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BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
DD° 06 MAART 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, Aaron Demeulemeester, Angélique Syroit, Isabelle 
Stockman, Koen Haelters, Frederik Vandenbossche, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit en 
Philippe Vallez. 
 Mevrouw Linda Vandekerkhove, stadssecretaris. 
  
Verontschuldigd :    de heer Wim Vandevelde, schepen van rechtswege. 
 de heer Diederik Van Hamme, mevrouwen Christiane Modde en Brigitte Goddaer,  
de heer Abderrahim Lahlali en mevrouw Sonia Azouzi, raadsleden. 
 
                                    
De CD&V GROEN-fractie : Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Isabelle Stockman en Patrice Dutranoit. 
De N-VA-fractie : Brigitte Vanhoutte, Lieven Dhaeze, Aaron Demeulemeester, 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, 
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 23 februari  
2017. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 30 januari 2017 worden met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
 

OPENBARE ZITTING 
POLITIE - PERSONEEL 

1.  VEILIGHEIDSPERSONEEL.  
POLITIE.  
VACANT VERKLAREN VAN EEN BETREKKING VAN INSPECTEUR VAN 
POLITIE (BASISKADER) VOOR DE DIENST INTERVENTIE - ONTHAAL 
(DIRECTIE OPERATIONEEL BEHEER) VOOR DE POLITIEZONE RONSE. 
SAMENSTELLING VAN DE SELECTIECOMMISSIE.  
BESLISSING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 werd de formatie van het operationeel personeel 
en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie voor de Politiezone Ronse 
goedgekeurd. 
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Bij gemeenteraadsbesluit van 05 september 2016 werd de uitbreiding van het lopende deeltijdse 
vervangingscontract van een contractueel burgerpersoneelslid naar een voltijds vervangingscontract 
goedgekeurd. Dit voltijds vervangingscontract blijft noodzakelijk doordat vanaf 01 april 2017, 5 
burgerpersoneelsleden zullen werken in het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek of in het stelsel 
van loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof. 
Vanaf 01 maart 2017 zullen 5 operationele personeelsleden werken in het systeem van de 
vrijwillige vierdagenweek waardoor er binnen het operationeel kader van de Politiezone Ronse een 
capaciteitsverlies van 1 full-time personeelslid zal zijn. 
Hiertoe wordt voorgesteld een extra operationeel personeelslid aan te werven. 
De raad wordt verzocht een betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie – 
Onthaal (Directie Operationeel Beheer) vacant te verklaren, kennis te nemen van het functieprofiel 
en de selectiecommissie samen te stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;  
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 

het personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VI.II.15, VI.II.23 en bijlage 19; 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 

het personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VIII.XVII.1 met name dat de 
vervangingen van de personeelsleden van het operationeel kader die het verlof voor 
loopbaanonderbreking, de vierdagenweek of het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar genieten, 
geschieden door bijkomende rekruteringen, per equivalent van een voltijds tewerkgesteld 
personeelslid en per rechtspersoon; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere 
regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende 
teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de 
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15, gepubliceerd in het staatsblad van 31 januari 2002 
betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op 2 niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 
politiezones; 

Gelet op het besluit van 19 december 2016 van de gemeenteraad van Ronse tot 
vaststelling van de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en 
logistiek personeel van de lokale politie voor de Politiezone Ronse; 

Gelet op het schrijven van de Gouverneur, de heer Briers, dd° 03 februari 2017 
betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de 
formatiewijziging in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd; 

Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraad dd° 05 september 2016 inzake de 
uitbreiding van het lopende deeltijdse vervangingscontract van Ass Carlier Niemke met een 
voltijds vervangingscontract voor de vervanging van 6 personeelsleden (3 operationelen en 3 
burgerpersoneelsleden) die deeltijds werken;  

Gelet op het feit dat er vanaf 01 april 2017 in de zone 5 burgerpersoneelsleden zijn die 
werken in het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek ofwel loopbaanonderbreking in het 
kader van ouderschapsverlof 1/5e opnemen nameijk : Adv Bogaert Aileen, Ass Avet Griet, 
Ass Creteur Stijn, Ass Vancoppenolle Tom en Ass Vandenbroere Mia. Hierdoor blijft het 
voltijdse vervangingscontract van Ass Carlier Niemke noodzakelijk; 

Gelet op het feit dat vanaf 01 maart 2017 er 5 operationele personeelsleden in het 
systeem van de vrijwillige vierdagenweek zullen werken : HINP De Pessemier Lorenz, HINP 
Elet Patrick, INP Vanderkimpen Steven, INP Polet Lydia en INP Bullens Kurt;   
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Gelet op de mail dd° 30 november 2016 van de Federale Dienst van de Gouverneur 
Oost-Vlaanderen waaruit blijkt dat er geen wijziging in de personeelsformatie noodzakelijk is 
voor deze vervanging; 

Overwegende dat door middel van de tewerkstelling van vijf operationele 
personeelsleden die werken in het regime van de vrijwillige vierdagenweek er een 
capaciteitsverlies is binnen het operationeel kader van de politiezone van 1 FTE; 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 13 

februari 2017; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De betrekking van 1 inspecteur Interventie/Onthaal (Dienst Operationeel Beheer) 
vacant te willen verklaren en dit vanaf de mobiliteitscyclus 2017-01. 
Artikel 2.   Kennis te willen nemen van het functieprofiel van inspecteur Interventie/Onthaal. 
Artikel 3. Zich akkoord te willen verklaren met de publicatie van de vacante plaats vanaf 
mobiliteitscyclus 2017-01. 
Artikel 4. De selectiecommissie te willen samenstellen uit : de Korpschef of een door de 
Korpschef aangewezen officier, een officier van de Dienst Operationeel Beheer van de lokale 
politie, een hoofdinspecteur van de interventiedienst van de lokale politie en een secretaris 
aangeduid door de Korpschef. 
Artikel 5.  Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in artikels 85 tot en met 
artikel 88 WGP en in titel VIII van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende de 
regeling van het bestuurlijk toezicht en externe audit. 
 

OPVOLGING PROJECTEN 

2.  STADSVERNIEUWINGSPROJECT DE STADSTUIN.  
GOEDKEURING VAN DE TWEE ONTWERPEN VAN 
DRIEPARTIJENOVEREENKOMST BETREFFENDE VERKAVELING 4-5 EN 
BETREFFENDE VERKAVELING 7B. 

Voor de uitvoering van het stadvernieuwingsproject De Stadstuin betuigde de gemeenteraad 
in zitting van 17 oktober 2016 zijn akkoord met het ontwerp van verkavelingsakte voor de 
verkaveling 4-5 (kerfwoningen Ephrem Delmottestraat). 
Bij gemeenteraadsbesluit van 28 november 2016 werd het ontwerp van statuten voor de 
verkaveling 7B (residentie Catillus gelegen Bredestraat) goedgekeurd. 
Het stadsbestuur ontving  twee ontwerpen van driepartijenovereenkomst, met name voor 
de verkaveling 4-5 (kerfwoningen Ephrem Delmottestraat) en voor de verkaveling 7B 
(residentie Catillus gelegen Bredestraat) die worden afgesloten tussen de Stad Ronse, bvba 
Avaronne en de bank. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze twee ontwerpen van 
driepartijenovereenkomst in het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 
 

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

publiek-private samenwerking tussen de sSad Ronse en de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid AVARONNE uit Kortrijk voor de realisatie van het 
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin; 

Gelet op zijn beslissing van 17 oktober 2016 houdende goedkeuring van het ontwerp 
van verkavelingsakte 4-5, kerfwoningen Ephrem Delmottestraat binnen het 
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin; 

Gezien de akte voor verkaveling 4-5 ondertekend werd op 24 januari 2017; 
Gelet op zijn beslissing van 28 november 2016 houdende goedkeuring van het 

ontwerp van statuten voor de verkaveling 7B, Bredestraat - residentie Catillus binnen het 
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin; 
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Gezien de statuten voor verkaveling 7B ondertekend werden op 31 januari 2017; 
Gezien de ontwerpen van driepartijenovereenkomst voor verkaveling 4-5 en 

verkaveling 7B, af te sluiten tussen de Stad Ronse, de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid AVARONNE en de bank; 

Gezien de modaliteiten van deze overeenkomsten conform bijlage 8 van de 
goedgekeurde overeenkomst publiek-private samenwerking zijn; 

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

BESLIST : met algemene stemmen : 
De twee ontwerpen van driepartijenovereenkomst voor de uitvoering van verkaveling 

4-5 en verkaveling 7B, af te sluiten tussen de Stad Ronse, de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid AVARONNE en de bank, worden goedgekeurd. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal 
worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 

3.  STADSVERNIEUWINGSPROJECT DE STADSTUIN. 
VERKAVELING 7B.  
INTREKKING GRONDVERKOOP VOOR APPARTEMENT 19.31 MET 
AANHORIGHEDEN BINNEN RESIDENTIE CATILLUS EN GRONDVERKOOP 
VOOR HETZELFDE APPARTEMENT 19.31 MET AANHORIGHEDEN DOOR 
EEN BIJKOMENDE GRONDVERKOOP VOOR EEN NIET-OVERDEKTE 
AUTOSTAANPLAATS VOOR GEHANDICAPTEN.  
VERKAVELING 5.  
GRONDVERKOOP VOOR DE WONING MET AANHORIGHEDEN GELEGEN 
EPHREM DELMOTTESTRAAT 52.  
VERKAVELING 1.  
GRONDVERKOPEN VOOR DE WONINGEN ADOLF DEMETSSTRAAT 11 EN 
FLORENT DEVOSSTRAAT 22.  
GOEDKEURING. 

