BESTUUR DER STAD RONSE
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
DD° 24 APRIL 2017
WAREN AANWEZIG :

de heer Lieven Dhaeze, GR-voorzitter
De heer Luc Dupont, Burgemeester
De Schepenen : Jan Foulon, Tom Deputter, Brigitte Vanhoutte, Joris
Vandenhoucke en Wouter Stockman.

De raadsleden : Yves Deworm, Rudi Boudringhien, Gunther Deriemaker, Erik Tack, Pol Kerckhove,
Diederik Van Hamme, Björn Bordon, Dirk Deschaumes, Christiane Modde, Sylvie De Bie, Abderrahim
Lahlali, Aaron Demeulemeester, Angélique Syroit, Isabelle Stockman, Koen Haelters, Sonia Azouzi,
Frederik Vandenbossche, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit en Philippe Vallez.
Mevrouw Linda Vandekerkhove, stadssecretaris.
De heer Wim Vandevelde, schepen van rechtswege.
Verontschuldigd :

de heer Ignace Michaux, schepen.
mevrouw Brigitte Goddaer, raadslid.

De CD&V GROEN-fractie : Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, Diederik Van
Hamme, Jan Foulon, Wouter Stockman, Abderrahim Lahlali, 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,
Sonia Azouzi, Jean-Pierre Stockman en Philippe Vallez.
De VLAAMS BELANG-fractie : Erik Tack, Dirk Deschaumes en Christiane Modde.
Onafhankelijk raadslid : /.

De zitting wordt geopend te 18.00 uur.
De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 13 april
2017.
De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 06 maart 2017 worden met algemene
stemmen goedgekeurd.
OPENBARE ZITTING
POLITIE - ALGEMEEN

1. POLITIEZONE RONSE.
1) KASNAZICHT.
TOESTAND OP 31 DECEMBER 2016.
KENNISNAME.
2) BEGROTINGSREKENING DIENSTJAAR 2016 EN BALANS- EN
RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2016.
VASTSTELLING.
De raad wordt verzocht de tabel van de naar het volgende dienstjaar (2017) over te dragen
begrotingskredieten en vastgelegde uitgaven van de Politiezone Ronse ten bedrage van
12.920,71 euro voor de gewone dienst en 108.061,29 euro voor de buitengewone dienst vast
te stellen.
De raad wordt verzocht kennis te nemen van het proces-verbaal van nazicht van de
kastoestand van de Politiezone Ronse op 31 december 2016 met een te verantwoorden
vermogen van 561.802,48 euro.
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De raad wordt verzocht de begrotingsrekening 2016 van de Politiezone Ronse vast te stellen
als volgt :
Gewone dienst
1 Vastgestelde rechten ten voordele van de politiezone
Onverhaalbare en oninbare bedragen
Netto vastgestelde rechten
Vastgelegde uitgaven
Algemeen begrotingsresultaat
Positief
Negatief
2 Netto vastgestelde rechten
Aanrekeningen
Algemeen boekhoudkundig resultaat
Positief
Negatief
3 Vastgelegde uitgaven
Aanrekeningen
Naar het volgend boekjaar over te dragen vastleggingen

