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BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
DD° 30 JANUARI 2017 

 
WAREN AANWEZIG : de heer Lieven Dhaeze, GR-voorzitter 
 De heer Luc Dupont, Burgemeester 

De Schepenen :  Jan Foulon, Ignace Michaux, Tom Deputter, Brigitte 
Vanhoutte, Joris Vandenhoucke en Wouter Stockman. 
 

De raadsleden : Yves Deworm, Rudi Boudringhien, Gunther Deriemaker, Erik Tack, Pol Kerckhove, 
Björn Bordon, Dirk Deschaumes, Sylvie De Bie, Abderrahim Lahlali, Angélique Syroit, Isabelle 
Stockman, Koen Haelters, Sonia Azouzi, Frederik Vandenbossche, Jean-Pierre Stockman, Patrice 
Dutranoit en Philippe Vallez. 
 De heer Wim Vandevelde, schepen van rechtswege. 
 Mevrouw Linda Vandekerkhove, stadssecretaris.  
  
Verontschuldigd :    de heer Diederik Van Hamme, mevrouwen Christiane Modde en Brigitte Goddaer  
en de heer Aaron Demeulemeester, raadsleden. 
 
                                    
De CD&V GROEN-fractie : Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Abderrahim Lahlali, Isabelle Stockman en Patrice Dutranoit. 
De N-VA-fractie : Brigitte Vanhoutte, Lieven Dhaeze, Angélique Syroit en Frederik Vandenbossche. 
De Open VLD-fractie : Rudi Boudringhien en Tom Deputter.  
De sp.a-fractie : Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, Sylvie De Bie, Koen Haelters, 
Sonia Azouzi,  Jean-Pierre Stockman en Philippe Vallez. 
De VLAAMS BELANG-fractie : Erik Tack en Dirk Deschaumes. 
Onafhankelijk raadslid :  /. 

De zitting wordt geopend te 18.00 uur. 
De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 19 januari 
2017. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 19 december 2016 worden met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
 
 
OPENBARE ZITTING 
OPVOLGING PROJECTEN 

1.  STADSVERNIEUWINGSPROJECT DE STADSTUIN.  
1) VERKAVELING 4-5.  
    ONDERHANDSE OVEREENKOMST VAN MINNELIJKE ONTBINDING  
    VOOR DE WONING GELEGEN EPHREM DELMOTTESTRAAT NUMMER 2  
    (LOT 24.01 BINNEN DE VERKAVELING 4-5).  
2) VERKAVELING 3.  
    GRONDVERKOOP VOOR DE WONING MET AANHORIGHEDEN GELEGEN   
    ALBERT MASSEZSTRAAT NUMMER 3 (LOT 4.02 BINNEN DE VERKAVELING3).  
GOEDKEURING. 
 

Op de gemeenteraadszitting van 17 oktober 2016 werd de grondverkoop goedgekeurd voor de 
woning met aanhorigheden gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 2 (lot 24.01 binnen de 
verkaveling 4-5).  
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Het stadsbestuur ontving een onderhandse overeenkomst van minnelijke ontbinding voor deze 
verkoop onder de opschortende voorwaarde van aankoop, door betrokkenen, van de woning met 
aanhorigheden gelegen Albert Massezstraat nummer 3 (lot 4.02 binnen de verkaveling 3), met een 
grondwaarde van 27.280 euro. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de onderhandse overeenkomst van 
minnelijke ontbinding voor de woning gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 2 en aan de 
grondverkoop voor de woning gelegen Albert Massezstraat nummer 3, in het kader van het project 
De Stadstuin. 
 
In toepassing van Artikel 27 §1 verlaat de heer Dirk Deschaumes, raadslid, de 
gemeenteraadszitting voor de behandeling van dit agendapunt. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op zijn beslissing in zitting van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de 

overeenkomst publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne uit 
Kortrijk voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin; 

Gezien deze overeenkomst onder meer de terbeschikkingstelling van de gronden aan de 
private partner en de prijsbepaling van de grondwaarde regelt; 

Gezien hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 11% 
van de totale verkoopprijs (inclusief bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief registratiekosten, 
btw en notariskosten) en een forfait voor ondergrondse staanplaats en bergingen ontvangt; 

Gelet op zijn beslissing van 17 oktober 2016 houdende goedkeuring van de verkoop 
voor lot 24.01 binnen de verkaveling 4-5 van De Stadstuin, zijnde woning Ephrem 
Delmottestraat nummer 2. De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 25.355,00 euro;  

Overwegende dat wij een onderhandse overeenkomst van minnelijke ontbinding voor 
deze verkoop ontvingen; 

Overwegende dat wij een ontwerp van akte ontvingen voor de verkoop  : 
- op naam van Deschaumes Dirk en Roman Marianne, voor een woning met aanhorigheden 

voor lot 4.02 binnen de verkaveling 3 van De Stadstuin, zijnde woning Albert Massezstraat 
nummer 3, met een grondwaarde van  27.280,00 euro; 

 Gelet op de ontwerp van akte en het ontwerp van minnelijke ontbinding; 
Gelet op de tabel  van grondverkoop;   
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
De onderhandse overeenkomst van minnelijke ontbinding op naam van Deschaumes Dirk 

en Roman Marianne voor lot 24.01 binnen de verkaveling 4-5 van De Stadstuin, zijnde woning 
Ephrem Delmottestraat nummer 2, met een grondwaarde van 25.355,00 euro  
en  

de grondverkoop op naam van Deschaumes Dirk en Roman Marianne voor een woning  
met aanhorigheden voor lot 4.02 binnen de verkaveling 3 van De Stadstuin, zijnde woning Albert 
Massezstraat nummer 3, met een grondwaarde van 27.280,00 euro worden goedgekeurd. 

Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
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BEGRAAFPLAATSEN 

2.  OPRICHTING EN INPLANTING VAN EEN AFSCHEIDSRUIMTE OP HET 
KERKHOF HOGERLUCHT.  
GOEDKEURING VAN HET PROCES-VERBAAL VAN VOORLOPIGE 
OPLEVERING EN VAN DE EINDAFREKENING DER WERKEN. 

De heer Dirk Deschaumes vervoegt opnieuw de raadszitting. 
 
Op de gemeenteraadszitting van 21 december 2015 werd het ontwerp inzake het oprichten van een 
afscheidsruimte op het kerkhof Hogerlucht goedgekeurd, met een raming van 126.984,06 euro, btw 
inclusief. 
Bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 02 mei 2016 werd het werk 
toegewezen aan bvba Liboconstruct-Timmermans uit Roosdaal, voor de som van 124.952,09 euro, 
btw inclusief. 
Doordat tijdens de uitvoering van de werken een aantal meerwerken werden uitgevoerd, zoals 
funderingszolen en stroken in gewapend beton, stortklaar beton onder vloerplaat, vochtwerende 
lagen, buffer in Cor-Ten staal, inox-dorpel, ophoging terrein met gestabiliseerd zand en 
bescherming van de gegoten betonvloer, bedraagt de eindafrekening van deze werken 147.361,20 
euro, btw inclusief, wat hoger is dan het bedrag van de toewijs. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het proces-verbaal van voorlopige 
oplevering en aan de eindafrekening voor het oprichten van een afscheidsruimte op het kerkhof 
Hogerlucht. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op zijn beslissing van 21 december 2015 houdende goedkeuring van het ontwerp 
betreffende het Oprichten van een afscheidsruimte op het kerkhof Hogerlucht en de raming 
ten bedrage van 104.945,50 euro, btw exclusief of 126.984,06 euro, btw inclusief; 
             Gelet op de Collegebeslissing van 02 mei 2016 houdende gunning van de werken aan 
de bvba Liboconstruct-Timmermans uit Roosdaal voor de som van 103.266,19 euro, btw 
exclusief of 124.952,09 euro, btw inclusief; 
             Gelet op de voorlopige oplevering dd° 21 december 2016; 
             Gelet op de gedetailleerde eindafrekening ten bedrage van 121.786,11 euro, btw 
exclusief, 147.361,20 euro, btw inclusief; 
 Gezien tijdens de uitvoering van de werken diverse meerwerken werden uitgevoerd 
zoals funderingszolen en stroken in gewapend beton, stortklaar beton onder vloerplaat, 
vochtwerende lagen, buffer in Cor-Ten staal, inox-dorpel, ophoging terrein met gestabiliseerd 
zand en bescherming van de gegoten betonvloer; 
 Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 De voorlopige oplevering en de eindafrekening betreffende het Oprichten van een 
afscheidsruimte op het kerkhof Hogerlucht ten bedrage van 121.786,11 euro, btw exclusief, 
147.361,20 euro, btw inclusief, worden goedgekeurd. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal 
worden overgemaakt aan de heer Gouverneur. 
 
LOKALE ECONOMIE 

3.  HANDELSPANDENFONDS.  
GOEDKEURING VAN DE VERLENGING VAN HET REGLEMENT. 

Op de gemeenteraadszitting van 05 juli 1999 werd het Handelspandenfonds goedgekeurd. 
De laatste aanpassing van het reglement Handelspandenfonds werd goedgekeurd op de 
gemeenteraadszitting van 16 december 2013. 
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De leegstand in het afgebakend handelscentrum is nog steeds niet opgelost zodat de verlenging 
van het Handelspandenfonds tot en met 31 december 2018 aangewezen is. 
Er werden geen wijzigingen aangebracht aan het goedgekeurde reglement van 16 december 
2013. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de verlenging van het 
Handelspandenfonds  tot en met 31 december 2018. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het reglement Handelspandenfonds , goedgekeurd door de gemeenteraad op 

05 juli 1999 en latere wijzigingen; 
Gelet op het gegeven dat de leegstand in het afgebakend handelscentrum nog steeds 

hoog is en de verlenging van het reglement Handelspandenfonds is aangewezen; 
Gelet op de nota van de dienst Lokale Economie van 04 januari 2017; 
Gelet op de Collegebeslissing van 16 januari 2017 waarin deze verlenging werd 

goedgekeurd; 
Rekening houdende dat er geen wijzigingen werden aangebracht in het reglement; 

BESLIST : met 23 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-
fractie, sp.a-fractie) bij 2 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 

Akkoord te gaan om het reglement Handelspandenfonds te verlengen voor de periode 
van 01 januari 2016 tot en met 31 december 2018. 

Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
 

4.  SUBSIDIEREGLEMENT VOOR NIEUW ONDERNEMERSCHAP TE RONSE. 
GOEDKEURING VAN DE VERLENGING VAN HET REGLEMENT. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 14 december 2009 werd akkoord gegaan met de invoering, 
vanaf 01 januari 2010, van het subsidiereglement voor nieuw ondernemerschap te Ronse met 
als doel het ondernemerschap en de jobcreatie in Ronse te bevorderen.  
Met het subsidiereglement voor nieuw ondernemerschap worden bestaande en nieuwe 
ondernemers aangetrokken en gestimuleerd om hun economische activiteit in Ronse te 
ontwikkelen zodat een verlenging van dit reglement aangewezen is. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de verlenging van het reglement 
voor nieuw ondernemerschap te Ronse tot en met 31 december 2018. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het reglement Nieuw Ondernemerschap, voor het eerst goedgekeurd door de 

gemeenteraad op datum van 09 december 2009 en latere wijzigingen; 
Gelet op het feit dat het voor de stad belangrijk is om nieuwe ondernemingen aan te 

trekken en jobcreatie te verhogen; 
Gelet op de strategische doelstelling rond wonen & werken zoals vooropgesteld in het 

strategisch beleidsplan, zijnde “meer mensen wonen en werken in Ronse”; 
Gelet op de positieve evaluatie van het reglement Nieuw Ondernemerschap, periode  

01 januari 2010 – december 2016; 
Gelet op de Collegebeslissing van 16 januari 2017 waarin werd beslist akkoord te gaan 

met de verlenging van het reglement Nieuw Ondernemerschap tot en met 31 december 2018;  
BESLIST : met algemene stemmen : 

Akkoord te gaan met de verlenging van het subsidiereglement ‘ Nieuw Ondernemerschap’ 
te Ronse vanaf 01 januari 2016 tot en met 31 december 2018. 

Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
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5.  SAMENWERKINGSVERBAND "STREEKBELEID ZUID-OOST-VLAANDEREN". 
NIEUWE OVERLEGSTRUCTUUR STREEKOVERLEG ZUID-OOST-VLAANDEREN. 
AANDUIDING VAN EEN EFFECTIEVE EN EEN PLAATSVERVANGENDE 
AFGEVAARDIGDE VOOR DE REGIORAAD EN AANDUIDING VAN EEN 
AFGEVAARDIGDE VOOR DE THEMAGROEPEN ONDERNEMERSKLIMAAT, 
DUURZAAM ONDERNEMEN, WERKGELEGENHEID EN MOBILITEIT. 
BESLISSING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 18 april 2016 is de Stad Ronse toegetreden tot het 
Samenwerkingsverband “Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen”. 
Het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen heeft op 30 september 2016 een dossier ingediend op de 
oproep “Versterkt streekbeleid” dat werd goedgekeurd door het ESF-Managementcomité van  
06 december 2016. 
Voor de concrete uitvoering en opvolging van dit project wordt een nieuwe overlegstructuur 
opgezet binnen het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, met een Regioraad, een Bestuurscomité, 
een operationele opvolggroep en vier thematische werkgroepen. 
Bij schrijven van 13 december 2016 wordt aan het stadsbestuur gevraagd om een effectieve en een 
plaatsvervangende afgevaardigde aan te duiden voor de Regioraad die wordt samengesteld uit de 23 
lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen, de sociale partners ABVV, ACV, ACLVB, 
Boerenbond, Voka, Unizo, SOLvA en de VDAB. Er wordt tevens gevraagd om afgevaardigden aan 
te duiden voor de vier thematische werkgroepen. 
Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 16 januari 2017 stelt voor om de heer 
Luc Dupont, burgemeester, aan te duiden als effectief afgevaardigde en mevrouw Brigitte 
Vanhoutte, schepen, als plaatsvervangend afgevaardigde voor de Regioraad van het Streekoverleg 
Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Het College stelt voor om voor de thematische werkgroepen volgende personen af te vaardigen : 
▪ Ondernemersklimaat : de heer Jan Foulon, schepen 
▪ Duurzaam ondernemen : mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen 
▪ Werkgelegenheid : de heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter 
▪ Mobiliteit : de heer Wouter Stockman, schepen.  
De raad wordt verzocht akkoord te gaan met deze voorstellen van het College van Burgemeester 
en Schepenen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd;  
Gelet op de conceptnota ‘Naar een versterkt streekbeleid en (boven)lokaal 

werkgelegenheidsbeleid’ van minister Philippe Muyters, goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering, waarbij de bestaande structuur van het Vlaams streekbeleid geheroriënteerd werd 
en niet langer gerealiseerd kan worden via de RESOC/SERR-structuur; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 april 2016 waarbij de toetreding tot het 
Samenwerkingsverband "Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen" en de financiële ondersteuning 
ervan goedgekeurd werd;  

Overwegende dat het ESF-dossier “Versterkt streekbeleid” voor Zuid-Oost-
Vlaanderen op 29 november 2016 goedgekeurd werd door het ESF-Managementcomité;  

Overwegende dat het ingediende project focust op drie prioritaire doelstellingen, namelijk  
1) Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio – 2) Mobiliteit als 
noodzakelijke voorwaarde voor regionale socio-economische ontwikkeling – 3) Een optimale 
regionale matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; 

Overwegende dat de uitwerking van dit project en het omzetten naar concrete acties 
zal gebeuren in een actief partnerschap van overleg en wisselwerking met lokale besturen, 
provincie, sociale partners en andere relevante organisaties; 

Gelet op de nieuwe werking van Streekoverleg;  
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Gelet op de concrete uitvoering en opvolging van het project waarbij een nieuwe 
overlegstructuur opgezet wordt binnen Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, met een Regioraad, 
een Bestuurscomité, een operationele opvolggroep en vier thematische werkgroepen; 

Gelet op het schrijven van 17 december 2016 waarin Streekoverleg de Stad Ronse 
verzoekt om één effectieve en één plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden voor 
de Regioraad;  

Overwegende dat de Regioraad wordt samengesteld uit alle partners van het nieuwe 
samenwerkingsverband, namelijk de 23 lokale besturen waaronder de Stad Ronse, de 
Provincie Oost-Vlaanderen, de sociale partners ABVV, ACV, ACLVB, Boerenbond, Voka en 
Unizo, de streekontwikkelingsintercommunale SOLVA en de VDAB; 

Overwegende dat de Regioraad zal functioneren als een algemene vergadering waar 
het streekdebat gevoerd zal worden en de actuele uitdagingen bepaald zullen worden;  

Overwegende dat de eerste Regioraad doorgaat op 17 februari 2017; 
Gelet op het schrijven van 06 januari 2017 waarin Streekoverleg de Stad Ronse verzoekt 

om vertegenwoordigers aan te duiden voor de thematische werkgroepen : ondernemersklimaat, 
duurzaam ondernemen, werkgelegenheid en mobiliteit; 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 16 januari 2017; 
BESLIST : met 15 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Open Vld-
fractie) bij 10 onthoudingen (sp.a-fractie en Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1.   De burgemeester, de heer Luc Dupont, aan te duiden als effectief afgevaardigde 
en mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen, als plaatsvervangende afgevaardigde in de 
Regioraad van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Artikel 2.  Volgende afgevaardigden aan te duiden in de themagroepen :  

- Ondernemersklimaat: de heer Jan Foulon, schepen 
- Duurzaam ondernemen: mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen 
- Werkgelegenheid: de heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter 
- Mobiliteit: de heer Wouter Stockman, schepen. 

Artikel 3.   Een digitale versie van deze beslissing te mailen aan Streekoverleg Zuid-Oost-
Vlaanderen via info@streekoverlegzov.be 
Artikel 4.   Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
AGB-SCO 

6.  AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING. 
BUDGETWIJZIGING NUMMER 1 VAN HET BOEKJAAR 2016. 
GOEDKEURING. 

De budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, 
Cultuur en Ontspanning werd vastgesteld in de vergadering van 20 december 2016 van de Raad van 
Bestuur van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning. 
In deze budgetwijziging werd het resultaat van de rekening 2015 verwerkt. De jaarrekening 2015 
eindigde met een positief gecumuleerd resultaat van 172.188,81 euro. 
Aangezien de culturele activiteiten die doorgaan in de Zuidstraat worden overgeheveld van de Stad 
Ronse naar het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning worden de gebudgetteerde kosten en 
opbrengsten hieromtrent opgenomen in het exploitatiebudget van het Cultuurcentrum De Ververij. 
In het exploitatiebudget van de sporthal ’t Rosco wordt een minderwaarde op vorderingen begroot 
van 95.000 euro.  
De budgetwijziging in investeringen ten bedrage van 61.748 euro bestaat voor 39.748 euro uit 
overgedragen kredieten. Het saldo van 22.000 euro is extra budget voor de aankoop van 
camerabewaking op de site van De Ververij alsook voor de aankoop van een geluidsinstallatie. 
Deze investeringen zullen gefinancierd worden met investeringssubsidies van de Stad Ronse. 
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De Stad Ronse zal het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning voor 2016 financieren als volgt : 

   2016                    2016 
  budget  budgetwijziging 

Prijssubsidies    187.475,00      338.778,25 
Tussenkomst in tekort van 
het boekjaar    219.223,91      241.044,71 
     406.698,91      579.822,96 
De raad wordt verzocht de budgetwijziging nummer 1 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning 
goed te keuren. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel 

IV-planning en financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde 
agentschappen;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels 
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale 
rapportering over de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 
invoering van de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en het budget 
2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning in zitting van de 
gemeenteraad van de Stad Ronse van 01 februari 2016; 

Gelet op de noodzaak tot wijziging van het budget 2016 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning; 

Overwegende dat de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2016 van het AGB 
Sport, Cultuur en Onstpanning past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2016 werd 
vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning in haar zitting van 20 december 2016; 

Gelet op het advies 2016/39 dd° 16 december 2016 van de Financiële Dienst; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met 15 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Open Vld-
fractie) bij 10 onthoudingen (sp.a-fractie en Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1.  De budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2016 van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning goed te keuren. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
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7.  AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING. 
AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014 - 2019 BIJ DE OPMAAK VAN HET 
BUDGET 2017.  
GOEDKEURING. 