Op de gemeenteraadszitting van 17 oktober 2016 werd onder andere de grondverkoop goedgekeurd 
voor het appartement 19.31 met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Catillus (verkaveling 
7B) met een grondwaarde van 38.055 euro. Aangezien de kopers ook een niet-overdekte 
autostaanplaats voor gehandicapten wensen te bekomen, werd door de notaris een nieuwe akte 
opgemaakt. Hierdoor dient de grondverkoop voor appartement 19.31 ingetrokken te worden en 
dient een nieuwe grondverkoop goedgekeurd te worden voor dit appartement 19.31 met een 
grondwaarde van 38.825 euro. 
Het stadsbestuur ontving verder 3 ontwerpen van akten van verkoop voor : 
▪ een woning met aanhorigheden gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 52 (lot 23.15 binnen 

de verkaveling 5) met een grondwaarde van 23.705 euro 
▪ een woning met aanhorigheden gelegen Adolf Demetsstraat nummer 17 ( lot 3.02 binnen de 

verkaveling 1) met een grondwaarde van 39.710 euro 
▪ een woning met aanhorigheden gelegen Florent Devosstraat nummer 22 (lot 2.05 binnen de 

verkaveling 1) met een grondwaarde van 25.905 euro. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de grondverkopen binnen het 
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 
 

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; 
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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; 

Overwegende dat de grondverkoop op naam van Lecluse Nicolas en De Keukeleire 
Sylvie, voor een appartement met aanhorigheden binnen de residentie Catillus zijnde app. 
“19.31”, garage “G05”, en berging “B01”van de verkaveling 7 B, met een grondwaarde van 
38.055,00 euro, goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 oktober 2016, wordt ingetrokken; 

Overwegend dat wij 4 ontwerpen van akten ontvingen : 
- op naam van Lecluse Nicolas en De Keukeleire Sylvie, voor een appartement met 

aanhorigheden binnen de residentie Catillus, zijnde “app. 19.31”,  garage “G05”, berging  
“B01”, en een niet- overdekte autostaanplaats voor gehandicapten “S37” van de 
verkaveling 7 B, met een grondwaarde van 38.825,00 euro 

- op naam van de heer Honorez Vincent en mevrouw Piette Cindy, voor een woning met 
aanhorigheden voor lot 23.15 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde woning 
Ephrem Delmottestraat 52, met een grondwaarde van 23.705,00 euro 

- op naam van de heer Moscatelli Corrado en mevrouw Carlier Sabrina, voor een woning 
met aanhorigheden voor lot 3.02, binnen de verkaveling 1 van De Stadstuin, zijnde 
woning Adolf Demetsstraat 17, met een grondwaarde van 39.710,00 euro 

- en op naam van de heer Casola Salvatore en mevrouw Dethier Carine, voor een woning 
met aanhorigheden voor lot 2.05 binnen de verkaveling 1 van De Stadstuin, zijnde woning 
Florent Devosstraat 22, met een  grondwaarde van  25.905,00 euro; 

Gelet op het verslag nummer 2017/023 van de heer Stadsingenieur; 
Gelet op de ontwerpen van akte; 
Gelet op de tabellen van grondverkoop;   
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
De grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin : 

- op naam van Lecluse Nicolas en De Keukeleire Sylvie, voor een appartement met 
aanhorigheden binnen de residentie Catillus zijnde app. “19.31”, garage “G05”, en berging 
“B01”van de verkaveling 7 B, met een grondwaarde van 38.055,00 euro in te trekken  
en de grondverkopen : 
-  op naam van Lecluse Nicolas en De Keukeleire Sylvie, voor een appartement met 

aanhorigheden binnen de residentie Catillus, zijnde “app. 19.31”,  garage “G05”, berging  
“B01”, en een niet- overdekte autostaanplaats voor gehandicapten “S37” van de 
verkaveling 7 B, met een grondwaarde 38.825,00 euro 

- op naam van de heer Honorez Vincent en mevrouw Piette Cindy, voor een woning met 
aanhorigheden voor lot 23.15 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde woning 
Ephrem Delmottestraat 52, met een grondwaarde van 23.705,00 euro 

- op naam van de heer Moscatelli Corrado en mevrouw Carlier Sabrina, voor een woning 
met aanhorigheden voor lot 3.02, binnen de verkaveling 1 van De Stadstuin, zijnde 
woning Adolf Demetsstraat 17, met een grondwaarde van 39.710,00 euro 

- en op naam van de heer Casola Salvatore en mevrouw Dethier Carine, voor een woning 
met aanhorigheden voor lot 2.05 binnen de verkaveling 1 van De Stadstuin, zijnde woning 
Florent Devosstraat 22, met een grondwaarde van 25.905,00 euro,  

worden goedgekeurd. 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal 

worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
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BEHEER VAN PATRIMONIUM 

4.  AANSLUITING VAN EEN PRIVATE TOEGANGSWEG GELEGEN BINNEN 
EEN WOONCOMPLEX OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE ROTTERIJ. 
GOEDKEURING. 

Op de Dienst Omgeving werd een voorstel ingediend voor het wijzigen van de 
verkavelingsvergunning voor de loten gelegen Geraardsbergenstraat nummer 139, met name 
het wijzigen van de voorschriften met betrekking tot de verbouwing van de woning op lot 6 
en de ontwikkeling van lot 7 voor groepswoningbouw (woonerf met 15 woningen rond een 
centraal gelegen gemeenschappelijk plein).  
Deze aanvraag voorziet, voor het ontsluiten van de site, in een nieuwe private ontsluitingsweg 
die aansluit op het openbaar domein van de Rotterij. 
De aansluiting van een dergelijke weg op het openbaar domein dient ter goedkeuring voorgelegd 
te worden aan de gemeenteraad. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aansluiting van een private 
toegangsweg, binnen een wooncomplex, op het openbaar domein van de Rotterij. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op de aanvraag van de heer en mevrouw Haers - Van Audenhove voor het 
aanleggen van een nieuwe private weg langs de Rotterij en gekadastreerd 2e afdeling sectie C 
nrs.533/d, 530/x; 

Gezien het ontwerp dd° 11 april 2016; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Gelet op de nota van de stedenbouwkundige ambtenaar dd° 09 februari 2017;  

 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 05 februari 1960 betreffende het openen van straten 
door particulieren en het gemeenteraadsbesluit van 09 april 1975 houdende toevoeging van de 
bepalingen van het aanleggen van een TV- en FM-distributienet in private verkavelingen; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.   De aansluiting van de voorziene private wegenis op de bestaande openbare weg, 
ontworpen volgens plannen dd° 11 april 2016 van de heer en mevrouw Haers - Van Audenhove, 
wordt aanvaard. 
Artikel 2.  De nieuwe wegenis behoudt zijn privaat karakter. 
Artikel 3.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 

5.  GEDEELTELIJKE VERWEZENLLIJKING VAN HET ROOIPLAN VAN DE 
FIERTELMEERS.  
AANKOOP IN DER MINNE VAN TWEE STROKEN VOORTUIN TER HOOGTE 
VAN DE HUISNUMMERS 42 EN 44.  
GOEDKEURING. 

Voor de gedeeltelijke verwezenlijking van het rooiplan van de Fiertelmeers diende ter hoogte 
van de huizenrij nummers 42 tot en met 62 nog te worden overgegaan tot de aankoop van 2 
stroken voortuin ter hoogte van huisnummers 42 en 44. Met de eigenaar werd intussen een 
akkoord bereikt voor de aankoop in der minne van deze 2 stroken voortuin met een 
oppervlakte van 36 ca, voor de totale prijs van 2.465,10 euro, alle vergoedingen inbegrepen. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze aankoop van 2 voortuinstroken. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien voor de gedeeltelijke verwezenlijking van het rooiplan van de Fiertelmeers met 

verschillende eigenaars een akkoord bereikt werd tot aankoop in der minne van voortuinstroken; 
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Overwegende dat ter hoogte van de huizenrij Fiertelmeers nummers 42 tot en met 62 
nog diende te worden overgegaan tot de aankoop van 2 stroken voortuin ter hoogte van de 
huisnummers 42 en 44; 

Gezien met de eigenaar ondertussen een akkoord in der minne bereikt werd; 
Gezien het hier de aankoop betreft volgens detail op de tabel, van in totaal 36ca grond 

voor de totale prijs van 2.465,10 euro, alle vergoedingen inbegrepen; 
Gezien het schattingsverslag opgemaakt door de ontvanger van de Registratie en 

Domeinen dd° 15 oktober 2014 voor het deel van de Fiertelmeers ter hoogte van de huizenrij 
nummers 44 tot en met 76; 

Gezien het onteigeningsplan met innemingstabel; 
Gezien het ontwerp van akte; 
Gezien de tabel van grondaankoop; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
 De grondaankoop van in totaal 36ca in de Fiertelmeers ter hoogte van de huisnummers 
42 en 44, voor de som van 2.465,10 euro, wordt goedgekeurd. 
 Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2015 – algemene rekening 
2240000 – beleidsitem 06100 “verwezenlijken straten”. 