=
=

=

=

Buitengewone dienst

6.747.860,97
0,00
6.747.860,97
6.375.217,34

168.087,21
0,00
168.087,21
168.087,21

372.643,63

0,00

6.747.860,97
6.362.296,63

168.087,21
60.025,92

385.564,34

108.061,29

6.375.217,34
6.362.296,63
12.920,71

168.087,21
60.025,92
108.061,29

De raad wordt verzocht de balans- en resultatenrekening van het dienstjaar 2016 en de
toelichting van 2016 van de Politiezone Ronse vast te stellen.
Het balanstotaal bedraagt 1.823.826,05 euro.
Het resultaat van het boekjaar bedraagt 205.272,48 euro.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de
ministeriële omzendbrieven ter zake;
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de lokale politie;
Gelet op de tabel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen
begrotingskredieten en vastgelegde uitgaven voor de politiezone;
Gelet op de vaststelling van de begroting 2016 in zitting van de gemeenteraad van de
Stad Ronse van 16 november 2015;
Overwegende dat de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen de begroting
2016 heeft goedgekeurd bij besluit van 14 januari 2016;
Gelet op de vaststelling van de begrotingswijzigingen nummer 1 en nummer 2 van het
boekjaar 2016 in zitting van de gemeenteraad van 17 oktober 2016;
Overwegende dat de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen bij schrijven dd°
08 december 2016 de budgetwijzigingen nummer 1 en nummer 2 van het boekjaar 2016 heeft
goedgekeurd;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2016 zoals voorgelegd door de heer Jurgen
Soetens, bijzonder rekenplichtige, welke bestaat uit de kastoestand, de begrotingsrekening, de
balans, de resultatenrekening en de toelichting;
Gelet op de nota 2017/3 dd° 17 maart 2017 van de heer Jurgen Soetens, bijzonder
rekenplichtige, betreffende de jaarrekening 2016;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1.
De tabel van de naar het volgend dienstjaar (2017) over te dragen
begrotingskredieten en vastgelegde uitgaven voor de Politiezone Ronse ten bedrage van
12.920,71 EUR voor de gewone dienst en 108.061,29 EUR voor de buitengewone dienst vast
te stellen.
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Artikel 2.
Kennis te nemen van het proces-verbaal van nazicht van de kastoestand op 31
december 2016 met een te verantwoorden vermogen van 561.802,48 EUR welke als volgt
wordt verantwoord :
- Beschikbaar op de rekening 091-0168381-18 bij Belfius Bank : 556.132,70 EUR
- Beschikbaar op de rekening 091-0130472-36 bij Belfius Bank : 394,72 EUR
- Beschikbaar op de rekening 001-6016600-57 bij BNP Paribas Fortis : 2.229,81 EUR
- Beschikbaar op de rekening 363-0824730-76 bij ING : 2.295,25 EUR
- Beschikbaar in kas : 0,00 EUR
- Ter beschikking gesteld via een provisiekas : 250,00 EUR
- Ter beschikking gesteld via een provisiekas voor de korpschef : 500,00 EUR.
Artikel 3.
De begrotingsrekening 2016 van de Politiezone Ronse vast te stellen met
volgend resultaat :
Buitengewone
Gewone dienst dienst
Vastgestelde rechten ten voordele van de
1 politiezone
6.747.860,97
168.087,21
Onverhaalbare en oninbare bedragen
0,00
0,00
Netto vastgestelde rechten
=
6.747.860,97
168.087,21
Vastgelegde uitgaven
6.375.217,34
168.087,21
Algemeen begrotingsresultaat
=
Positief
372.643,63
0,00
Negatief
2 Netto vastgestelde rechten
6.747.860,97
168.087,21
Aanrekeningen
6.362.296,63
60.025,92
Algemeen boekhoudkundig resultaat
=
Positief
385.564,34
108.061,29
Negatief
3 Vastgelegde uitgaven
6.375.217,34
168.087,21
Aanrekeningen
6.362.296,63
60.025,92
Naar het volgend boekjaar over te dragen
vastleggingen
=
12.920,71
108.061,29
Artikel 4.
De balans, resultatenrekening en toelichting van 2016 van de Politiezone
Ronse vast te stellen.
Het balanstotaal bedraagt 1.823.826,05 EUR.
Het resultaat van het boekjaar bedraagt 205.272,48 EUR.
Artikel 5.
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
OPVOLGING PROJECTEN

2.

STADSVERNIEUWINGSPROJECT DE STADSTUIN.
VERKAVELING 5.
GRONDVERKOPEN VOOR DE WONINGEN MET AANHORIGHEDEN GELEGEN
EPHREM DELMOTTESTRAAT NUMMERS 32, 34 EN 50 (LOTEN 23.05, 23.06 EN
23.14 BINNEN DE VERKAVELING 5).
VERKAVELING 1.
GRONDVERKOOP VOOR DE WONING MET AANHORIGHEDEN GELEGEN
ADOLF DEMETSSTRAAT NUMMER 25 (LOT 3.05 BINNEN DE VERKAVELING 1).
GOEDKEURING.

In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur vier
ontwerpen van akte van verkoop voor :
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▪