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning 
heeft op 20 december 2016 het aangepast meerjarenplan 2014-2019 bij de opmaak van het 
budget 2017 vastgesteld. 
De beleidsdomeinen, de doelstellingen in de strategische nota en de kredieten betreffen 
inschattingen voor de exploitatie van de sporthal ’t Rosco en de uitbating van het 
Cultuurcentrum De Ververij. 
In het aangepast meerjarenplan 2014-2019 werden volgende bedragen opgenomen als 
financiering van de Stad Ronse : 
        2014              2015          2016          2017                2018           2019 
Prijssubsidies   141.050,00       98.227,57       338.778,25     265.152,35      269.261,91     277.966,13 
Tussenkomst in tekort boekjaar 372.938,54     219.223,91            241.044,71            259.300,61      247.365,05     259.221,83              
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het aangepast meerjarenplan 2014-
2019 bij de opmaak van het budget 2017 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning. 
  

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel 

IV-planning en financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde 
agentschappen;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels 
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale 
rapportering over de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 
invoering van de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 dd° 15 juli 2016 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017; 

Gelet op het ontwerp van aangepast meerjarenplan 2014-2019 bij de opmaak van het 
budget 2017 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning; 

Overwegende dat het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 werd vastgesteld door de 
Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning in haar 
zitting van 20 december 2016; 

Gelet op het advies 2016/38 dd° 16 december 2016 van de Financiële Dienst; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met 15 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Open Vld-
fractie) bij 10 onthoudingen (sp.a-fractie en Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1.  Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning goed te keuren. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
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8.  AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING. 
BUDGET VAN HET BOEKJAAR 2017.  
GOEDKEURING. 

Het budget van het boekjaar 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning werd vastgesteld in de vergadering van 20 december 2016 van de Raad van 
Bestuur van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning. 
De Stad Ronse financiert het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning enerzijds via prijssubsidies 
en anderzijds via een tussenkomst in het verlies. 
In het budget 2017 wordt dit als volgt geraamd : 
Prijssubsidies :    265.152,35    
Tussenkomst in tekort van boekjaar : 259.300,61 
Totaal      524.452,96 
De raad wordt verzocht het budget 2017 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning goed te 
keuren. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel 

IV-planning en financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde 
agentschappen;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels 
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale 
rapportering over de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 
invoering van de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 dd° 15 juli 2016 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017; 

Gelet op het ontwerp van budget 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, 
Cultuur en Ontspanning; 

Overwegende dat het budget 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur 
en Ontspanning past in het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 bij de opmaak van het 
budget 2017; 

Overwegende dat het budget 2017 werd vastgesteld door de Raad van Bestuur van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning in haar zitting van 20 december 
2016; 

Gelet op het advies 2016/38 dd° 16 december 2016 van de Financiële Dienst in dit 
verband; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met 23 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-
fractie en sp.a-fractie) bij 2 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1.  Het budget 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning goed te keuren. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
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CULTUUR 

9.  REGLEMENT OP DE RAADPLEGING VAN DE STEDELIJKE ARCHIEVEN 
VAN DE STAD RONSE.  
GOEDKEURING. 

Het openbare archiefwezen in Vlaanderen wordt sinds 2010 geregeld door het Archiefdecreet 
van 09 juli 2010 en is van toepassing op gemeenten, autonome gemeentebedrijven, OCMW's, 
rusthuizen, enz en heeft tot doel archiefdocumenten sneller toegankelijk te maken en ze beter 
te bewaren. 
De toegang tot de stedelijke archieven maakt deel uit van de publieke dienstverlening vanwege  
het stadsbestuur.  
Aangezien er tot op heden geen éénduidig reglement bestaat inzake de openbaarheid en 
toegankelijkheid van de stedelijke archieven, heeft het Diensthoofd Archief en Erfgoed, een 
voorstel van reglement op de raadpleging van de stedelijke archieven opgemaakt. Dit reglement 
omvat de locaties waar het stedelijk archief kan geraadpleegd worden, de voorwaarden  inzake 
openbaarheid en toegankelijkheid alsook de bepalingen inzake reproductie en publicatie van 
documenten. 
De raad wordt verzocht zijn akkoord te betuigen met het reglement op de raadpleging van de 
stedelijke archieven van de Stad Ronse. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de bepalingen vervat in het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap dd° 09 juli 

2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking; 
Gelet op de bepalingen vervat in het Koninklijk Besluit dd° 05 januari 2014 tot 

wijziging van het K.B. dd° 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de 
bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister; 

Gelet op het feit dat de toegang tot de stedelijke archieven deel uitmaakt van de 
publieke dienstverlening vanwege het Stadsbestuur; 

Overwegende dat het derhalve wenselijk is om een éénduidig reglement te hebben 
voor de  locaties waar het stedelijk archief geraadpleegd kan worden, zowel organisatorisch 
en rekening houdend met de best mogelijke omgang met de archiefstukken zelf; 

Overwegende dat de raadpleging gebeurt mits inachtneming van de meest recente 
bepalingen inzake openbaarheid en toegankelijkheid. 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Het reglement op de raadpleging van de stedelijke archieven van de Stad Ronse, 
goed te keuren als volgt : 

I. De leeszaal 

Artikel 1 – De stedelijke archieven worden geraadpleegd in de daartoe voorgestemde 
leeszalen. Deze laatste zijn kosteloos toegankelijk, op werkdagen en tijdens de openingsuren 
van de dienst. Daartoe wordt steeds een voorafgaandelijke afspraak met het betreffende 
diensthoofd gemaakt, met vermelding van de te raadplegen stukken. 
Artikel 2 – Jassen, paraplu’s, boekentassen en andere voorwerpen die niet strikt noodzakelijk 
zijn voor de raadpleging van de documenten, dienen in de vestiaire buiten de leeszaal gelaten 
te worden. Het stadsbestuur van Ronse is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal of 
beschadiging in de vestiaire. 
Artikel 3 – In de leeszaal mag er niet gegeten of gedronken worden. 
Artikel 4 – In de leeszaal is roken ten strengste verboden. 
Artikel 5 – De leeszaal is een studiezaal, wat inhoudt dat de bezoekers in stilte de door hen 
opgevraagde stukken dienen te consulteren. Elke vorm van gesprek, zowel direct als 
telefonisch, wordt buiten de leeszaal gevoerd. 

http://www.arch.be/img/files/140105_ar_kb_registre-population_bevolkingsregister(2).pdf
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II. De bezoekers 

Artikel 6 – Bij een eerste bezoek wordt de identiteit van de bezoeker geregistreerd door 
middel van het nemen van een fotokopie van diens identiteitskaart. Tegelijk wordt hem/haar 
een exemplaar van onderhavig reglement ter ondertekening voor akkoord voorgelegd. 
Artikel 7 – De bezoeker wordt bij zijn/haar opzoekingen georiënteerd, d. w. z. dat er 
verwezen wordt naar concrete archiefbestanden, verzamelingen of literatuur, dat de nodige 
uitleg gegeven wordt betreffende de consultatie van inventarissen en eventuele andere 
toegangen. Het eigenlijk onderzoek gebeurt door de bezoeker zelf, uitgezonderd de gevallen 
voorzien in artikel 14. Vragen om verwijzingen naar relevante documenten uit het archief, 
worden kosteloos beantwoord. 
Artikel 8 – Onder de term ‘document’ wordt in dit reglement verstaan: alle toegankelijke en 
openbare archiefstukken, kaarten, plannen, handschriften, boeken, beeld- en geluidsmateriaal 
en documentair materiaal, ongeacht de materiële vorm of drager. 
Artikel 9 – De bezoeker kan documenten aanvragen tot een half uur voor de sluitingstijd van 
de leeszaal. De gevraagde documenten worden door het personeel tot bij de aanvrager in de 
leeszaal gebracht.  
Artikel 10 – De documenten worden uitsluitend in de leeszaal geraadpleegd, onder toezicht 
van de leeszaalverantwoordelijke. Na afloop worden zij door de bezoeker, met de nodige zorg 
en in de juiste volgorde, terug in de archiefdoos of andere verpakking opgeborgen, en 
klaargezet om door het personeel terug naar het depot gebracht te worden. De toegang tot het 
depot is verboden voor bezoekers. 
Artikel 11 – Bij het raadplegen en manipuleren van de documenten volgt de bezoeker de 
richtlijnen die hem door het personeel gegeven worden. 

III.  Openbaarheid en toegankelijkheid 

Artikel 12 – De documenten in het stadsarchief zijn openbaar na 30 jaar (Decreet dd° 09 juli 
2010, betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking, art. 13, § 2). 
Dit algemene principe is echter niet van toepassing indien : 

- de documenten informatie bevatten waarop een uitzondering van toepassing is, zoals 
werd bepaald in het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur (art. 
11 tot en met 15) 

- de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing is, 
alsook betreffende het auteursrecht en aanverwante rechten 

- bij private archieven de openbaarheid beperkt wordt door contractuele verplichtingen 
met de schenker of bewaargever. 