Het ontwerp van akte worden aangenomen. 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 

6.  VERKOOP VAN EEN PERCEEL STADSGROND (WEGOVERSCHOT) IN DE 
CAMILLE LEMONNIERLAAN.  
GOEDKEURING. 

Ten gevolge van de realisatie van de rooilijn van de Camille Lemonnierlaan en de aanleg van 
nieuwe wegenis is er een perceel stadsgrond (wegoverschot) vrijgekomen. 
Er werd intussen een akkoord bereikt om dit perceeltje stadsgrond, met een oppervlakte van 
394 m², te verkopen aan de aanpalende eigenaars voor de som van 12.214 euro. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de verkoop van een perceeltje 
stadsgrond (wegoverschot) in de Camille Lemonnierlaan, aan de aanpalende eigenaars. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien naar aanleiding van de realisatie van de rooilijn van de Camille Lemonnierlaan en 

de aanleg van de nieuwe wegenis ter hoogte van de percelen sectie D nummers 897 A en 899 H, 
eigendom van de heer en mevrouw Lionel Decock- Marie –Josée Van den Broeke, een perceel 
stadsgrond (wegoverschot) met een oppervlakte volgens meting van 394 m², vrijgekomen is; 

Gezien het College van Burgemeester en Schepenen reeds in 2013 akkoord ging om de 
grond te verkopen aan de aanpalende eigenaars; 

Gezien met de aanpalende eigenaars een akkoord werd bereikt om de grond te verkopen 
voor de som van 12.214,- euro; 

Gezien het schattingsverslag opgemaakt door de ontvanger van de Registratie en Domeinen 
dd° 14 maart 2012; 

Gezien het opmetingsplan; 
Gezien het ontwerp van akte; 
Gezien 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 verkoop van een perceel stadsgrond met een oppervlakte van 394 m², palend aan de 
percelen sectie D nummers 897 A en 899 H , eigendom van de heer en mevrouw Lionel Decock- 
Marie –Josée Van den Broeke, voor de som van 12.214,- euro, wordt goedgekeurd. 
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Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 

OPENBARE WERKEN 

7.  PLAATSEN VAN EEN LAAGSPANNINGSKABEL VAN 65 METER VOOR DE 
VOEDING VAN LAADPALEN EN EEN TELLERKAST IN DE LOOZEBEEKSTRAAT. 
GOEDKEURING. 

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het plaatsen van een laagspanningskabel van 
65 meter voor de voeding van laadpalen en een tellerkast in de Loozebeekstraat. 
De kosten worden geraamd op 3.648,94 euro en dienen door de stad gefinancierd te worden. 
De raad wordt verzocht zijn akkoord te betuigen met het plaatsen van een laagspanningskabel 
voor de voeding van laadpalen en een tellerkast in de Loozebeekstraat. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het ontwerp, opgemaakt door Eandis voor het plaatsen van een laagspanningskabel 

van 65 m voor de voeding van laadpalen en een tellerkast in de Loozebeekstraat; 
Gelet op het dossier nummer 293463 opgemaakt door Eandis; 
Gezien de stad het bedrag van 3.648,94 euro dient te financieren; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
 Het plaatsen van een laagspanningskabel van 65 m voor de voeding van laadpalen en 
een tellerkast in de Loozebeekstraat, volgens dossier 293463 wordt goedgekeurd. 
 Een bedrag van 3.648,94 euro zal door de stad worden gefinancierd.  
 Het noodzakelijke krediet is voorzien in enveloppe 2016/1 – rekening 2280000 – 
beleidsitem 06400. 

De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 

8.  ONDERGRONDS BRENGEN VAN HET LAAGSPANNINGSNET IN DE 
FIERTELMEERS, TUSSEN HUISNUMMERS 87 EN 102.  
GOEDKEURING. 

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet 
in de Fiertelmeers, tussen de huisnummers 87 en 102. 
De kosten worden geraamd op 11.180 euro en dienen door de stad gefinancierd te worden. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het ondergronds brengen van het 
laagspanningsnet in de Fiertelmeers, tussen huisnummers 87 en 102. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het ontwerp, opgemaakt door Eandis voor het ondergronds brengen van het 

laagspanningsnet in de Fiertelmeers tussen de huisnummers 87 en 102; 
Gelet op het dossier nummer 300138 opgemaakt door Eandis; 
Gezien de stad het bedrag van 11.180,- euro dient te financieren; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
 Het ondergronds brengen van het laagspanningsnet in de Fiertelmeers tussen de 
huisnummers 87 en 102, volgens dossier 300138 wordt goedgekeurd. 
 Een bedrag van 11.180,- euro zal door de stad worden gefinancierd.  
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 Het noodzakelijke krediet is voorzien in enveloppe 2016/1 – rekening 2280000 – 
beleidsitem 06400. 

De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal 
worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 

9.  ONDERGRONDS BRENGEN VAN HET OPENBAAR VERLICHTINGSNET IN 
DE FIERTELMEERS, TUSSEN HUISNUMMERS 87 EN 102.  
GOEDKEURING. 

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het ondergronds brengen van het openbaar 
verlichtingsnet in de Fiertelmeers, tussen de huisnummers 87 en 102. 
De kosten voor het plaatsen van 4 palen met lichtpunthoogte 8 meter met armaturen worden 
geraamd op 3.872 euro en dienen door de stad gefinancierd te worden aangezien de openbare 
verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het ondergronds brengen van het 
openbaar verlichtingsnet in de Fiertelmeers, tussen huisnummers 87 en 102. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op het ontwerp, opgemaakt door Eandis, voor het ondergronds brengen van het 
openbare verlichtingsnet in de Fiertelmeers tussen de huisnummers 87 en 102; 
            Gelet op het ontwerp, omvattende de plaatsing van 4 palen met lichtpunthoogte 8m 
met armaturen Saffier in kleur zwart met lamp NaHp 70W; 
            Gelet op het dossier nummer 300138 opgemaakt door Eandis; 
            Gelet op de kostenraming voor de stad ten bedrage van 3.872,- euro; 
            Aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad en deze 
werken door het stadsbestuur dienen gefinancierd te worden; 
             Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
  Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 Het ondergronds brengen van het openbare verlichtingsnet in de Fiertelmeers tussen 
de huisnummers 87 en 102, volgens dossier 300138, met kostenraming ten bedrage van 
3.872,-euro, wordt goedgekeurd. 
 Een krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2016/1 – algemene rekening 
2280000 – beleidsitem 06700. 

De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal 
worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 

10.  GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET ROOILIJNPLAN VAN BROEKE, 
BUURTWEG NUMMER 39, VOOR HET DEEL TUSSEN DE ABEL 
REGIBOSTRAAT EN DE OMMEGANGSTRAAT, VANAF NUMMER 218 B TOT 
NUMMER 232 EN BIJHOREND ONTEIGENINGSPLAN.  
DEFINITIEVE VASTSTELLING. 

Op de gemeenteraadszitting van 19 december 2016 werd het ontwerp tot gedeeltelijke wijziging 
van het rooilijnplan van Broeke, buurtweg nummer 39, voor het deel tussen de Abel Regibostraat 
en de Ommegangstraat, vanaf huisnummer 218 B tot 232 alsook het bijhorend onteigeningsplan 
voorlopig vastgesteld. 
Uit het proces-verbaal van onderzoek van commodo en incommodo, dat gehouden werd van 16 
januari tot en met 14 februari 2017, is gebleken dat 5 bezwaren werden ingediend waarvan 4 
ontvankelijk doch ongegrond verklaard werden en 1 onontvankelijk verklaard werd doordat het te 
laat werd ingediend. 
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In de meeste bezwaren wordt, naast de persoonlijke bedenkingen, aangehaald dat het 
landschappelijk waardevol karakter van Broeke zal aangetast worden, dat het sluipverkeer zal 
toenemen en dat er een reële kans op grondverschuivingen bestaat. 
De Technische Dienst argumenteert dat deze werken noodzakelijk zijn omwille van de geplande 
collectorwerken van Aquafin, het vernieuwen van de riolering, de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel en herwaardering van het grachtenstelsel maar dat al het mogelijke zal worden 
gedaan om het landschappelijk en architecturale beeld zo goed mogelijk te vrijwaren. 
Doordat voor deze werken 19 innemingen van grond en voortuinstroken dienen te gebeuren, zal 
een onteigeningsprocedure opgestart worden. 
De raad wordt verzocht de gedeeltelijke wijziging van het rooilijnplan van Broeke, voor het deel 
tussen de Abel Regibostraat en de Ommegangstraat, vanaf nummer 218 B tot 232, definitief vast 
te stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op zijn beslissing van 19 december 2016, houdende voorlopige vaststelling van 

het ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het rooilijnplan Broeke, buurtweg nummer 39, 
voor het gedeelte tussen de Abel Regibostraat en de Ommegangstraat vanaf nummer 218 B 
tot nummer 232 en het bijhorend onteigeningsplan, opgemaakt door het ontwerpbureau naar 
aanleiding van het Aquafin project 22.638;  

Gezien de berichten en de getuigschriften van bekendmaking van openbaar onderzoek 
van commodo en incommodo, gehouden van 16 januari 2017 tot en met 14 februari 2017; 

Gezien de processen-verbaal van openbaar onderzoek van commodo en incommodo 
waaruit blijkt dat zowel het ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het rooilijnplan Broeke, 
buurtweg nummer 39, voor het gedeelte tussen de Abel Regibostraat en de Ommegangstraat 
vanaf nummer 218 B tot nummer 232, als het bijhorend onteigeningsplan aanleiding hebben 
gegeven tot 5 bezwaren, zijnde : 

1. De eigendom van de heer en mevrouw Platteeuw-Lobert uit Broeke 232 werd door de 
bestaande rooilijn van 03 juni 1966 reeds getroffen voor 4 m. Met de huidige wijziging 
van het rooilijnplan wordt de eigendom nog voor 3,5 m extra getroffen, dus in totaal voor 
7,5 m. 