de woning met aanhorigheden gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 50 (lot 23.14
binnen de verkaveling 5), met een grondwaarde van 22.979 euro
▪ de woning met aanhorigheden gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 32 (lot 23.05
binnen de verkaveling 5), met een grondwaarde van 25.575 euro
▪ de woning met aanhorigheden gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 34 (lot 23.06
binnen de verkaveling 5), met een grondwaarde van 25.245 euro
▪ de woning met aanhorigheden gelegen Adolf Demetsstraat nummer 23 (lot 3.05 binnen de
verkaveling 1) met een grondwaarde van 34.375 euro.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze grondverkopen binnen het
project 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;
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 het stadsbestuur vier ontwerpen van akte ontving :
- op naam van de heer Vererfven Hans en mevrouw Geirnaert Anne-Marie, voor een woning
met aanhorigheden voor lot 23.14 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde woning
Ephrem Delmottestraat nummer 50, met een grondwaarde van 22.979,00 euro
- op naam van de heer Couckhuyt Thomas en mevrouw Lecluse Lauke, voor een woning met
aanhorigheden voor lot 3.05 binnen de verkaveling 1 van De Stadstuin, zijnde woning Adolf
Demetsstraat nummer 23, met een grondwaarde van 34.375,00 euro
- op naam van de heer Deroo Hendrik en mevrouw Depaepe Miet, en de Vennootschap onder
Firma “Deroo-Depaepe”, voor een woning met aanhorigheden voor lot 23.05 binnen de
verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde woning Ephrem Delmottestraat nummer 32, met een
grondwaarde van 25.575,00 euro
- en op naam van de heer Dejaegere Bart en mevrouw Schelfhout Anne-Marie, voor een
woning met aanhorigheden voor lot 23.06 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde
woning Ephrem Delmottestraat nummer 34, met een grondwaarde van 25.245,00 euro;
Gelet op het verslagen 2017/035 en 2017/052 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 grondverkopen binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin :
- op naam van de heer Vererfven Hans en mevrouw Geirnaert Anne-Marie, voor een woning
met aanhorigheden voor lot 23.14 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde woning
Ephrem Delmottestraat nummer 50, met een grondwaarde van 22.979,00 euro
- op naam van de heer Couckhuyt Thomas en mevrouw Lecluse Lauke, voor een woning met
aanhorigheden voor lot 3.05 binnen de verkaveling 1 van De Stadstuin, zijnde woning Adolf
Demetsstraat nummer 23, met een grondwaarde van 34.375,00 euro
- op naam van de heer Deroo Hendrik en mevrouw Depaepe Miet, en de Vennootschap onder
Firma “Deroo-Depaepe”, voor een woning met aanhorigheden voor lot 23.05 binnen de
verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde woning Ephrem Delmottestraat nummer 32, met een
grondwaarde van 25.575,00 euro
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-

en op naam van de heer Dejaegere Bart en mevrouw Schelfhout Anne-Marie, voor een
woning met aanhorigheden voor lot 23.06 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde
woning Ephrem Delmottestraat nummer 34, met een grondwaarde van 25.245,00 euro,
worden goedgekeurd.
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW

3.

REALISATIE VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
(RUP) WAATSBRUGGE.
MACHTIGING AAN SOLVA (INTERGEMEENTELIJK
SAMENWERKINGSVERBAND VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN SOCIOECONOMISCHE EXPANSIE) VOOR DE OPMAAK VAN DIT RUP.
GOEDKEURING.