Artikel 13 – Voor Registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolkings- en Vreemdelingen- 
registers gelden specifieke wettelijke regels : 

- de akten van de Burgerlijke Stand zijn openbaar na 100 jaar 
- de Bevolkings- en Vreemdelingenregisters zijn openbaar na 120 jaar (Koninklijk 

Besluit dd° 5 januari 2014 tot wijziging van het K. B. dd° 16 juli 1992 betreffende het 
verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister) 

Artikel 14 - Hierop zijn afwijkingen voorzien : 
§1.  voor wat betreft de raadpleging van de documenten die vallen onder het decreet dd° 09 
juli 2010, art. 13, § 2, is een specifieke toegang voor wetenschappelijk onderzoek voorzien.  
Een schriftelijke of elektronische aanvraag tot toegang wordt gericht aan de stadssecretaris, en 
bevat minstens :  

- een bewijs van de identiteit van de aanvrager  
- een vermelding van de te raadplegen archiefdocumenten 
- een omstandige motivering en beschrijving van de wetenschappelijke doeleinden en de 

onderzoeksmethoden die gebruikt zullen worden.  

http://www.arch.be/img/files/140105_ar_kb_registre-population_bevolkingsregister(2).pdf
http://www.arch.be/img/files/140105_ar_kb_registre-population_bevolkingsregister(2).pdf
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De stadssecretaris beantwoordt de vraag na uiterlijk 60 kalenderdagen, gebaseerd op :  
- het wetenschappelijk karakter van de onderzoeksmethode  
- de wetenschappelijke meerwaarde van de doeleinden  
- de mogelijkheid om het ongepubliceerde onderzoeksresultaat in te kijken  
- de mate van verspreiding van het onderzoeksresultaat  
- de wijze waarop gevoelige gegevens worden verwerkt 
- de wijze waarop persoonsgegevens geanonimiseerd worden 
- de mate waarin afbreuk gedaan wordt aan de beperkingen die bij wet of decreet 

gesteld worden aan de openbaarheid van bestuur. 
§ 2.  voor wat betreft de raadpleging van de akten van de Burgerlijke Stand jonger dan 100 
jaar : mits schriftelijke toelating van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
§ 3.  voor wat betreft de raadpleging van de Bevolkings- en Vreemdelingenregisters jonger 
dan 120 jaar : een gemotiveerd verzoekschrift dient desgevallend door de aanvrager te worden 
gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dit verzoekschrift omvat tevens de 
verbintenis van de verzoeker dat de verkregen gegevens enkel gebruikt zullen worden voor 
genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, met vermelding van de 
eventuele publicaties waarvoor deze gegevens zullen worden aangewend. 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan, alvorens de gevraagde informatie uit de 
bevolkingsregisters te bezorgen, alle bijkomende inlichtingen vragen ter staving van de 
gegrondheid van de aanvraag (K. B. dd° 5 januari 2014, art. 4). 
Artikel 15 – De vrije raadpleging, van toepassing volgens artikels 12 tot 14, geldt evenmin,  
als : 

- de slechte materiële toestand van het document aanleiding kan geven tot schade 
- de documenten niet geïnventariseerd werden. 
IV. Reproductie en publicatie van documenten 

Artikel 16 – Onder voorbehoud van onderstaande, kunnen door het personeel van alle 
documenten fotokopies gemaakt worden. De tarieven zijn vastgesteld door een stedelijk 
retributiereglement en worden in de leeszaal uitgehangen.  
Artikel 17 – Indien de dienstverantwoordelijke oordeelt dat de materiële toestand van het stuk 
of het boek te kwetsbaar is, kan het reproduceren ervan geweigerd worden. 
Artikel 18 – De bezoeker is desgevallend gehouden aan de toepassing van de auteursrechten. 
Hij zorgt zelf voor de nodige toelatingen. 
Artikel 19 – Indien de bezoeker een studie voorbereidt op basis van de in het stadsarchief 
gebruikte documenten, vermeldt hij steeds de vindplaats van zijn bronnen. Hij verwijst 
hiervoor naar het ‘Stadsarchief Ronse’ of het ‘S. A. R.’, gevolgd door de correcte en volledige 
referentie. Aan de auteur wordt gevraagd om een exemplaar van deze publicatie of studie te 
schenken aan de erfgoedbibliotheek van het stadsarchief. 

V. Bruikleen 

Artikel 20 – Documenten, boeken of documentatie worden nooit uitgeleend of in bruikleen 
gegeven aan bezoekers. Enkel voor tentoonstellingen kan daarvoor een uitzondering gemaakt 
worden. De ontleningaanvragen worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, die daarover op advies van de archivaris beslist.  Ontleners zullen deze stukken 
steeds verzekeren tegen alle risico’s en ze tentoonstellen of aanwenden in veilige  en 
aangepaste materiële omstandigheden, dit in navolging van de richtlijnen die de ontlener 
daarvoor  bepaalt. 

VI. Beroepsmogelijkheid 

Artikel 21 – De stadssecretaris beslist over alle betwistingen of niet in het reglement 
voorziene bepalingen. 
Artikel 2.   Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
ZWEMBAD 
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10.  OVERHEIDSOPDRACHT "ONTWERP, BOUW EN ONDERHOUD VAN EEN 
NIEUW ZWEMBAD VOOR DE STAD RONSE".  
GOEDKEURING VAN DE DRIE ONTWERPOVEREENKOMSTEN, ZIJNDE DE 
ONTWERP- EN BOUWOVEREENKOMST, HET ONDERHOUDSCONTRACT 
EN DE DRIEPARTIJENOVEREENKOMST. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 17 maart 2014 werden de documenten”selectieleidraad” en “initieel 
beschrijvend document” voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een nieuw stedelijk 
zwembad goedgekeurd. 
Op de gemeenteraadszitting van 18 april 2016 werd het “definitief beschrijvend document” voor  
de bouw van het nieuw zwembad goedgekeurd. 
Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 12 december 2016 besliste om de 
opdracht “Ontwerp, bouw en onderhoud van een nieuw zwembad voor de Stad Ronse” te gunnen 
aan de Tijdelijke Handelsvereniging gevormd door Pellikaan Bouwbedrijf nv en Pellikaan 
Holding België nv met zetel te Zaventem, voor wat betreft het ontwerp en de bouw van het 
zwembad. 
Het onderhoud werd gegund aan Veolia nv met zetel te Brussel. 
De totale kostprijs bedraagt 13.333.855 euro, exclusief btw en omvat de integrale ontwikkelings- en 
ontwerpkost, de integrale bouwkost en 30 maal de nog niet-geïndexeerde jaarlijkse onderhoudskost. 
Gezien het grote financiële en maatschappelijke belang van dit dossier worden de niet-ondertekende 
ontwerpovereenkomsten, zijnde de ontwerp- en bouwovereenkomst, het onderhoudscontract en de 
driepartijenovereenkomst, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierna zal het College 
van Burgemeester en Schepenen overgaan tot de sluiting van deze opdracht. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de drie ontwerpovereenkomsten, 
met name de ontwerp- en bouwovereenkomst, het onderhoudscontract en de 
driepartijenovereenkomst voor het ontwerp, bouw en onderhoud van een nieuw zwembad 
voor de Stad Ronse. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de 

artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de wet van 15 juli 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling 
van de begrotingscontrole en - opmaak, in het bijzonder artikel 18; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 maart 2014 betreffende het ontwerp, de bouw 
het onderhoud (en mogelijks de exploitatie) van een nieuw stedelijk zwembad; waarbij de wijze 
van gunning na concurrentiedialoog op grond van artikel 27 van de Wet van 15 juni 2006 
betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
werd vastgesteld, en waarbij de lastvoorwaarden zoals bepaald in de selectieleidraad en het initieel 
beschrijvend document inzake deze opdracht werden vastgesteld;  

Gelet op de bekendmaking van deze opdracht op E-Notification en in het Europees 
Publicatieblad;  
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Gelet op de zes ingediende aanvragen tot deelneming;  
Gelet op het proces-verbaal van opening van de aanvragen tot deelneming dd° 20 mei 

2014;  
Gelet op de vergadering van de stuurgroep van 13 juni 2014 waarop het gemotiveerd 

selectieverslag werd goedgekeurd;  
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 juni 2014 

houdende goedkeuring van het gemotiveerd selectieverslag van de stuurgroep en aanduiding van 
de zes geselecteerden;  

Gelet op het verloop van de gestructureerde dialoogfase (met uitwisseling van diverse 
instructies en diverse dialoogproducten conform het gelijkheidsbeginsel), waarbij 2 van de 
deelnemers aan de dialoog spontaan afhaakten;  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 april 2016 betreffende de goedkeuring 
van het definitief beschrijvend document betreffende de opdracht inzake het ontwerp, de 
bouw en het onderhoud van een nieuw stedelijk zwembad voor de Stad Ronse; 

Gelet op de uitnodiging tot opmaak van een offerte, op grond van het definitief 
beschrijvend document, die werd overgemaakt aan de 4 resterende deelnemers van de dialoogfase;  

Gelet op de drie ingediende offertes en gelet op het feit dat 1 deelnemer aan de 
dialoogfase op eigen initiatief besliste om geen offerte in te dienen;  
  Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes dd° 31 augustus 2016 waarbij 
vastgesteld werd dat drie teams een offerte indienden : team Cordeel (Temse), team Pellikaan 
(Zaventem) en team Van Roey (Rijkevorsel);   

Gelet op de vergadering van de stuurgroep van 05 december 2016 waarop het gemotiveerd 
gunningsverslag definitief werd goedgekeurd;  

Gelet op de gemotiveerde gunningsbeslissing van het College van Burgemeester en 
Schepenen dd° 12 december 2016 waarbij beslist werd :  
“Artikel 1. De opdracht “ontwerp, bouw en onderhoud van een nieuw zwembad voor de stad 
Ronse” wordt gegund aan de Tijdelijke Handelsvereniging gevormd door Pellikaan Bouwbedrijf 
NV, met zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 1, KBO 0400.695.617 en Pellikaan Holding België 
NV, met zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 1, KBO 0452.851.626 voor wat betreft het ontwerp 
en de bouw, alsook aan Veolia nv, met zetel te 1070 Brussel, F. Demetskaai 72 voor wat betreft het 
onderhoud, te samen voor een totaalprijs van 13.333.855,00 euro exclusief btw. Deze totaalprijs 
omvat de integrale ontwikkelings- en ontwerpkost, de integrale bouwkost en 30 maal de nog niet 
geïndexeerde jaarlijkse onderhoudskost. 
Artikel 2. De niet-ondertekende ontwerpovereenkomsten (ontwerp en bouw overeenkomst en 
onderhoudsovereenkomst) inzake deze opdracht zullen vooreerst worden bekrachtigd door de 
gemeenteraad gezien het grote financiële en maatschappelijke belang van dit dossier voor de 
stad Ronse. 
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen zal pas overgaan tot de sluiting van 
deze opdracht, gevolgd door de reële ondertekening van voormelde overeenkomsten, na de 
formele goedkeuring van voormelde ontwerpovereenkomsten door de gemeenteraad van de 
stad Ronse.”; 