Volgende argumenten worden door betrokkenen aangehaald :  
- Het verbreden van de bocht ter hoogte van hun woning zal leiden tot sluipverkeer in beide 

richtingen, wat resulteert in nog meer sluikstorten  
- Er is geen noodzaak tot verbeterde toegankelijkheid gezien de aanwezigheid van een 

verkeersbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” op de hoek Ommegangstraat-Broeke 
voor het verkeer rijdende in Broeke richting Kammeland  

- De huidige bocht werkt als snelheidsremmer  
- Bij de bochtaanpassing en het nodige nivelleren, is er een reële kans op 

grondverschuivingen  
- De totale nuttige oppervlakte wordt met 1/6 verkleind en de oprit met 1/2 waardoor deze 

niet meer efficiënt zal kunnen gebruikt worden. 
Gelet op de argumenten van de Technische Dienst, zijnde : 
 De eigendom is reeds voor 4 m getroffen door de bestaande rooilijn van 03 juni 1966. 
Aan de overzijde van de straat ligt de rooilijn van 1966 op 1 m van de gevel van woning nummer 
227 en is er een groot niveauverschil tussen de woning en de straat. Met het oog op de komende 
Aquafin- werken in dit deel van Broeke is het noodzakelijk om de rooilijn met 3,5 m op te 
schuiven om dit niveauverschil op te vangen. De weg zelf wordt niet verbreed. Het is de 
bedoeling om de grachten te herwaarderen en daarvoor is extra ruimte nodig. Doordat de weg 
niet verbreed wordt zal het sluipverkeer niet supplementair gestimuleerd worden.  Het laatste deel 
van Broeke blijft een holleweg op de huidige breedte. 
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De totale oppervlakte van de eigendom wordt met 395 m² verkleind door de nieuwe rooilijn ten 
opzichte van de totale kadastrale oppervlakte van 2.405 m²  in plaats van 252 m² door de 
bestaande rooilijn, wat neer komt op een verschil van 143 m².  De bijkomende bezwaring van 
143 m² grond is niet van dien aard dat hierdoor de geschiktheidswaarde van het overblijvende 
gedeelte van de eigendom wordt aangetast. De lengte van de oprit van 25 m verkleint door de 
nieuwe rooilijn met 7,5 m en blijft aldus 17,5 m. 

2. De heer Heuvick, eigenaar van percelen landbouwgrond met kadastrale nummers 339b, 
340b en 340c, dient bezwaar in tegen het opschuiven van de rooilijn richting zijn 
gronden.  Hij vraag om de rooilijn evenveel op te schuiven aan beide kanten van de weg. 
Hij brengt ook aan dat de nieuwe rooilijn op de waterbron ligt die van groot belang is 
voor het drenken van zijn koeien. 

Gelet op de argumenten van de Technische Dienst, zijnde : 
Het rooilijnplan werd ter hoogte van de woningen 219, 223 en 225 gewijzigd om de woning met 
huisnummer 219 te vrijwaren en om de woningen met huisnummers 223 en 225 iets meer 
voortuin te geven gezien de huidige rooilijn nu op de gevels ligt. Door het verschuiven van de 
rooilijn wordt vermeden dat woningen dienen onteigend te worden. 
De waterbron ligt effectief op ongeveer 1 m voor de nieuwe rooilijn.  Als de eigenaar kan 
aantonen dat het water drinkbaar is, zal de stad het nodige doen om de bron op te schuiven tot 
over de rooilijn zodat deze bruikbaar blijft. 

3. De heer en mevrouw Rathé-Dossche, Broeke 220 en eigenaar van 4 percelen met 
kadastrale nummers 324a, 329c, 328a, 333a hebben een aantal bezwaren tegen de 
realisatie van de rooilijn en voegen een aantal foto’s bij ter staving, zijnde : 

- Langsheen hun hellende tuin staan enkele mooie volgroeide bomen en ze zien deze niet 
graag verdwijnen 

- Ze vrezen dat de tuinmuren en terrassen zullen moeten verdwijnen. Dit zou niet alleen een 
hoge financiële kost meebrengen voor de stad maar dit zou ook heel jammer zijn voor het 
waardevolle landschappelijke en architecturale karakter van de tuin 

- Ter hoogte van de mazoutdop is de helling vrij steil en in het geval daar gegraven wordt, 
riskeren ze dat de achterliggende grond ter hoogte van hun woning gaat verzakken. 

Gelet op de argumenten van de Technische Dienst, zijnde : 
Alle percelen zijn reeds getroffen door de rooilijn van 03 juni 1966. Ter hoogte van perceel 324a 
werd de rooilijn met huidig plan opgeschoven richting straat waardoor het perceel nu bezwaard is 
met 283 m² in tegenstelling tot vroeger waarbij het voor 464 m² bezwaard was, wat neerkomt op 
een verschil van 181 m² in hun voordeel.  De onteigening is nodig voor de plaatsing van de 
collector van Aquafin en de herwaardering van de grachten. 
Perceel 333a was reeds voor 268 m² bezwaard en met het huidig plan voor 308 m² wat neerkomt 
om een bijkomende bezwaring van 40 m². 
Bij de definitieve opmaak van het ontwerp van de werken, zal er rekening mee gehouden worden 
dat het landschappelijk en architecturale beeld zo goed mogelijk gevrijwaard wordt. De stad doet 
al het mogelijke om de waardevolle bomen en waardevolle landschappelijke en architecturale 
elementen te behouden. 

4. De heer Miclotte uit Broeke 217 heeft een aantal bezwaren met betrekking tot : 
- De gebrekkige informatie-verschaffing 
- Het landschappelijk waardevolle karakter van het gebied waardoor Broeke loopt  
- De toeristische aantrekkingskracht bij fietsers en wandelaars voor dit soort smalle 

weggetjes. Het noordelijkste deel van Broeke is een eeuwenoude holle weg die volledig 
zou verdwijnen door de geplande werken 

- Broeke is opgenomen in de inventaris van Vlaamse erfgoedobjecten wat het waardevolle 
karakter in zijn huidige vorm aantoont 

- Met het nieuwe rooilijnplan zullen talrijke aanplantingen moeten verdwijnen en met de 
verbreding van de baan riskeert dit een lelijke karakterloze boulevard te worden die als 
sluipweg zal gebruikt worden met verstoring van fauna en flora tot gevolg   
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- De huidige baanbreedte is voldoende voor het beperkt plaatselijk verkeer en is op zich een 
snelheidsbeperkende maatregel  

- De straat loopt doorheen een landschappelijk waardevol gebied aan de zuidkant die 
aansluit op een klein woongebied aan de noordkant met heel waardevolle 
landschappelijke elementen 

- Wat de waterwerken betreft is er geen zicht op de plannen van Aquafin.  Hij heeft 
bedenkingen over het aantal huizen dat zal aangesloten worden want vele huizen moeten 
afwateren naar de lager gelegen beek. Het risico op overstroming in de lager gelegen 
gebieden zal na de uitvoeringen vergroten.  

Gelet op de argumenten van de Technische Dienst, zijnde : 
De eigendom wordt reeds voor 37 m² getroffen door de rooilijn van 03 juni 1966. Met het 
huidige rooilijnplan is de eigendom maar voor 32m² getroffen, wat neerkomt op een verschil van 
5m² ten voordele van betrokkene. 
Het bericht van commodo & incommodo brengt de aangelanden in kennis van het ontwerp van 
rooilijn- en onteigeningsplan.  Dit onderzoek duurt 30 dagen en geeft de aangelanden de kans om 
op het stadhuis de plannen te komen inkijken en verdere inlichtingen te bekomen.  
Het is zeker de bedoeling van de stad om bij de opmaak van het ontwerp rekening te houden met 
het landschappelijk waardevolle karakter van Broeke en geen sluipverkeer te stimuleren. 
Het ontwerp zal opnieuw voorgelegd worden in een openbaar onderzoek. 
De breedte tussen de rooilijnen is noodzakelijk om de collector van Aquafin te plaatsen en vooral 
voor de herwaardering van de grachten. 

5. VZW Milieufront Omer Wattez uit Oudenaarde heeft bezwaren met betrekking tot : 
- Een significante verbreding van Broeke gaat het karakter van deze unieke landelijke 

prachtig kronkelende weg in dit rustiek deel ten noorden van de kern van Ronse 
aantasten. Bij verbreding is het risico dat de weg veel intenser zal gebruikt worden. 

- De riolering hoeft niet onder de weg te liggen maar kan perfect naast de bestaande weg 
aangelegd worden in de aanliggende weilanden. 

 Gezien het bezwaar van VZW Milieufront Omer Wattez werd afgestempeld op 15 
februari 2017 en ontvangen op het stadhuis op 16 februari 2017 terwijl het openbaar onderzoek 
liep tot 14 februari 2017 om 11u, werd het derhalve onontvankelijk verklaard; 
 Gezien na onderzoek de 4 overige bezwaren ontvankelijk maar ongegrond werden 
verklaard; 

Gezien het rooiplan wordt gewijzigd naar aanleiding van het Aquafin project 22.638; 
Gezien omwille van de slechte toestand van de riolering en de verplichting tot 

afkoppeling, het noodzakelijk is deze riolering te vernieuwen en een gescheiden rioleringsstelsel 
aan te leggen;   

Gezien over de hele lengte een straatbreedte van 12 m aangehouden wordt; 
           Gezien voormeld project een samenwerking betreft tussen de Stad Ronse, Farys-Aquario 
en Aquafin; 

Gelet op het onteigeningsplan, omvattende alle percelen tot aan de nieuw ontworpen 
rooilijn en deze tot aan de rooilijn goedgekeurd bij KB van 03 juni 1966 welke nog niet 
gerealiseerd werden; 

Gezien het hierbij gaat over 19 innemingen van grond en voortuinstroken; 
Gezien de grond en de voortuinstroken ingenomen worden om reden van openbaar nut, 

zijnde voor de realisatie van de rooilijn in functie van de uitvoering van wegen- en 
rioleringswerken, omvattende de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de 
herwaardering van het grachtenstelsel, alsook in functie van het Aquafin project 22.638; 

Gelet op het voorgestelde ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het rooilijnplan; 
Gezien het onteigeningsplan aanduidende in gele tint de in te lijven eigendommen; 
Gelet op de tabel van grond- en gebouweninname; 
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 inzake 
onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de 
autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de O.C.M.W.’s, de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen; 

Gelet op het decreet van 04 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met 
betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd° 20 juni 2014 tot vaststelling van 
nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 
 Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 Het ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het rooilijnplan Broeke, buurtweg nummer 
39, voor het gedeelte tussen de Abel Regibostraat en de Ommegangstraat vanaf nummer 218 B 
tot nummer 232, opgemaakt naar aanleiding van het Aquafin project 22.638, wordt definitief 
vastgesteld. 
 Het ontwerp van onteigeningsplan van Broeke, buurtweg nummer 39, wordt definitief 
vastgesteld. 
          Tegenwoordig dossier zal verder worden afgehandeld volgens de bepalingen van Artikels 
76 en 77 van het decreet van 04 april 2014 en zal worden overgemaakt aan de heer 
Provinciegouverneur. 
 

