien de minister van Justitie 
reeds gereageerd heeft op de motie tegen de sluiting van het Vredegerecht te Ronse.  

 
De heer Luc Dupont, burgemeester, deelt mee dat hij nog geen reactie ontvangen 
heeft.  

 
2) De heer Björn Bordon, gemeenteraadslid sp.a, wenst een stand van zaken betreffende 

het zorgdossier:  
a. De gemeenteraadsleden hebben kennis genomen van het Arrest van de Raad 

van State. Is er nog een beroepsprocedure lopende?  
 
De burgemeester, de heer Luc Dupont, deelt mee dat er door de drie vakbonden 
samen administratief beroep is aangetekend bij de Gouverneur. De beslissing 
van de Gouverneur wordt eind september verwacht.  Er werd door Zorgvallei 
beslist om geen procedure ten gronde te voeren voor de Raad van State. 
 

b. De sp.a heeft inspectieverslagen opgevraagd bij verschillende instellingen van 
Sint-Vincentius. Deze bevatten zorgwerkende elementen : onvoldoende 
animatie, verkeerde gefactureerde bedragen,… Hij stelt zich hierbij volgende 
vragen : Welke afspraken zijn er gemaakt om toekomstige inspectieverslagen 
te analyseren? Over welke drukkingsmiddelen beschikt het bestuur? Kan het 
samenwerkingsakkoord (kosteloos) opgezegd worden?  
 
De burgemeester deelt mee dat hij niet kan antwoorden aangezien hij niet 
beschikt over de inspectieverslagen. Dergelijke vragen wenst hij eerst 
schriftelijk te ontvangen.  De burgemeester vindt het trouwens niet kunnen dat 
de privé-partner op die wijze in openbare zitting van de Gemeenteraad in een 
negatief daglicht wordt gesteld, zonder dat er een onmiddellijke repliek 
mogelijk is.  
 

3) De heer Erik Tack, gemeenteraadslid Vlaams Belang, vraagt indien er reeds nieuws is 
in verband met de gemeentelijke fusies ( kan Ronse, als faciliteitengemeente, hieraan 
deelnemen?).  
 
De heer Luc Dupont, burgemeester, deelt mee dat er nog geen nieuws is.  
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4) De heer Erik Tack, gemeenteraadslid Vlaams Belang, wenst graag een officiële reactie 
vanuit het bestuur betreffende het nieuws over geradicaliseerde kleuters in Ronse.  
 
De heer Koen Haelters, gemeenteraadslid sp.a, sluit zich hierbij aan. Hij stelt ook 
volgende vragen : Wie heeft deze informatie gelekt? Bestaat er een rapport? Hoe staat 
het bestuur tegenover jongerenprojecten in moskees?  
 
De heer Luc Dupont, burgemeester, deelt mee dat er binnen het gemeenschapsonderwijs  
in Ronse een persoon is die aangesteld is om deze materie binnen de school op te volgen. 
Enkele leerkrachten werden geconfronteerd met bepaalde uitspraken en gedragingen van 
leerlingen die mogelijks wezen op radicalisering. De politie werd hiervan ingelicht door de 
zorgcoördinator.  
Er werd besloten om de lokale integrale veiligheidscel (LIVC) samen te roepen op 04 
juli 2017. Dit dossier werd in vertrouwelijkheid besproken onder de leden van de cel 
samen met de experte van het gemeenschapsonderwijs. Er werd ook een plan van 
aanpak voorgesteld.  
 
Hoe die informatie is gelekt, weet de burgemeester niet. De gevolgen voor het imago 
van het onderwijs, onze stad, de allochtone gemeenschap,… zijn niet te onderschatten! 
Hij is evenmin tevreden over de rol van de media die het verhaal hebben opgeklopt.  
 
De heer Erik Tack deelt mee dat hij nogmaals zijn bezorgdheid wenst te uiten 
betreffende buitenschoolse activiteiten binnen de gemeenschap. Dit dient zoveel 
mogelijk vermeden te worden en gezamenlijke activiteiten dienen gestimuleerd te 
worden.  
Bovendien, stelt Erik Tack, zijn bepaalde gedragingen of uitspraken niet direct een 
signaal van radicalisering, maar is dit gewoon de cultuur en de religie die haaks staan 
op onze waarden. Iedereen ziet het gebeuren maar is blind.  

 
De heer Koen Haelters vraagt indien de N-VA akkoord gaat met de voorgestelde 
aanpak.  
 
Mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen, antwoordt dat het een spijtige zaak is voor 
onze stad dat dit nieuws terecht is gekomen in een mediastorm. Dit heeft de uitstraling 
en de waarden van onze stad beschadigd. De communicatie die door de burgemeester 
werd gedaan, was namens de volledige coalitie!  
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