Overwegende dat kennis genomen wordt van de goedgekeurde offerte;  
Overwegende dat aansluitend daarbij kennis wordt genomen van de bijhorende 

ontwerp- en bouwovereenkomst (design & build), het goedgekeurde onderhoudscontract (met 
inbegrip van de aangebrachte verduidelijkingen en preciseringen) en een verduidelijkende 
driepartijenovereenkomst;  

Overwegende dat wordt vastgesteld dat de goedgekeurde offerte voldoet aan de 
technische bepalingen en de contractuele principes zoals opgenomen in het definitief 
beschrijvend document houdende de goedkeuring van het ontwerp, de bouw en het onderhoud 
van een nieuw stedelijk zwembad zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 april 2016;  
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Overwegende dat het bedrag van de goedgekeurde offerte past binnen de 
meerjarenplanning van het investeringsbudget waarbij onder 2017/1 – algemene rekening 
2291000 – beleidsitem 07401/zwembad voor 2018 €3mio en voor 2019 €6mio is voorzien; 

Overwegende dat de voorliggende ontwerpovereenkomsten, zijnde de ontwerp- en bouw 
(design & build) overeenkomst, het onderhoudscontract en de driepartijenovereenkomst eveneens 
in overeenstemming zijn met de contractuele principes zoals bepaald in het definitief beschrijvend 
document houdende de goedkeuring van het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een nieuw 
stedelijk zwembad zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 april 2016; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met 17 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-
fractie en Vlaams Belang-fractie) bij 8 onthoudingen (sp.a-fractie) :  
Artikel 1.   Goedkeuring wordt gegeven aan het ontwerp van ontwerp en bouw (design & build) 
overeenkomst, het ontwerp van onderhoudscontract en het ontwerp van driepartijenovereenkomst 
inzake de  opdracht “ontwerp, bouw en onderhoud van een nieuw zwembad voor de Stad Ronse”, 
dewelke zullen worden afgesloten tussen de Stad Ronse en de Tijdelijke Handelsvereniging 
gevormd door Pellikaan Bouwbedrijf NV, met zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 1, KBO 
0400.695.617 en Pellikaan Holding België NV, met zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 1,  
KBO 0452.851.626 voor wat betreft de ontwerp- en bouwovereenkomst, tussen de Stad Ronse en 
Veolia NV, met zetel te 1070 Brussel, F. Demetskaai 72 voor wat betreft het onderhoudscontract, 
en tussen de Stad Ronse, de Tijdelijke Handelsvereniging Pellikaan Bouwbedrijf NV - Pellikaan 
Holding België NV en Veolia NV voor wat betreft de driepartijenovereenkomst.  
Artikel 2.   Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal 
worden overgemaakt aan de heer Gouverneur. 
 

11.  OVERHEIDSOPDRACHT "ONTWERP, BOUW EN ONDERHOUD VAN EEN 
NIEUW ZWEMBAD TE RONSE".  
AANSTELLEN VAN EEN BUREAU VOOR DE TECHNISCHE CONTROLE EN 
VOOR DE OPVOLGING VAN HET PROJECT.  
GOEDKEURING VAN HET BESTEK. 

De heer Erik Tack, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt deze 
onmiddellijk opnieuw. 
 
Het ontwerp en de bouw van een nieuw zwembad te Ronse werd bij Collegebeslissing van 12 
december 2016 gegund aan Pellikaan Bouwbedrijf nv en Pellikaan Holding België en het 
onderhoud van het nieuwe zwembad werd toegewezen aan nv Veolia. 
Door het speciale en complexe karakter van het dossier is het aangewezen om de studie en de 
werken te laten volgen door een extern multidisciplinair studiebureau dat gespecialiseerd is in 
architectuur, bouwkunde en bouwtechniek, stabiliteit, installaties en technieken, duurzaamheid, 
ventilatie, akoestiek, enz. 
Dit bureau kan eveneens instaan voor de veiligheidscoördinatie verwezenlijking, EPB-
verslaggeving en budgetopvolging. 
De Technische Dienst van de stad heeft hiertoe een bestek opgemaakt met een kostenraming 
van 140.000 euro, btw exclusief. Deze opdracht kan gegund worden ingevolge de procedure 
van algemene offerteaanvraag. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek voor het aanstellen van 
een bureau voor de technische controle en opvolging van het project inzake het bouwen van 
een nieuw zwembad te Ronse. 
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DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op de Collegebeslissing van 12 december 2016 waarbij de opdracht “ontwerp, bouw 
en onderhoud van een nieuw zwembad voor de Stad Ronse” werd gegund aan de Tijdelijke 
Handelsvereniging gevormd door Pellikaan Bouwbedrijf NV, met zetel te 1930 Zaventem, 
Excelsiorlaan 1 en Pellikaan Holding België NV, met zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 1, 
voor wat betreft het ontwerp en de bouw, alsook aan Veolia nv, met zetel te 1070 Brussel, F. 
Demetskaai 72, voor wat betreft het onderhoud; 

Gezien de specificiteit en complexiteit van de opdracht het aangewezen is om de studie 
en de werken te laten volgen door een extern multidisciplinair studiebureau, gespecialiseerd in: 
architectuur, bouwkunde en bouwtechniek, stabiliteit, installaties en technieken, duurzaamheid, 
ventilatie, akoestiek, …; 
 Overwegende dat aansluitend dit bureau eveneens kan instaan voor de 
veiligheidscoördinatie verwezenlijking, EPB-verslaggeving en budgetopvolging; 

Gezien het voorstel om de opdracht te gunnen via de procedure van algemene 
offerteaanvraag; 
 Gelet op het bestek opgemaakt door de Technische Dienst om een studiebureau aan te 
stellen voor :  
- de technische controle van de studie (ontwerp) 
- de technische en administratieve controle van de werken en opvolging van de     
  bouwwerkzaamheden tot definitieve oplevering 
- veiligheidscoördinatie op de uitvoering 
- EPB-verslaggeving 
- budgetopvolging; 
 Gelet op de raming voor een bedrag van 140.000 euro, btw exclusief; 
            Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met 17 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-
fractie en Vlaams Belang-fractie) bij 8 onthoudingen (sp.a-fractie) : 
 Het bestek voor de aanstelling van een studiebureau voor de technische controle en de 
opvolging van het project “ontwerp, bouw en onderhoud van een nieuw zwembad voor de 
Stad Ronse” wordt goedgekeurd. 

De opdracht zal toegewezen worden ingevolge de procedure van algemene 
offerteaanvraag. 

Het noodzakelijke krediet dient voorzien te worden in de budgetwijziging van het 
investeringsbudget 2017. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal 
worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 
LEEFMILIEU 

12.  GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANPLANT EN HET 
ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN.  
AANPASSING EN HERVASTSTELLING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 09 november 2009 werd het gemeentelijk subsidiereglement voor de 
aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen aangepast en hervastgesteld. 
De stedelijke Milieuraad heeft in zijn vergadering van 16 november 2016 voorgesteld om het 
bestaande reglement te actualiseren. 
De belangrijkste aanpassing betreft de aanpassing van de subsidiebedragen. Door de afschaffing 
van de subsidies voor groenbemesting en de toevoeging van deze subsidies aan het subsidiebedrag 
voor kleine landschapselementen is er een verhoging van 2.000 naar 7.000 euro wat resulteert in 
het uitkeren van effectief hogere subsidiebedragen voor het aanplanten en onderhouden van kleine 
landschapselementen. 
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Daarnaast werden er nog enkele wijzigingen aangebracht, onder andere door het invoeren van 
de Omgevingsvergunning en het wegvallen van de subsidie Nationale Boomgaardenstichting. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aanpassing en hervaststelling van 
het subsidiereglement voor de aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
  Overwegende dat de Stad Ronse deel uitmaakt van vzw Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen; dat RLVA zich engageert om de natuurlijke troeven van de streek te beschermen door 
overheid, bewoners en bezoekers van de streek te betrekken in concrete projecten die in een 
duurzame streekontwikkeling passen;  

Overwegend dat kleine landschapselementen zeer bepalend zijn voor het landschap en 
belangrijk zijn voor het in stand houden en het bevorderen van de natuurlijke rijkdom en de 
biodiversiteit;  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 1996 waarbij een subsidiereglement 
voor het aanplanten en het onderhouden van kleine landschapselementen werd goedgekeurd;  

Gelet op de aanpassing van dit subsidiereglement door de gemeenteraadsbeslissingen van 
11 maart 2002 en 09 november 2009;  

Gelet op het voorstel van de stedelijke milieuraad van 16 november 2016 tot actualisatie 
van het subsidiereglement;  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1. 
Het stadsbestuur van Ronse keert een toelage uit voor het aanplanten en het onderhouden van 
landschappelijk waardevolle kleine landschapselementen (KLE), zoals hieronder beschreven. 
Artikel 2. - definities  
1. lijnvormig klein landschapselement :  

een langwerpig, niet perceelsvormend landschapselement dat een 
landschapsstructurerende invloed heeft en bestaat uit streekeigen houtige gewassen 

2. puntvormig klein landschapselement : alleenstaande knot- en hoogstambomen, poelen 
3. haag :  

een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen die onderaan zodanig aaneensluiten dat 
doorkijk of doorgang moeilijk is. In de Vlaamse Ardennen komen 3 types enkelvoudige hagen 
voor :  

3.1. geschoren haag :  
een haag die minstens 1 maal en maximaal 3 maal per jaar in vorm wordt 
gehouden door scheren of knippen.  

3.2. heg : 
een haag die al dan niet door verwaarlozing breder en/of hoger uitgegroeid is. 

3.3. kaphaag :  
een haag die bestaat uit lage, dicht op elkaar staande gewone es of haagbeuk in knotvorm. 
De kaphoogte is 150 à 200 cm. Deze haag is kenmerkend voor de Vlaamse Ardennen en 
wordt gebruikt als afsluiting van erven, tuinen, boomgaarden, weiden in de onmiddellijke 
buurt van erven… 

4. houtkant of hakhout :  
Dit zijn houtige gewassen die periodiek bij de grond worden gekapt en terug uitschieten. 
Houtkanten komen vooral voor langs beken of grachten (gelijkgrondse houtkanten) en op taluds.  