11.  HERSTELLEN VAN VERSCHILLENDE ASFALTWEGEN OP HET 
GRONDGEBIED VAN DE STAD RONSE VOOR HET JAAR 2017.  
GOEDKEURING VAN HET ONTWERP OMVATTENDE HET BIJZONDER 
BESTEK EN DE GEDETAILLEERDE RAMING DER WERKEN. 

Door het ontwerpbureau van de stad werd een bijzonder bestek en een gedetailleerde raming 
opgemaakt voor het herstellen van de asfaltwegen voor het jaar 2017, met name de herprofilering 
met éénlaagse bestrijking en éénlaagse slem in de Dammekensstraat, Karnemelkbeekstraat, 
Malaise, Muziekbosstraat, Ossestraat, Papekouters, Riekestraat en Rijkswachtdreef. 
De totale kostprijs wordt geraamd op 215.986,82 euro, inclusief btw. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het herstellen van deze asfaltwegen 
op het grondgebied van de Stad Ronse. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gezien door het ontwerpbureau van de stad een bestek en een gedetailleerde raming 
werd opgemaakt voor het herstellen van de asfaltwegen in 2017, zijnde de herprofilering met 
éénlaagse bestrijking en éénlaagse slem in de Dammekensstraat, Karnemelkbeekstraat, 
Malaise, Muziekbosstraat, Ossestraat, Papekouters, Riekestraat en Rijkswachtdreef, cfr. de 
Collegebeslissing van 16 januari 2017; 

Gezien de totale raming ten bedrage van 178.501,50 euro, exclusief btw of 215.986,82 
euro, inclusief btw;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
  Het ontwerp, omvattende het bijzonder bestek en de gedetailleerde raming voor het 
herstellen van de asfaltwegen in 2017, zijnde de herprofilering met éénlaagse bestrijking en 
éénlaagse slem in de Dammekensstraat, Karnemelkbeekstraat, Malaise, Muziekbosstraat, 
Ossestraat, Papekouters, Riekestraat en Rijkswachtdreef, wordt goedgekeurd.  
  De raming ten bedrage van 178.501,50 euro, exclusief btw of 215.986,82, inclusief 
btw, wordt goedgekeurd. 
  De opdracht zal via open aanbesteding worden toegewezen. 
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Een krediet van 200.000 euro is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder artikel 
2240000 – beleidsitem 02000, subproject ASF-BET. 

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

12.  HERAANLEG VAN DE VOETPADEN IN DE JULES BORDETLAAN, TUSSEN 
DE GEBROEDERS VAN EYCKSTRAAT EN DE RODE BROECKSTRAAT, 
MET INBEGRIP VAN DE KRUISPUNTEN.  
GOEDKEURING VAN HET PROCES-VERBAAL VAN VOORLOPIGE 
OPLEVERING EN VAN DE EINDAFREKENING DER WERKEN. 

Voor de heraanleg van de voetpaden in de Jules Bordetlaan, gedeelte tussen de Gebroeders 
Van Eyckstraat en de Rode Broeckstraat, werd door de gemeenteraad in zitting van 18 april 
2016 het ontwerp omvattende het bijzonder bestek en de gedetailleerde raming ten bedrage 
van 439.416,16 euro, btw inclusief, goedgekeurd. 
Bij beslissing van 30 mei 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen werden de 
werken gegund aan nv Van Hulle Grondwerken uit Tielt voor de som van 470.569,91 euro, 
btw inclusief. 
Tijdens de uitvoering van de werken werden een aantal meerwerken uitgevoerd, zoals plaatsen 
van nieuwe rijwegdeksels, bijkomend grondwerk parking en uitbreiding parkeerstrook, afvoeren 
van klinkers enz waardoor de eindafrekening hoger is dan het bedrag van de toewijs, namelijk 
533.330,34 euro, btw inclusief. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de voorlopige oplevering van 30 
januari 2017 en aan de eindafrekening voor de heraanleg van de voetpaden in de Jules 
Bordetlaan. 
 
De heer Erik Tack, raadslid, vervoegt de gemeenteraadszitting. 
  

DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op zijn beslissing van 18 april 2016 houdende goedkeuring van het ontwerp 
betreffende de heraanleg van de voetpaden Jules Bordetlaan 2016 en de raming ten bedrage van 
363.153,85 euro, btw exclusief of 439.416,16 euro, btw inclusief; 
             Gelet op de Collegebeslissing van 30 mei 2016 houdende gunning van de werken aan 
Van Hulle Paul Grondwerken NV uit Tielt voor de som van 388.900,75 euro, btw exclusief of 
470.569,91 euro, btw inclusief; 
             Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering dd° 30 januari 2017; 
             Gelet op de gedetailleerde eindafrekening ten bedrage van 440.768,88 euro, btw 
exclusief, 533.330,34 euro, btw inclusief; 
 Gezien tijdens de uitvoering van de werken een aantal goedgekeurde meerwerken werden 
uitgevoerd zoals leveren en plaatsen van nieuwe rijwegdeksels, bijkomend grondwerk parking + 
uitbreiding parkeerstrook, afvoeren van klinkers,…; 
 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 de heraanleg van de 
voetpaden Jules Bordetlaan 2016 ten bedrage van 440.768,88 euro, btw exclusief, 533.330,34 
euro, btw inclusief, worden goedgekeurd. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal 
worden overgemaakt aan de heer Gouverneur. 
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PERSONEEL 

13.  STADSPERSONEEL.  
AANPASSING VAN DE PERSONEELSFORMATIE.  
GOEDKEURING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 02 juli 2007 en latere wijzigingen werd de personeelsformatie van de 
Stad Ronse vastgesteld. 
Vanaf 01 april 2015 werd het gesco-statuut opgeheven waardoor de tewerkstelling van alle 
gesubsidieerde contractuelen werd omgezet in contractuele tewerkstelling. 
Aangezien de contractuele betrekkingen moeten opgenomen worden in de personeelsformatie 
drong een aanpassing van de personeelsformatie zich op. 
Met het doel de personeelsformatie af te stemmen op de werking van het bestuur werd de 
personeelsformatie in haar totaliteit herbekeken. 
Alle voorstellen tot aanpassing werden voorgelegd aan het College van Burgemeester en 
Schepenen op 27 september 2016. Deze voorstellen werden door de leden van het 
Managementteam positief geadviseerd in de vergaderingen van 06 oktober en 30 november 2016. 
Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 25 oktober 2016 besliste om de 
principiële statutaire tewerkstelling te behouden doch mogelijks van deze regel te kunnen afwijken 
(aanwerving personeel in contractueel dienstverband) in volgende gevallen : 
- om aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, voor in de tijd beperkte 

acties, of voor een buitengewone toename van werk 
- om personeelsleden te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds bekleden of die 

tijdens een zo lange periode afwezig zijn dat vervanging noodzakelijk is 
- om aanvullende of specifieke opdrachten te vervullen 
- om te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die door een andere overheid 

gesubsidieerd worden 
- om te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in 

mededinging met andere marktdeelnemers 
- om te voorzien in uitvoering van taken, die een bijzondere expertise vereisen. 
Er wordt gekozen voor statutaire tewerkstelling om : 
- te vermijden een responsabiliseringsbijdrage te moeten betalen of deze zo beperkt mogelijk te 

houden 
- meer en kwalitatieve kandidaten aan te trekken voor vacatures. 
De wijzigingen van de personeelsformatie werden voorgelegd aan het Basisoverlegcomité 
van 20 januari 2017 en werden door de representatieve vakorganisaties gunstig geadviseerd. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de 
personeelsformatie van het personeel van de Stad Ronse. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 03 juni 2016  tot wijziging van het Gemeente-, het OCMW- en 

het provinciedecreet; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 07 december 2007 houdende de 

minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van het OCMW en wijzigingen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 02 juli 2007 en latere wijzigingen, 
houdende de vaststelling van de personeelsformatie; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008, en latere wijzigingen, 
houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling voor het stadsbestuur Ronse en volgende 
wijzigingen; 
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Gelet op de Collegebeslissing van 09 juli 2012 waarbij onder andere beslist werd de 
functie van administratief medewerker/gids in statutair verband in de personeelsformatie te 
creëren; 

Gelet op de Collegebeslissing van 01 juni 2015 waarbij het voorstel wordt gedaan om 
1 contractuele functie technisch beambte (gemeenschapswacht) bij te creëren; 