Tot op heden gelden er voor het stadsdeel Waatsbrugstraat – Europastraat twee Bijzondere
Plannen van Aanleg, namelijk het BPA Kwartier Waetsbrugge en het BPA Kwartier Europastraat.
Deze BPA’s zijn verouderd en de verkavelingen binnen het plangebied stemmen niet meer
overeen met de huidige normen inzake woningbouw. Ook wordt de behandeling van recente
vergunningsaanvragen hierdoor bemoeilijkt.
Om hieraan te verhelpen, wordt er voorgesteld om een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) Waatsbrugge op te maken ter vervanging van beide verouderde BPA’s waarbij een
vereenvoudiging en actualisatie van de bestemmingsvoorschriften zal doorgevoerd worden.
Bij gemeenteraadsbesluit van 02 februari 2009 is de Stad Ronse toegetreden tot het
intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-economische
Expansie, “SOLvA”.
Aangezien SOLvA over de nodige expertise en ervaring beschikt in deze materie en zij in het
verleden al met goed gevolg enkele RUP’s hebben opgemaakt, is het opportuun dat zij ook deze
opdracht toegewezen krijgen. Hiertoe werd door SOLvA een voorstel van
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.
De raad wordt verzocht het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLvA te machtigen tot
opmaak van het RUP Waatsbrugge conform de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst van 14
februari 2017.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;
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 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald artikel 2.2.13,
betreffende de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet op het Bijzonder Plan van Aanleg Kwartier Waetsbrugge, definitief
goedgekeurd op 04 september 1989;
Gelet op het Bijzonder Plan van Aanleg Kwartier Europastraat, definitief goedgekeurd
op 07 september 1978;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de Stad Ronse van 14 april 2010;
Gelet op de wens van het stadsbestuur om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken,
zoals aangegeven in de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting
van 27 maart 2017;
Overwegende dat de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Waatsbrugge als doel heeft de bestaande BPA’s Kwartier Europastraat en Waetsbrugge
volledig te herzien; dat de bestaande BPA’s verouderd zijn en de verkavelingen binnen het
plangebied niet meer beantwoorden aan de huidige normen inzake woningbouw;
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Overwegende dat de verouderde planningsinstrumenten zorgen voor hinder bij
de behandeling van recente vergunningsaanvragen; dat een herziening van deze twee BPA’s
zich opdringt; dat het de bedoeling is om een vereenvoudiging en actualisatie van de
bestemmingsvoorschriften door te voeren;
Gelet op het lidmaatschap van de Stad Ronse in het intergemeentelijk
samenwerkingsverband SOLvA;
Gelet op de statuten van SOLvA, meer bepaald artikel 3 waarin de doelstelling van dit
intergemeentelijk samenwerkingsverband ondermeer wordt bepaald als volgt :
“………
“ Artikel 3
De vereniging heeft tot doel :
1. De ruimtelijke ordening : door het opstellen van structuurplannen, ruimtelijke
uitvoeringsplannen, natuurontwikkelingsplannen, mobiliteitsplannen en soortgelijke
…………”
Gelet op de omzendbrief van 14 september 2007 van de Vlaamse Overheid
betreffende de toepassing wetgeving overheidsopdrachten, waarin duidelijk is bepaald dat de
wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing is voor het geven van een opdracht aan
een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarvan het opdrachtgevend bestuur lid is;
Vaststellende dat SOLvA voldoende vakbekwaam personeel in dienstverband heeft
dat momenteel reeds een aantal RUP’s opmaakt in opdracht van zijn aangesloten
gemeentebesturen; dat SOLvA aldus over de nodige theoretische expertise en praktische
ervaring beschikt om de opmaak van een RUP tot een goed einde te brengen;
Overwegende dat SOLvA voor de Stad Ronse met goed gevolg volgende opdrachten
heeft uitgevoerd : opmaak RUP Klein Frankrijk Noord, RUP Zonevreemde Recreatie en RUP
Heckensveld;
Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst opgemaakt door SOLvA op 14
februari 2017;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. SOLvA opdracht te geven tot de opmaak van het RUP Waatsbrugge conform de
voorgestelde samenwerkingsovereenkomst van 14 februari 2017.
Artikel 2. SOLvA zal de Stad Ronse de reële kostprijs van haar prestaties aanrekenen; in het
budget wordt rekening gehouden met een raming ten bedrage van 23.374 euro (excl. BTW).
Artikel 3. Afschrift van dit gemeenteraadsbesluit toe te sturen aan de Provinciegouverneur,
SOLvA en de financieel beheerder.
4.

REALISATIE VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
(RUP) MALANDER.
MACHTIGING AAN SOLVA TOT VERDERZETTING VAN DE OPDRACHT
GEGEVEN BIJ GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 21 MEI 2012, TOT OPMAAK
VAN DIT RUP, CONFORM DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VAN 14
FEBRUARI 2017.
GOEDKEURING.