4.1. gelijkgrondse houtkant :  
een houtkant langs één zijde of weerszijden van een beek of gracht en niet of amper op 
een helling gelegen 

4.2. houtkant op talud : 
een houtkant die op een duidelijke, niet bewust door de mens opgeworpen helling staat 
(zoals op steile beekoevers, flanken van holle wegen) of op al of niet door de mens 
beïnvloede bermen op perceelsgrenzen 
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5. knotboom : een boom waarvan de top en/of de zijscheuten periodiek worden afgehakt.  
Volgende soorten komen in aanmerking: wilg, populier, abeel, eik, es, olm, els, haagbeuk, berk, 
Spaanse aak (veldesdoorn), gewone esdoorn, vlier. De knothoogte is 150 à 200 cm. 

6. bomenrij : lijnvormig kleine landschapselement bestaande uit opgaande bomen en/of  
knotbomen, die zo ver uit elkaar staan dat doorkijk of doorgang amper wordt gehinderd.  
Er zijn twee enkelvoudige types van bomenrijen: opgaande bomenrijen en knotbomenrijen. 

7. mengvorm : lijnvormig klein landschapselement dat een mengvorm is tussen de verschillende 
hierboven gedefinieerde types. Als gevolg van de drievoudige gelaagdheid zijn geschoren  
hagen en houtkanten, ingeplant met opgaande bomen en knotbomen, vanuit ecologisch  
standpunt de interessantste. 

8. landelijk gebied : alle gebieden die op een bestemmingsplan of uitvoeringsplan een bestemming,  
in de ruime zin, hebben als agrarisch gebied, bosgebied, groengebied, parkgebied of bufferzone.  

9. vellen of rooien : vellen is het omhakken of omzagen; rooien is vellen met verwijdering van het 
wortelgestel.  

10. hoogstammige fruitbomen en boomgaard : groepering van minstens 5 hoogstammige fruitbomen 
met een stamhoogte van minstens 2 meter en met een stamomtrek van 6 tot 8 cm. 

11.  (amfibieën)poel : 
- grootte: 25 m² - 150 m² wateroppervlakte 
- diepte: 0,5 m - 1,50 m 
- bezonde oever: een ondiepe waterzone NO/NW gelegen met een wateroppervlakte  

van minstens 20% van de totale oppervlakte. 
- bescherming tegen vee: een degelijke afsluiting op 1,5 m afstand van de poel; 25% 

van de poel mag vrij blijven als drinkplaats voor het vee. 
- watervoorziening: bestaat uit kwel- en bronwater met inachtname van natuurlijke 

moerasvegetaties; contact met de sloot is mogelijk en toegestaan. 
- bodem: bestaat liefst uit een ondoordringbare kleilaag; folies zijn niet toegestaan. 

12. beheersovereenkomst : een vrijwillige overeenkomst gesloten tussen een landbouwer en 
de Vlaamse Landmaatschappij  

13. stamdiameter : de diameter van de stam op 1m hoogte boven het maaiveld 
14. stamomtrek : de omtrek van de stam op 1m hoogte boven het maaiveld.  
 

1. AANPLANTEN EN AANLEGGEN  
VAN PUNT- EN LIJNVORMIGE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN 

Artikel 3. - toepassingsgebied 
§ 1. De toelage voor aanplanten van KLE heeft betrekking op kleine landschapselementen op 
het grondgebied van de stad 

• gelegen binnen het landelijk gebied 
• grenzend aan het landelijk gebied 
• grenzend aan percelen met een agrarisch bodemgebruik (akkers, weiland, boomgaarden). 

§ 2. De toelage kan niet bekomen worden voor beplantingen op bebouwde percelen 
(huiskavels), tenzij:  

• deze beplantingen de afscheiding vormen tussen de huiskavel en het aanpalende 
landelijk gebied of het aanpalende perceel met agrarisch bodemgebruik  

• én deze beplantingen niet vallen binnen een zone van 50m rond de vergunde woning 
of gebouwen.   

§ 3. Aanplantingen die opgelegd zijn via een bouwvergunning, een milieuvergunning, een 
kapvergunning, een natuurvergunning, een omgevingsvergunning of een andere vergunning 
komen niet in aanmerking voor betoelaging.  
§4. Globale erfbekleding rond landbouwbedrijven kan wel in aanmerking komen voor 
betoelaging op voorwaarde dat er een erfbeplantingsplan of landschapsbedrijfsplan is, 
opgemaakt door de Dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen, het 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen of de Vlaamse Landmaatschappij.  
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§5. Landbouwers kunnen slechts genieten van de subsidie voor het aanplanten van KLE 
indien geen beheersovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij afgesloten kan worden. 
Als de aanplant een vergroeningsmaatregel of een maatregel ecologisch aandachtsgebied is in 
het kader van het Europees landbouwbeleid, kan de subsidie voor aanplanten van KLE niet 
toegekend worden.  
§6. Voor de aanleg van (amfibieën)poelen kan beroep gedaan worden op het Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen in het kader van het poelenproject.  
Artikel 4. - soorten 
Enkel de streekeigen soorten opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2 (fruitboomrassen) komen in 
aanmerking voor betoelaging. 
Artikel 5. – afmetingen plantgoed 
Het plantgoed dat gebruikt wordt moet minstens de volgende afmetingen hebben:  

 60 – 80 cm hoogte voor bosplantsoen en heesters 
 6 – 8 of 8 – 10 cm stamomtrek voor hoogstammen. 

Artikel 6. - plantvoorschriften 

type KLE Onderlinge plantafstand Minimale lengte/ 
aantallen 

geschoren haag 20 tot 33 cm, zo nodig in een dubbele rij, 
afhankelijk van de gewenste breedte 

min. 25m 

heg 1m tot max. 2 m  min. 50m 
kaphaag 30 tot 150 cm  min. 50m 
houtkant  
(gelijkgronds of op 
talud) 

50 tot 150 cm, in driehoeksverband. Het aantal 
rijen is afhankelijk van de gewenste breedte; er 
moeten minstens 2 rijen geplant worden 

min. 150m² 

opgaande bomenrij 5 tot 10m  min. 50m  
knotbomenrij  1,5 tot 6m  min. 50m 
Boomgaarden Plantafstand afhankelijk van de boomsoort  

(zie bijlage 3)  
vanaf 5 exemplaren  

mengvorm afhankelijk van de gekozen menging, bijvoorbeeld 
een weerhaag met plantafstand zoals hierboven 
met om de +/- 5m afwisselend een opgaande boom 
en een knotboom 

 

   
Artikel 7.  
§1. De toelage kan enkel verkregen worden voor het plantgoed. Steunpalen, meststoffen, 
uurlonen e.d. komen niet in aanmerking. Enkel het aangeslagen plantgoed kan worden 
betoelaagd.  
§2. Planten die niet aanslaan moeten binnen hetzelfde of het eerstvolgende plantseizoen 
vervangen worden. Hiervoor kan geen toelage bekomen worden.  
§3. Wilgenpoten komen niet in aanmerking voor betoelaging. 
Artikel 8. – uitbetaling toelage 
De toelage wordt uitbetaald onder de volgende voorwaarden :  

• de uitbetaling is eenmalig 
• er wordt enkel uitbetaald mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs 
• de toelage voor bosplantsoen bedraagt  € 1,50 / m  
• de toelage voor hoogstammen en knotbomen andere dan wilg bedraagt € 5,00 / 

exemplaar  
• de toelage bedraagt maximaal € 250 per aanvrager en per dienstjaar. 

Artikel 9.   
De aanplanting of de aanleg dient uitgevoerd te worden conform alle bestaande 
reglementering in verband met dergelijke aanplantingen. 
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2. ONDERHOUDEN 
VAN PUNT- EN LIJNVORMIGE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN 

Artikel 10. - toepassingsgebied 
§1. De toelage voor onderhouden van KLE heeft betrekking op kleine landschapselementen 
op het grondgebied van de stad 

• gelegen binnen het landelijk gebied 
• grenzend aan het landelijk gebied 
• grenzend aan percelen met een agrarisch bodemgebruik (akkers, weiland, 

boomgaarden). 
§2. De toelage kan niet bekomen worden voor onderhoud van beplantingen op bebouwde 
percelen (huiskavels), tenzij  

• deze beplantingen de afscheiding vormen tussen de huiskavel en het aanpalende landelijk 
gebied of het aanpalende perceel met agrarisch bodemgebruik  

• én deze beplantingen niet vallen binnen een zone van 50m rond de vergunde woning 
of gebouwen.   

§3. Landbouwers kunnen slechts genieten van de subsidie voor het onderhouden van KLE  
indien geen beheersovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij afgesloten kan worden.  
Als de aanplant een vergroeningsmaatregel of een maatregel ecologisch aandachtsgebied  
is in het kader van het Europees landbouwbeleid, kan de subsidie voor aanplanten van KLE niet 
toegekend worden.  
§4. Voor het onderhouden van (amfibieën)poelen kan beroep gedaan worden op het Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen.  
Artikel 11. – voorwaarden  
De kleine landschapselementen komen in aanmerking voor onderhoudssubsidie als ze aan de 
volgende voorwaarden voldoen : 
• geschoren hagen en haagkanten :  

− minimale lengte van 25m 
− mini.hoogte na onderhoud van 1,50m 
− minimale breedte van 25 cm  
− minstens 1 jaar oud 

• heggen :  
− minimale lengte van 50m 
− min. hoogte na onderhoud van 2m 
− minimale breedte van 1m  
− minstens 6 jaar oud 

• kaphagen : 
− minimale lengte van 50m 
− min. hoogte na onderhoud van 1,50m 
− minstens 6 jaar oud 

• houtkanten : 
− minstens 150m² groot 
− minstens 10 jaar oud  

• knotbomen : minstens 3 jaar oud. 
Artikel 12. - onderhoud 
Het onderhoud moet bestaan uit : geschoren hagen: 1x tot maximaal 3x per jaar snoeien, 
scheren of knippen in de periode tussen oktober en maart. Bij het ontstaan van gaten in de 
haag worden deze gaten opgevuld met de soorten waaruit de haag bestaat. 