Gelet op de Collegebeslissing van 23 februari 2015 houdende : 
- het akkoord om alle bestaande gesco-tewerkstelling in contractuele tewerkstellingen om 

te zetten met ingang van 01 april 2015 
- het akkoord om aan de gemeenteraad voor te stellen de personeelsformatie aan te passen 

omwille van de omzetting van de gesco tewerkstellingen in contractuele tewerkstellingen 
en nadat het kerntakendebat is gevoerd; 

Gelet op de Collegebeslissingen van 25 oktober 2016, 12 december 2016 en 04 januari 
2017, houdende de voorstellen voor aanpassing van de personeelsformatie; 

Gelet op de verslagen van het Managementteam van 06 oktober 2016 en 30 november 
2016 met betrekking tot de door de verschillende afdelingen voorgestelde wijzigingen; 

Gelet op het advies van de OCMW-raad van 23 februari 2017 in verband met het voorstel 
tot aanpassing van de personeelsformatie; 

Gelet op het overzicht met de jaarloonkostberekeningen met betrekking tot de voorgestelde 
wijziging van de personeelsformatie; 

Gelet op de notulen van het B.O.C. van 20 januari 2017; 
Overwegende dat de voorzitter van de OCMW-raad lid is van het College van 

Burgemeester en Schepenen; 
Overwegende dat de statutaire en contractuele betrekkingen opgenomen moeten worden in 

de personeelsformatie; 
Overwegende dat een aanpassing van de personeelsformatie zich opdringt omwille van de 

werking van het bestuur; 
Overwegende dat een aantal organieke betrekkingen geblokkeerd worden, zolang er een 

aantal betrekkingen in de uitdovende formatie bezet zijn; 
Overwegende dat een aanpassing van de personeelsformatie aangewezen is om deze af te 

stemmen op de werking; 
Overwegende dat de bovengenoemde voorstellen tot aanpassing per afdeling werden 

toegelicht aan de leden van het College van Burgemeester en Schepenen en alle voorstellen samen 
voorgelegd werden aan de leden van het College op 27 september 2016; 

Overwegende dat de voorstellen, zoals toegelicht aan het College, algemeen positief advies 
kregen van de leden van het Managementteam op 06 oktober 2016 en 30 november 2016; 

Overwegende dat naar aanleiding van de wijziging van het gemeentedecreet de principiële 
statutaire tewerkstelling wordt verlaten en dit een lokale beleidskeuze wordt die gemotiveerd moet 
worden; 

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen bij zitting van 25 oktober 
2016 beslist heeft om de principiële statutaire tewerkstelling te behouden;  

Overwegende dat het advies van de leden van het Managementteam is dat de principiële 
statutaire tewerkstelling wordt behouden, maar dat in afwijking van deze regel het 
gemeentepersoneel in contractueel dienstverband aangeworven wordt om : 
- aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, voor in de tijd beperkte 

acties, of voor een buitengewone toename van werk 
- personeelsleden te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds bekleden of die 

tijdens een zo lange periode afwezig zijn dat vervanging noodzakelijk is 
- aanvullende of specifieke opdrachten te vervullen 
- te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die door een andere overheid 

gesubsidieerd worden 
- te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden 

in mededinging met andere marktdeelnemers 
- te voorzien in uitvoering van taken, die een bijzondere expertise vereisen; 
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Overwegende dat bovenvermelde redenering door de leden van het College van 
Burgemeester en Schepenen bij zitting van 25 oktober 2016 werd gevolgd; 

Overwegende dat deze keuze wordt voorgesteld om : 
- te vermijden een responsabiliseringsbijdrage te moeten betalen of deze zo beperkt mogelijk 

te houden 
- meer en kwalitatieve kandidaten aan te trekken voor vacatures. Herhaaldelijk heeft het 

stadsbestuur te kampen met een beperkter aantal kandidaturen dan omliggende besturen deels 
door het beperkter rekruteringsveld (door onze ligging aan de taalgrens) en ons 
faciliteitenstatuut waardoor kennis van het Frans vereist is en dit het aantal potentiële 
kandidaten vermindert. Uit ervaring blijkt dat de kandidaturen zowel naar kwaliteit als naar 
kwantiteit beter zijn voor statutaire vacatures dan voor contractuele; 

Overwegende dat de aanpassing van de personeelsformatie onderhandelingsmaterie is; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Stelt de personeelsformatie als volgt vast : 
 
  Huidige 

formatie 
Wijzi-
gingen 

Nieuwe 
formatie 

Uitleg 

Wettelijke graad 
Statutair 2 0 2 / 
Afdelingshoofd  
A7a-A7b 
Statutair 1 -1 0 uitdovend en gekoppeld aan nieuwe functie A4a-A4b 

Afdelingshoofd  
A4a-A4b 
Statutair 2 2 4 - 1 nieuwe functie gekoppeld aan uitdovende functie 

A7a-A7b 
-1 nieuwe functie gekoppeld aan uitdiensttreding 
OCMW secretaris 

Bestuurssecretaris  
A1a-A3a 
Statutair 11 4 15 - 1 functie projectencoördinator ivv tijdelijke 

contractuele functie  
- 1 functie coördinator jeugddienst ivv tijdelijke 
contractuele functie 
- 1 nieuwe functie enkel in te vullen na inkanteling 
stad/OCMW en bij uitdoven van 1 financieel beheerder 
(stad of OCMW) 
- 1 nieuwe functie gekoppeld aan uitdoving van 1 B1-
B3 bij duurzaamheid 

Hoofddeskundige 
B4-B5 
Statutair 1 0 1 bestaande functie welzijn uitdovend, maar nieuwe 

functie bij gekoppeld aan uitdovende functie op niveau 
B1-B3 

Administratief  
hoofdmedewerker  
C4-C5 
Statutair 2 -2 0 vacante functies worden geschrapt en vervangen door 

functies op niveau B1-B3 
Technisch  
Hoofdmedewerker  
C4-C5 
Statutair 1 -1 0 uitdovend en gekoppeld aan nieuwe functie op niveau 

B1-B3 
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Technisch  
Hoofdmedewerker 
eerste badmeester C4-C5 
Statutair 1 0 1 / 
Deskundige 
Maatschappelijk Werker 
B1-B3 
Statutair 2 0 2 / 
Deskundige B1-B3 
Contractueel 7 -0,5 6,5 - 1 functie wordt geschrapt en niet vervangen 

- nieuwe halftijdse functie op sport 
Statutair 21 14 35 - 10 nieuwe functies gekoppeld aan uitdovende 

functies : 
    *5 C1-C3 
    *1 B4-B5 
    *1 D1-D3 
    *3 C4-C5 
- 1 nieuwe functie gekoppeld aan te schrappen functie 
op C-niveau 
- 3 regularisaties gesco   
- 3 nieuwe functies 
- 1 uitdovende functie 
- 2 uitdovende functie gekoppeld aan nieuwe functies 1 
B4-B5 en 1 A1a-A3a 

Administratief  
Medewerker C1-C3 
Contractueel 4 -0,5 3,5 - halftijdse nieuwe functie 

- 1 regularisatie PVP 
- 1 functie vervangen door statutaire functie op zelfde 
niveau 
- 1 functie vervangen door statutaire functie op B-
niveau 

Statutair 33 11,5 44,5 - 11,5 regularisaties gesco- 3 nieuwe functies- 1 ivv 
contractuele functie C1-C3- 1 gekoppeld aan 
uitdovende functie op B-niveau- 5 uitdovende functies 
gekoppeld aan nieuwe functies op niveau B1-B3 

Technisch  
Medewerker C1-C3 
Contractueel 0 0 0 / 
Statutair 18 2 20 - 1 nieuwe functie gekoppeld aan uitdovende functie 

op D-niveau bij dienst cultuur 
- 1 nieuwe functie van redder n.a.v. bouw nieuw 
zwembad 
- 1 regularisatie gesco 
- 1 uitdovende functie 

Administratief  
Assistent D1-D3 
Contractueel 0 1 1 regularisatie gesco, gecreëerd voor de duur dat de 

huidige titularis de functie bekleedt; bij uit dienst gaan 
huidige titularis = functie niet meer invullen 

Statutair 0 0 0 / 
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Technisch  
Assistent D1-D3 
Contractueel 0 0 0 / 
Statutair 18 10 28 - 11 regularisaties gesco 

- 1 uitdovend gekoppeld aan bijkomende functie C1-
C3 

Keukenhulp- 
assistent  D1-D3 
Statutair 1 0 1 / 
Technisch Beambte 
E1-E3 

     

Contractueel 2 4 6 - 2 functies ivv tijdelijke contractuele functies 
- 2 regularisaties PVP 

Statutair 16 36,5 52,5 - 35 regularisaties gesco 
- 1,5 bijkomende functie 

Bibliothecaris 
A1a-A3a 
Statutair 1 0 1   
Assistent-Dienstleider 
B1-B3  
Statutair 4 -2 2 1 functie schrappen, 1 uitdovend en gekoppeld aan een 

nieuwe functie van adm.med. C1-C3 
Bibliotheek-assistent  
C1-C3 
Statutair 2 1 3 nieuwe functie gekoppeld aan uitdovende functie van 

bibliotheekbediende D1-D3 
Bibliotheek-bediende  
D1-D3 
Statutair 1 -1 0 uitdovend en gekoppeld aan nieuwe functie van 

bibliotheekassistent C1-C3 
Begeleider  
groepsopvang  
C1-C3 
Contractueel 7 2 9 regularisaties van gesco's 
Statutair 6 0 6 / 
Verzorgende D1-D3 
Contractueel 21,5 0 21,5 / 

Artikel 2.   Gaat akkoord om de principiële statutaire tewerkstelling te behouden, maar in 
afwijking van deze regel wordt het gemeentepersoneel in contractueel dienstverband aangeworven 
om : 

- aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, voor in de tijd 
beperkte acties, of voor een buitengewone toename van werk 

- personeelsleden te vervangen die hun betrekking niet of slechts deeltijds 
bekleden of die tijdens een zo lange periode afwezig zijn dat vervanging 
noodzakelijk is 

- aanvullende of specifieke opdrachten te vervullen 
- te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die door een andere 

overheid gesubsidieerd worden 
- te voorzien in de personeelsbehoeften voor activiteiten die hoofdzakelijk 

verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers 
- te voorzien in uitvoering van taken, die een bijzondere expertise vereisen. 

Artikel 3.    Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
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14.  STADSPERSONEEL.  

ARBEIDSREGLEMENT.  
WIJZIGING VAN DE UURROOSTERS VAN DE SPORTMONITOREN DOOR 
TOEVOEGING VAN DEELTIJDSE UURROOSTERS.  
GOEDKEURING. 

Met als doel de continuïteit van de dienst te optimaliseren stelt de tweede sportfunctionaris voor 
om deeltijdse uurroosters voor de sportmonitoren in te voeren. 
Bij het opmaken van de uurroosters wordt rekening gehouden met de toepasselijke reglementering 
met betrekking tot de maximum dagelijkse arbeidsduur van 11 uur, een pauze van 30 minuten 
indien langer dan 6 uur ononderbroken gewerkt wordt en een rusttijd van 11 uur tussen 2 dagen. 
Deze uurroosters werden opgemaakt in samenspraak met de sportmonitoren en het voorstel werd 
voorgelegd aan het Basisoverlegcomité van 14 oktober 2016. 
De raad wordt verzocht zijn akkoord te betuigen met het wijzigen van de uurroosters van de 
sportmonitoren door toevoeging van deeltijdse uurroosters. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Gelet op de arbeidsovereenkomstenwet; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2003 en latere wijzigingen, houdende 

de goedkeuring van het arbeidsreglement; 
Gelet op de nota van Ann Hemberg, verantwoordelijke personeelsdienst, van 05 september 

2016 houdende de vraag tot invoering van de deeltijdse uurroosters van de sportmonitoren op 
voorstel van mevrouw Veerle Laurier; 

Gelet op de notulen van het met redenen omkleed advies van 14 oktober 2016; 
Overwegende dat het voorstel moet worden voorgelegd aan het personeel waarop de 

uurroosters van toepassing zijn en zij anoniem opmerkingen kunnen formuleren; 
Overwegende dat bij het opmaken van de uurroosters rekening wordt gehouden met de 

toepasselijke reglementering met betrekking tot : 
* maximum dagelijkse arbeidsduur (11 uur) 
* pauze van 30 minuten indien langer dan 6 uur ononderbroken gewerkt 
* rusttijd tussen 2 dagen :  11 uur; 

Overwegende dat de uurroosters werden opgemaakt in samenspraak met de 
sportmonitoren; 

Overwegende dat een wijziging van uurroosters onderworpen is aan syndicaal overleg; 
Overwegende dat dit voorstel werd voorgelegd op het B.O.C. van 14 oktober 2016; 
Overwegende dat een anonieme rondvraag is gebeurd; 
Overwegende dat het voor de continuïteit van de dienst aangewezen is de deeltijdse 

uurroosters zoals voorgesteld in de nota van mevrouw Laurier Veerle in te voeren; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.    Gaat akkoord met de toevoeging van onderstaande uurroosters aan het 
arbeidsreglement : 
Uurrooster 1 : in navolgend vast deeltijds uurrooster is er een wekelijkse arbeidsduur van 19 
uur met vrije dagen op donderdag en zondag 
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Dag Tijdsblokken Aantal uur/blok Totaal/dag 

Maandag 10u00-12u00 
13u30-17u00 

2u 
3u30 

 
5u30 

Dinsdag 15u30-17u00 
19u00-21u00 

1u30 
2u 

 
3u30 

Woensdag 10u00-12u00 
12u45-14u15 

2u 
1u30 

 
3u30 

Donderdag -   

Vrijdag 9u30-12u30 3u 3u 

Zaterdag 13u00-16u30 3u30 3u30 

Totaal/week 19u00 

Uurrooster 2 : in navolgend vast deeltijds uurrooster is er een wekelijkse arbeidsduur van 19 
uur met een vrije dagen op dinsdag, woensdag en zondag 

Dag Tijdsblokken Aantal uur/blok Totaal/dag 

Maandag 15u30-20u00 4u30 4u30 

Dinsdag -   

Woensdag -   

Donderdag 9u00-11u30 
12u00-17u00 
17u30-19u00 

2u30 
5u 
1u30 

 
 
9u 

Vrijdag 10u00-12u30 2u30 2u30 

Zaterdag 14u00-17u00 3u 3u 

Totaal/week 19u00 

Artikel 2.   Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 

CULTUUR 

15.  REGLEMENT BETREFFENDE CAMERABEWAKING IN HET 
CULTUURCENTRUM DE VERVERIJ EN DE BUITENOMGEVING. 
GOEDKEURING. 

In het Cultuurcentrum De Ververij werd een camerabewaking geplaatst omvattende 13 
nieuwe camera’s met het doel de veiligheid in de inkomhal en rond het gebouw te 
optimaliseren. 
In 2016 werd hiervan reeds aangifte gedaan bij de privacy commissie en op 04 januari 2017 werd 
vanwege de privacy commissie de bevestiging ontvangen. 
Om de controle via camerabewaking mogelijk te maken werd een reglement inzake 
camerabewaking in Cultuurcentrum De Ververij opgemaakt waarbij de persoonlijke levenssfeer 
van de werknemers gerespecteerd wordt en hun waardigheid beschermd wordt, overeenkomstig de 
wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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De camerabewaking in en rond het Cultuurcentrum De Ververij werkt enkel wanneer er beweging 
vastgesteld wordt en de beelden blijven 14 dagen bewaard. 
De raad wordt verzocht het reglement inzake camerabewaking in het Cultuurcentrum De Ververij 
goed te keuren. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 §1; 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 §3;  
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 43 §2;  
Gelet op het feit dat er nieuwe camera’s geplaatst werden in het Cultuurcentrum  

De Ververij; 
Gelet op het feit dat de camerabewaking geplaatst werd om de veiligheid in de 

inkomhal en rond het gebouw te optimaliseren; 
Gelet op het feit dat er in 2016 reeds aangifte gedaan werd bij de privacy commissie voor 

de hierboven vermelde locatie waarvan wij op 04 januari 2017 de bevestiging hebben ontvangen; 
Gelet op het feit dat er een reglement opgemaakt werd in verband met de 

camerabewaking in Cultuurcentrum De Ververij; 
 Gelet op het feit dat het bijgevoegde reglement in verband met de camera’s in 
Cultuurcentrum De Ververij goedgekeurd werd door het College van Burgemeester en 
Schepenen op 06 februari 2017; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Goedkeuring te geven betreffende het reglement in verband met camerabewaking 
in het Cultuurcentrum De Ververij. 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 

ALGEMENE ADMINISTRATIE 

16.  STEDELIJK REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGERS EN LOSSE MEDEWERKERS. 
AANPASSING EN HERVASTSTELLING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2008 werd akkoord gegaan met het invoeren van een 
stedelijk reglement voor vrijwilligers en losse medewerkers. 
In dit stedelijk reglement is geen cumulatie toegelaten van de vrijwilligersvergoeding met een 
vergoeding voor verplaatsing. Dit is wettelijk gezien wel mogelijk met een beperking tot 
2.000 km per jaar en op voorwaarde dat het aantal km bewezen wordt met onkostennota’s. 
De raad wordt verzocht het stedelijk reglement voor vrijwilligers en losse medewerkers in die 
zin aan te passen en her vast te stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; 
Gelet op de wet van 03 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, zoals tot op 

heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 03 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk  

in het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 oktober 2008 houdende de 

goedkeuring van het stedelijk reglement op het vrijwilligerswerk; 
Gelet op het stedelijk reglement van de stad waarin geen cumulatie toegelaten is van 

de vrijwilligersvergoeding met een vergoeding voor verplaatsing; 
Overwegende dat dit wettelijk mogelijk is indien dit beperkt blijft tot 2.000 km per 

jaar en het aantal km bewezen wordt met onkostennota’s; 
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Akkoord te gaan met het aangepast stedelijk reglement voor vrijwilligers en losse 
medewerkers, als volgt :  

 
STEDELIJK REGLEMENT VRIJWILLIGERS EN LOSSE MEDEWERKERS 

 

DEEL 1: VRIJWILLIGERS 
Artikel 1: Definitie en toepassingsgebied 
§1. Overeenkomstig de wet van 03 juli 2005 houdende de rechten van vrijwilligers, zoals tot 
op heden gewijzigd, wordt onder vrijwilligerswerk verstaan, elke activiteit 
- die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht 
- die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de 

activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel 
- die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van 

degene die de activiteit verricht 
- en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader 

van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling. 
§2. Iemand kan geen vrijwilligerswerk verrichten bij de eigen werkgever als de betrokkene 
die taak er al beroepshalve uitvoert. 
§3. Werklozen en bruggepensioneerden kunnen vrijwilligerswerk verrichten met behoud van 
hun inkomen indien ze vooraf een schriftelijke aangifte doen bij de RVA. Zonder reactie van 
de RVA kunnen ze na 14 dagen met vrijwilligerswerk starten. 
§4. Arbeidsongeschikten moeten een schriftelijke toestemming aan hun adviserend 
geneesheer vragen. Personen die een leefloon ontvangen, moeten hun vrijwilligerswerk bij het 
OCMW melden. Andere uitkeringsgerechtigden kunnen vrijwilligerswerk verrichten zonder 
meldingsplicht. 
Artikel 2: Verzekering 
§1. Het stadsbestuur heeft een verplichte verzekering afgesloten voor de vrijwilligers met 
volgende dekkingen :  

- burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie 
- burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan de organisatie, aan de begunstigde, aan 

andere leden of derden tijdens activiteiten (met uitzondering van vergaderingen) en op 
weg van en naar activiteiten georganiseerd door de dienst waarvoor de vrijwilliger de 
activiteiten verricht. 