• Heggen en kaphagen : om de 3 tot 20 jaar tussen november en maart  
• Houtkanten : hakhoutbeheer toepassen tussen oktober en maart en het hakhout afvoeren. 

Voor houtkanten geldt een onderhoudscyclus van ongeveer 10 jaar.  
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• Knotbomen : het periodiek weghalen van zijscheuten en/of de top. Voor zacht hout 
(wilg, populier) geldt een onderhoudscyclus van ongeveer 5 jaar; voor hard hout (eik, 
els, haagbeuk, tamme kastanje, es) een cyclus van ongeveer 10 jaar.  
Er mag pas geknot worden na de bladval.   

Artikel 13. – bedrag van de toelagen 
De toelagen voor onderhoud bedragen : 
• voor hagen, heggen en kaphagen : € 1,00/m 
• voor houtkanten (hakhout) : € 2,00/m²  
• voor knotbomen : 

Stamdiameter < ∅ 10cm € 5,00/ boom 
Stamomtrek  < 63 cm € 5,00 / boom 
Stamdiameter >  ∅ 10cm € 25,00 / boom 
Stamomtrek  >  63 cm € 25,00 / boom 

• voor mengvormen: cumulatie 
Artikel 14. – periodiciteit toelage 
De toelagen voor onderhoud kunnen met de volgende periodiciteit uitgekeerd worden :  

• voor hagen: om het jaar 
• voor heggen en kaphagen: om de 5 jaar 
• voor knotbomen:  

- om de 5 jaar voor zacht hout  
- om de 10 jaar voor hard hout 

• voor hakhout: om de 10 jaar.  
 

3. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 15.  
§1. Het is de aanvrager niet toegestaan handelingen te verrichten of te laten verrichten door 
derden die kunnen leiden tot de aantasting van het karakter en de structuur van de kleine 
landschapselementen.  
Deze handelingen zijn onder meer:  

• verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het betoelaagde plantsoen 
• schade toebrengen of verminken of vernietigen door ondermeer ringen, ontschorsen, 

verschroeien, gebruik van chemische middelen, inkervingen en benagelen 
• het opslaan, storten of bergen van voorwerpen, stoffen of producten in het klein 

landschapselement 
• het geheel of gedeeltelijk afgraven van het klein landschapselement 
• het verbranden van bermen langs hagen 
• het verbranden van hakhout in de nabijheid van de kleine landschapselementen 

§2. De betoelaagde aanplanting of aanleg dient minimum 10 jaar integraal en intact op 
dezelfde plaats te blijven staan in het geval van hagen, en minimum 15 jaar in het geval van 
hoogstammen.  
§3.  Bij inbreuk zal alle in de loop van de jaren uitgekeerde subsidie teruggevorderd worden. 
Artikel 16. – indienen aanvraag 
§1. De aanvraag voor betoelaging van het aanplanten of het onderhouden van kleine 
landschapselementen moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.  
§2. De aanvraag moet ingediend worden vóór de uitvoering van de werken.  
§3. De aanvraag voor betoelaging van aanplanten is enkel geldig voor aanplantingen die 
gebeuren in het plantseizoen (van begin oktober tot einde maart). Bij slechte 
weersomstandigheden kan deze termijn met een maand verlengd worden. 
Artikel 17. - controle en uitbetaling 
§1. Na uitvoering van de werken, verwittigt de aanvrager het college van burgemeester en 
schepenen of de bevoegde dienst.  
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§2. Na controle door de bevoegde gemeentelijke dienst zal het college van burgemeester en 
schepenen beslissen of de toelage al dan niet kan uitbetaald worden. 
Artikel 18.  
§1. Aanleg en/of onderhoud van KLE worden niet betoelaagd door dit gemeentelijk 
subsidiereglement als een hoger bestuursorgaan of een andere instelling een subsidie toekent 
voor hetzelfde werk.  
§2. Onderhoudswerken die uitgevoerd worden door het Landschapsteam Vlaamse Ardennen 
worden evenmin betoelaagd.  
Artikel 19. - krediet 
Het krediet voor de toelagen zal jaarlijks op de begroting voorzien worden. 
Artikel 20. 
§1. Het subsidiereglement aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen van 
09 november 2009 wordt opgeheven met ingang van 01 februari 2017. 
§2. Huidig subsidiereglement wordt van kracht vanaf 01 februari 2017. 
 
Subsidiereglement voor aanplanten en onderhouden van kleine 
landschapselementen (KLE)  
 
BIJLAGE 1 : LIJST VAN STREEKEIGEN SOORTEN WAARVOOR EEN TOELAGE 
KAN BEKOMEN WORDEN VOOR AANPLANTEN EN ONDERHOUDEN  
 

LATIJNSE NAAM 
 
NEDERLANDSE NAAM 

Acer campestre Spaanse aak (veldesdoorn) 
Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 
Alnus glutinosa zwarte els 
Betula pendula ruwe berk 
Betula pubescens zachte berk 
Carpinus betulus haagbeuk 
Castanea sativa tamme kastanje 
Cornus sanguinea rode kornoelje 
Corylus avellana hazelaar 
Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn 
Euonymus europaeus kardinaalsmuts 
Fagus sylvatica beuk 
Frangula alnus  Sporkehout (vuilboom) 
Fraxinus excelsior gewone es 
Ilex aquifolium hulst 
Juglans regia okkernoot 
Malus sylvestris wilde appel 
Mespilus germanica mispel 
Populus canescens grauwe abeel 
Populus nigra zwarte populier 
Populus tremula ratelpopulier 
Prunus avium zoete kers 
Prunus padus  vogelkers 
Prunus spinosa sleedoorn 
Pyrus communis wilde peer 
Quercus robur zomereik 
Rosa arvensis bosroos 
Rosa canina hondsroos 
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Salix alba schietwilg 
Salix aurita geoorde wilg 
Salix caprea boswilg 
Salix cinerea grauwe wilg 
Salix sericans kraakwilg 
Sambucus nigra vlier 
Sorbus aucuparia wilde lijsterbes 
Tilia cordata Winterlinde (kleinbladige linde) 
Tilia platyphyllos zomerlinde 
Ulmus minor gladde iep 
Viburnum opulus Gelderse roos 
 
Subsidiereglement voor aanplanten en onderhouden van kleine 
landschapselementen (KLE) 
 
BIJLAGE 2 : LIJST VAN FRUITBOOMRASSEN WAARVOOR EEN TOELAGE 
KAN BEKOMEN WORDEN VOOR AANPLANTEN EN ONDERHOUDEN  
 
Enkel de rassen die op het moment van de aanvraag voorkomen op de lijsten van de Nationale 
Boomgaardenstichting en/of het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen kunnen betoelaagd 
worden.  
 
BIJLAGE 3 : PLANTAFSTAND FRUITBOMEN  
 
Soort Onderlinge plantafstand hoogstam 
Appel 10 - 12 m  
Peer  8 – 10 m 
Pruim en kriek  8 - 10 m 
Kers 10- 12 m 
Notelaar 10 – 12 m 
 
TOEZICHT OCMW 

13.  OVERHEIDSOPDRACHT "DE UITBATING VAN MEERDERE LOKALE 
OPENBARE ZORGVOORZIENINGEN, MET INBEGRIP VAN DE REALISATIE 
(ONTWERP, BOUW) VAN ENKELE VAN DEZE VOORZIENINGEN EN DIT OP 
PROJECTGRONDEN DIE HEDEN EIGENDOM ZIJN VAN DE STAD OF VAN  
HET OCMW RONSE".  
GOEDKEURING VAN DE WIJZIGING VAN DE INDIENINGSDATUM VAN DE 
OFFERTES. 

Op de gemeenteraadszitting van 17 oktober 2016 werd het bijzonder bestek goedgekeurd voor 
de overheidsopdracht “De uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met 
inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op 
projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van het OCMW Ronse” en werd er 
beslist dat de geselecteerde kandidaten een offerte konden indienen tot uiterlijk 24 januari 
2017 om 11 uur. 
Op de informatievergadering van 15 december 2016 gehouden tussen het stadsbestuur en de 
kandidaten werd overeengekomen om de indieningsdatum van de offerten uit te stellen tot 15 
maart 2017 om 11 uur. 
De raad wordt verzocht zich akkoord te verklaren met de wijziging van de indieningsdatum 
van de offertes voor deze overheidsopdracht naar 15 maart 2017 om 11 uur. 
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DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Gelet op de organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s en latere wijzigingen; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 oktober 2016 houdende goedkeuring van 

het bijzonder bestek in de overheidsopdracht “De uitbating van meerdere lokale openbare 
zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze 
voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van het 
OCMW Ronse” en dit onder de modaliteiten van onderhandelingsprocedure met 
voorafgaandelijke bekendmaking; 

Overwegende dat in het genoemde bijzonder bestek de uiterste datum voor indiening 
der offertes op 24 januari 2017 stond vermeld; 

Gelet op de vraag van de kandidaten om de uiterste indieningsdatum te verlengen; 
Gelet op de nota 2017/1 dd° 04 januari 2017 van de Financiële Dienst in dit verband;  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met 17 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-
fractie en Vlaams Belang-fractie) en 8 stemmen tegen (sp.a-fractie) :  
Artikel 1. De indieningsdatum voor de offertes bij de overheidsopdracht “De uitbating 
van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, 
bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn 
van de stad of van het OCMW Ronse” te wijzigen en deze definitief vast te leggen op 15 
maart 2017 om 11.00 uur. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 

14.  OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. 
BUDGETWIJZIGING NUMMER 1 VAN HET BOEKJAAR 2016. 
KENNISNAME. 