§2. Het stadsbestuur heeft een bijkomende verzekering afgesloten die de lichamelijke schade 
dekt die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens activiteiten en vergaderingen 
georganiseerd door de dienst waarvoor de vrijwilliger de activiteiten verricht alsook tijdens de 
weg naar en van vergaderingen en activiteiten. 
§3. Wijzigingen inzake de polissen worden schriftelijk meegedeeld aan de vrijwilligers. 
Artikel 3: Vergoeding 
§1. Het vrijwilligerswerk heeft een onbezoldigd karakter. 
§2. De dienst waarvoor de vrijwilliger zich inzet bepaalt de wijze van vergoeding naar gelang 
de aard van de prestaties. 
§3. Indien gekozen wordt voor een variabele vergoeding worden gemaakte kosten terugbetaald 
mits voorlegging van de nodige bewijsstukken. Buitensporige bedragen worden niet aanvaard. 
De beoordeling gebeurt door de dienst waarvoor de vrijwilliger zich inzet. 
§4. Indien gekozen wordt voor een vaste vergoeding, bedraagt deze vergoeding maximaal de 
wettelijk vastgelegde bedragen ( maxima zowel per dag als per jaar). Deze maxima worden 
jaarlijks geïndexeerd. 
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DEEL 2: LOSSE MEDEWERKERS 
Artikel 4: Definitie en toepassingsgebied 
Losse medewerkers verrichten net als vrijwilligers activiteiten 
- onbezoldigd en onverplicht 
- ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van 

een groep of organisatie of van de samenleving als geheel 
- die ingericht worden door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van 

degene die de activiteit verricht 
- en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie worden verricht in het 

kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling voor 
rekening van het stadsbestuur van Ronse. 

Artikel 5: Verzekering 
§1. De losse medewerker geniet van dezelfde verzekeringen inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke schade als de personeelsleden van het stadsbestuur van 
Ronse indien de schade betrekking heeft op activiteiten georganiseerd door de dienst waarvoor 
de losse medewerker de activiteiten verricht. 
§2. Wijzigingen inzake de polissen worden schriftelijk meegedeeld aan de losse medewerker. 
Artikel 6: Vergoeding 
De losse medewerker krijgt via de Financiële Dienst zijn onkostenvergoeding voor de 
geleverde prestaties volgens de door het stadsbestuur vastgelegde tarieven. 

DEEL 3: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
Artikel 7: Informatieplicht 
Iedere vrijwilliger/losse medewerker die activiteiten verricht voor het stadsbestuur, ontvangt 
van de dienst waarvoor hij activiteiten verricht een exemplaar van het stedelijk reglement 
vrijwilligers en losse medewerkers. Een blanco versie van de afsprakennota is bij dit reglement 
gevoegd en maakt er integraal deel van uit. De vrijwilliger/losse medewerker vult samen met 
de verantwoordelijke van de dienst waarvoor hij activiteiten verricht de afsprakennota in en 
tekent voor ontvangst van het reglement en de ingevulde nota. 
Artikel 8: Aansprakelijkheid 
De organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die vrijwilligers/losse 
medewerkers veroorzaken ten opzichte van derden, zowel tijdens de uitvoering van de activiteit 
als onderweg van en naar de plaats van de activiteit. 
Vrijwilligers/Losse medewerkers die tijdens hun activiteit een fout maken die schade 
veroorzaakt aan derden of aan de organisatie, zullen die schade niet moeten vergoeden, behalve 
als er sprake is van een grove fout, een herhaaldelijke lichte fout of bedrog. 
Artikel 9: Geheimhoudingsplicht 
§1. De vrijwilliger/losse medewerker respecteert het beroepsgeheim en de filosofische, 
politieke en religieuze overtuiging van de personen waarmee hij voor de uitvoering van zijn 
opdracht in contact komt. 
§2. De vrijwilliger/losse medewerker verbindt zich ertoe geen handelingen te verrichten of 
uitspraken te doen die de goede faam van het stadsbestuur zouden kunnen schaden. 

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS/LOSSE MEDEWERKERS 
1. Gegevens stadsbestuur 
Algemene gegevens : 
Stadsbestuur Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse 
Tel.: 055 23 27 13; Fax 055 23 27 18 
bestuursadministratie@ronse.be ;  www.ronse.be 
 
Contactgegevens van de dienst waarvoor de vrijwilliger/losse medewerker werkt (verder ‘de 
dienst’ genoemd): 

http://www.ronse.be/
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naam en voornaam: 
……………………………………….…………………………………………………………. 
 
telefoonnummer: ……………………………………………………………………………... 
 
e-mail: …………………………………………………………………………………………. 
 
Contactgegevens in verband met verzekeringen: 
Martine Vander Eecken, Stafmedewerker Stadssecretaris 
martine.vandereecken@ronse.be ;  tel. 055/ 23 27 16   
 
2. Gegevens vrijwilliger/losse medewerker 
 
naam en voornaam: 
……..……………………………………………………………...……………....................... 
 
adres: 
…………………………………………………………………………...……………………... 
 
telefoonnummer: ………………………………………………………..……………………. 
 
e-mail: …………………………………………………………………………………………. 
 
rekeningnummer: 
……………………………………………………………………………………………….…. 
 
3. Omschrijving algemene verwachtingen van het stadsbestuur naar de vrijwilliger/losse 
medewerker: 
- De vrijwilliger/losse medewerker zet zich belangeloos in met verantwoordelijkheidszin. 
- De vrijwilliger/losse medewerker werkt op een loyale manier met andere 

vrijwilligers/losse medewerker, met de dienst en met het stadsbestuur van Ronse in het 
algemeen samen. 

- De vrijwilliger/losse medewerker houdt het imago van de stad Ronse op een positieve 
manier hoog. 

- De vrijwilliger/losse medewerker verwittigt de dienst onmiddellijk bij afwezigheid. Hij/zij 
vermijdt hierbij ernstige schade toe te brengen aan de werking. 

- De vrijwilliger/losse medewerker voert de specifieke taken (zie punt 4) uit zoals voorzien 
door de dienst. Eventuele wijzigingen kunnen enkel met goedkeuring van de dienst. 

- Indien de vrijwilliger / losse medewerker de algemene verwachtingen of specifieke taken 
niet nakomt, zal de dienst passende maatregelen treffen. 

- Gebruik van alcohol/drugs tijdens de werking is verboden. 
 
4. Omschrijving specifieke taken 
(Hierbij kan verwezen worden naar een bijlage ter beschikking gesteld door de dienst.) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:martine.vandereecken@ronse.be
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………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Gegevens afgesloten verzekeringen 

- verplichte burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger/losse medewerker: 
polisnummer 11/1524.937 bij Belfius Verzekeringen, Galileelaan 5,  

     1210 Brussel. 
- verplichte burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan de organisatie, aan de 

begunstigde, aan andere leden of derden, met uitzondering van de contractuele 
aansprakelijkheid, tijdens activiteiten (met uitzondering van vergaderingen) 
georganiseerd door de dienst waarvoor de vrijwilliger/losse medewerker activiteiten 
verricht: polisnummer 11/1524.937 bij Belfius Verzekeringen, Galileelaan 5, 1210 
Brussel. 

- bijkomende verzekering die de lichamelijke schade dekt die geleden is door de leden 
bij ongevallen tijdens activiteiten en vergaderingen georganiseerd door de dienst 
waarvoor de vrijwilliger/losse medewerker activiteiten verricht, alsook tijdens de weg 
naar en van vergaderingen en activiteiten 
polisnummer 18/5501.337 bij Belfius Verzekeringen, Galileelaan 5,  
1210 Brussel. 

 
6. Vergoeding (enkel van toepassing voor vrijwilligers) 
 De Stad Ronse betaalt de vrijwilliger een forfaitaire onkostenvergoeding. Deze bedraagt 
maximum de wettelijke vastgelegde bedragen ( maxima per dag en per jaar). Deze maxima 
worden jaarlijks geïndexeerd. 
Bovenop deze vergoeding kan de vrijwilliger ook beperkt vervoerskosten terug betaald 
krijgen tot maximaal 2000 km per jaar. Het aantal gereden kilometers moet de vrijwilliger 
bewijzen met onkostennota’s.  

 De Stad Ronse betaalt de vrijwilliger een variabele onkostenvergoeding op basis van 
verantwoordingsstukken die ter beoordeling worden voorgelegd aan de dienst.  
De vrijwilliger verklaart niet meer dan het wettelijk vastgelegde maximumbedrag per jaar in 
totaal aan vrijwilligersvergoeding te zullen ontvangen, hetzij van het stadsbestuur van Ronse, 
hetzij van andere openbare besturen, instellingen of verenigingen. 
voor ontvangst: de vrijwilliger/losse medewerker 
(handtekening + datum) 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII van het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en externe 
audit. 
 
 
Vanwege de raad : 
De Stadssecretaris, De Voorzitter, 
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