Het voorgelegde ontwerp van budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2016 werd door het 
College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 12 december 2016 gunstig geadviseerd  
en definitief vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 22 december 
2016. 
In deze budgetwijziging werd het gecumuleerde budgettaire resultaat van de rekening 2015 ten 
bedrage van 296.548 euro verwerkt. 
De bijdrage van de stad aan het OCMW stijgt voor 2016 van 4.000.000 euro naar 4.170.000 euro, 
dit voor het bekomen van een positieve autofinancieringsmarge zodat het exploitatieresultaat 
voldoende is om de leningslasten te dragen. 
Het resultaat op kasbasis bedraagt 303.005 euro en de autofinancieringsmarge bedraagt 6.457 
euro. 
In het investeringsbudget wordt voorzien om voor 354.220 euro aan investeringen te doen, met 
name de verbouwing westvleugel woonzorgcentrum, de aankoop van een tillift, de vernieuwing 
van desktops, de aanpassing van de kelder Canfyn en de vernieuwing linoleum keuken en 
buitendeuren woonzorgcentrum De Linde. 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2016 
van het OCMW Ronse. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
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Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels 
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale 
rapportering over de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 
invoering van de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de mail dd° 01 december 2016 van de secretaris OCMW waarbij het advies van 
het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevraagd over de budgetwijziging 1 -2016; 

Gelet op het advies 2016/36 dd° 06 december 2016 van de financieel beheerder in dit 
verband; 

Gelet op het positieve advies van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 12 
december 2016; 

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging nummer 1 – 2016 van het OCMW 
Ronse door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Ronse dd° 22 december 
2016; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : 
Artikel 1.  Kennis te nemen van de budgetwijziging nummer 1 – 2016 van het OCMW 

Ronse. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 

15.  OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. 
AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014 - 2019 BIJ DE OPMAAK VAN HET 
BUDGET 2017.  
GOEDKEURING. 

Het voorgelegde aangepaste meerjarenplan 2014 – 2019 bij de opmaak van het budget 2017 werd 
door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 12 december 2016 gunstig 
geadviseerd en definitief vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 22 
december 2016. 
In dit aangepaste meerjarenplan 2014 – 2019 zijn de bijdragen van de Stad Ronse aan het OCMW 
Ronse als volgt : 
         2014     2015             2016       2017        2018                2019 
      3.950.000           4.340.000  4.170.000   4.450.000    4.815.000     5.200.000. 
De raad wordt verzocht het aangepaste meerjarenplan 2014 – 2019 bij de opmaak van het budget 
2017 van het OCMW Ronse goed te keuren. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
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Gelet op het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels 
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale 
rapportering over de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 
invoering van de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op het ontwerp van aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Ronse; 
Gelet op het advies 2016/36 dd° 06 december 2016 van de Financiële Dienst in dit 

verband;  
Gelet op het positief advies dd° 12 december 2016 van het College van Burgemeester 

en Schepenen over het aangepaste meerjarenplan 2014-2019; 
Overwegende dat het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 werd vastgesteld door de 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Ronse in haar zitting van 22 december 
2016; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met 15 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Open Vld-
fractie) bij 10 onthoudingen (sp.a-fractie en Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1.  Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Ronse goed te 

keuren. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 

16.  OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.  
BUDGET VAN HET BOEKJAAR 2017.  
KENNISNAME. 

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 12 december 2016 gunstig 
advies te verlenen aan het budget van het boekjaar 2017 van het OCMW Ronse.  
Het budget 2017 van het OCMW Ronse werd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in 
zitting van 22 december 2016 definitief vastgesteld. 
Het exploitatiebudget werd opgemaakt op basis van de doelstellingennota bij ongewijzigd beleid. 
Er worden voor 425.000 euro aan investeringen voorzien die te financieren zijn door middel 
van een kortetermijn lening opgenomen door de Stad Ronse. 
Deze financiering kan voor het OCMW Ronse de vorm aannemen van een langetermijn financiering. 
Het investeringsbudget wordt vastgesteld als volgt : 
▪ vernieuwing oproepsysteem woonzorgcentrum : 150.000 euro 
▪ herconditionering Hospice Canfijn :      75.000 euro 
▪ afbraak mortuarium :       60.000 euro 
▪ modernisering liften :       35.000 euro 
▪ dakwerken woonzorgcentrum :        75.000 euro 
▪ installaties woonzorgcentrum :       30.000 euro. 
Het resultaat op kasbasis van het budget 2017 bedraagt 308.796 euro en de 
autofinancieringsmarge bedraagt 5.791 euro. 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van het budget 2017 van het OCMW Ronse. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 



27 

Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen 
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels 
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale 
rapportering over de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 
invoering van de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op het ontwerp van budget 2017 van het OCMW Ronse; 
Overwegende dat het budget 2017 van het OCMW Ronse past in het aangepaste 

meerjarenplan 2014-2019; 
Gelet op het advies 2016/36 dd° 06 december 2016 van de Financiële Dienst; 
Gelet op het positieve advies dd° 12 december van het College van Burgemeester en 

Schepenen over het budget 2017 van het OCMW Ronse; 
Overwegende dat het budget 2017 werd vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn van het OCMW Ronse in haar zitting van 22 december 2016; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : 
Artikel 1.  Kennis te nemen van het budget 2017 van het OCMW Ronse. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 
ALGEMENE ADMINISTRATIE 

17.  TOEKENNING VAN DE TITEL VAN ERESCHEPEN AAN DE HEER RUDI 
BOUDRINGHIEN.  
GOEDKEURING. 

Op de gemeenteraadszitting van 19 december 2016 werd kennis genomen van het ontslag van 
de heer Rudi Boudringhien als schepen. 
Met het mailbericht van 09 november 2016 doet hij een aanvraag tot het verkrijgen van de 
titel van ereschepen. 
De heer Boudringhien heeft in totaal 10 jaar anciënniteit als schepen en voldoet verder aan 
alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor het dragen van de titel van ereschepen. 
De raad wordt verzocht akkoord te gaan om aan de heer Rudi Boudringhien de titel van 
ereschepen te verlenen. 
 
In toepassing van Artikel 27 §1 van het gemeentedecreet verlaat de heer Rudi Boudringhien, 
raadslid, de gemeenteraadszitting voor de behandeling van dit agendapunt. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd, meer 

bepaald artikel 69 betreffende het toekennen van de titel van ereschepen; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 04 februari 2013 betreffende de 

goedkeuring van het reglement tot toekenning van de titel van ereschepen; 
Gelet op het verzoek van de heer Rudi Boudringhien voor het bekomen van de eretitel 

van schepen;  
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Gelet op volgende data van de beslissingen van de gemeenteraad houdende verkiezing 

van de heer Rudi Boudringhien tot het ambt van schepen :  
- 08 januari 2001 (hele legislatuur) 
- 02 januari 2013 ( mandaat tot 31 december 2016 ten gevolge pensioen); 
Overwegende dat de heer Rudi Boudringhien in totaal 10 jaar anciënniteit heeft als 

schepen binnen het stadsbestuur Ronse; 
Gelet op de vaststelling van onberispelijk gedrag van de heer Rudi Boudringhien; 
Overwegende dat de heer Rudi Boudringhien voldoet aan de voorwaarden om in 

aanmerking te komen voor het dragen van de titel van ereschepen; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De titel van ereschepen te verlenen aan de heer Rudi Boudringhien. 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 

18.  KANTMELDING VAN DE SECRETARIS INZAKE DE INTREKKING VAN HET 
RAADSBESLUIT VAN 18 APRIL 2016 HOUDENDE OPSTARTEN VAN DE 
PROCEDURE TOT WIJZIGING VAN DE PERSONEELSFORMATIE VAN HET 
OPERATIONEEL KADER VAN DE LOKALE POLITIE RONSE EN INZAKE DE 
INTREKKING VAN HET RAADSBESLUIT VAN 18 APRIL 2016 HOUDENDE 
DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET ONTWERP TOT GEDEELTELIJKE 
WIJZIGING VAN HET ROOIPLAN VAN BROEKE, DEEL VANAF HET ROND 
PUNT KAMMELAND TOT AAN DE OMMEGANGSTRAAT.  
KENNISNAME. 

De heer Rudi Boudringhien vervoegt opnieuw de raadszitting. 
 
Artikel 185 van het gemeentedecreet bepaalt dat de stadssecretaris in de rand van de notulen 
van de gemeenteraad een kantmelding aanbrengt wanneer een raadsbesluit door de 
gemeenteraad opgeheven of afgeschaft wordt. 
De stadssecretaris stelt de gemeenteraad hiervan in kennis. 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de kantmeldingen van de stadssecretaris in de 
notulen van de gemeenteraad van 18 april 2016 houdende gedeeltelijke intrekking van het 
raadsbesluit inzake de wijziging van de personeelsformatie van het operationeel kader van de 
lokale politie Ronse en van het raadsbesluit inzake de definitieve vaststelling van het ontwerp 
tot gedeeltelijke wijziging van het rooiplan van Broeke, voor het deel vanaf het rondpunt 
Kammeland tot aan de Ommegangstraat. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd, en inzonderheid artikel 185 

dat bepaalt dat de gemeentesecretaris in de rand van de notulen van de gemeenteraad kantmelding 
dient te maken van de intrekking van een besluit door de gemeenteraad en dat de 
gemeentesecretaris de gemeenteraad van elke kantmelding op hoogte brengt op de eerstvolgende 
vergadering van de gemeenteraad; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 april 2016 betreffende de wijziging van 
de personeelsformatie van het operationeel kader van de lokale politie voor de Politiezone 
Ronse, in het bijzonder artikel 2;  

Gelet op de gedeeltelijke intrekking van dit besluit door de gemeenteraad van 19 december 
2016; 
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 april 2016 betreffende de definitieve 

vaststelling van het ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het rooiplan van Broeke, buurtweg 39, 
voor het deel vanaf het rondpunt Kammeland tot aan de Ommgangstraat; 

Gelet op de intrekking van dit besluit door de gemeenteraad van 19 december 2016; 
Gelet op de kantmeldingen in de rand van de notulen van de gemeenteraad van 18 

april 2016;  
BESLIST : 
Artikel 1.  Neemt kennis van de kantmeldingen, aangebracht in de notulen van de gemeenteraad 
van 18 april 2016. 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
 
Vanwege de raad : 
De Stadssecretaris, De Voorzitter, 
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