Ten noorden van de stad, langs de Kruisstraat, werd op het gewestplan een natuurgebied
ingetekend. Voor dit natuurgebied ter hoogte van het Malanderpark bestaat er een zekere
discrepantie tussen wat op het gewestplan staat aangeduid als natuurgebied en wat op de
biologische waarderingskaart staat gekarteerd als ‘biologisch waardevol’. Enerzijds zijn er
bepaalde waardevolle percelen niet opgenomen binnen het natuurgebied en anderzijds zijn er
percelen opgenomen die maar een beperkte biologische waarde hebben.
Aangezien voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning in de eerste plaats het
gewestplan geraadpleegd wordt, heeft dit voor bepaalde percelen belangrijke gevolgen.
Hiervoor kan de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan een oplossing bieden.
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Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 07 mei 2012 reeds beslist om een
ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor de herbestemming van het stuk natuurgebied ter
hoogte van het Malanderpark. Bij gemeenteraadsbesluit van 21 mei 2012 werd beslist om SOLvA
aan te duiden om dit RUP op te maken.
Door een discussie met het Vlaamse Gewest inzake interferentie met de opmaak van het
gewestelijk RUP N60 werd de opdracht opgeschort.
Inmiddels is de wetgeving gewijzigd en is het opportuun om toch over te gaan tot de opmaak van
het RUP Malander.
Aangezien de Stad Ronse lid is van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor
Ruimtelijke Ordening en Socio-economische Expansie en SOLvA over de nodige expertise en
ervaring beschikt, is het aangewezen op deze opdracht aan SOLvA toe te vertrouwen.
Hiertoe werd er op 14 februari 2017 door SOLvA een voorstel van samenwerkingsovereenkomst
opgemaakt.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aanduiding van SOLvA voor de
opmaak van dit RUP, conform de samenwerkingsovereenkomst van 14 februari 2017.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;
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 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald artikel 2.2.13,
betreffende de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dd° 14 april 2010, in het bijzonder de
actie 9 aangaande de herwaardering van het park de l’ Arbre de Malander en de hiertoe
noodzakelijke afstemming van de gewestplanbestemming natuurgebied via een ruimtelijk
uitvoeringsplan;
Gelet op de wens van het stadsbestuur om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken,
zoals aangegeven in de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting
van 07 mei 2012 en daarmee uitvoering te geven aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 21 mei 2012, waarbij de opdracht tot
opmaak van het uitvoeringsplan werd toevertrouwd aan SOLvA;
Overwegende dat aanvang werd genomen met de opdracht; dat omwille van een
discussie met het Vlaams Gewest omtrent interferentie met de opmaak van het Gewestelijk
RUP N60 de opdracht werd opgeschort; dat de startnota nooit goedgekeurd werd door het
College van Burgemeester en Schepenen;
Overwegende dat de reeds gemaakte kosten, ten bedrage van €6.500 (excl. BTW),
werden vergoed op 22 januari 2016;
Overwegende dat de noodzaak tot opmaak van het RUP Malander nog steeds bestaat; dat
voor wat betreft het natuurgebied ter hoogte van het Malanderpark er een zekere discrepantie
bestaat tussen wat op het gewestplan staat aangeduid als natuurgebied en wat op de biologische
waarderingskaart staat gekarteerd als biologisch waardevol; dat dit belangrijke gevolgen heeft
voor het al dan niet verkrijgen van stedenbouwkundige vergunningen;
Overwegende dat de huidige planologische context niet bijdraagt aan de realisatie van
de gewenste ruimtelijke structuur zoals voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
van 14 april 2010; dat voor het plangebied meer nuancering en maatwerk aangewezen is dan
wat de gewestplanbestemming momenteel toelaat; dat dit middels een RUP dient te gebeuren;
Overwegende dat de opdracht bijna vier jaar stilgelegen heeft; dat inmiddels de
wetgeving gewijzigd is; dat er binnen SOLvA personeelswijzigingen doorgevoerd zijn; dat
daardoor quasi terug van nul herbegonnen moet worden; dat het te verdedigen is om de
opdracht opnieuw te formuleren, op basis van een actuele samenwerkingsovereenkomst;
Gelet op de beslissing van College van Burgemeester en Schepenen van 27 maart 2017
om de opmaak van het RUP Malander te hernemen;
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Gelet op het lidmaatschap van de Stad Ronse in het intergemeentelijk
samenwerkingsverband SOLVA;
Gelet op de statuten van SOLVA, meer bepaald artikel 3 waarin de doelstelling van dit
intergemeentelijk samenwerkingsverband ondermeer wordt bepaald als volgt :
“………
“ Artikel 3
De vereniging heeft tot doel :
1. De ruimtelijke ordening : door het opstellen van structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, natuurontwikkelingsplannen, mobiliteitsplannen en soortgelijke …………”
Gelet op de omzendbrief van 14 september 2007 van de Vlaamse Overheid betreffende
de toepassing wetgeving overheidsopdrachten, waarin duidelijk is bepaald dat de wet op de
overheidsopdrachten niet van toepassing is voor het geven van een opdracht aan een
intergemeentelijk samenwerkingsverband waarvan het opdrachtgevend bestuur lid is;
Vaststellende dat SOLvA voldoende vakbekwaam personeel in dienstverband heeft dat
momenteel reeds een aantal RUP’s opmaakt in opdracht van zijn aangesloten
gemeentebesturen; dat SOLvA aldus over de nodige theoretische expertise en praktische
ervaring beschikt om de opmaak van een RUP tot een goed einde te brengen;
Overwegende dat SOLvA voor de Stad Ronse met goed gevolg volgende opdrachten
heeft uitgevoerd : opmaak RUP Klein Frankrijk Noord, RUP Zonevreemde Recreatie en RUP
Heckensveld;
Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst opgemaakt door SOLvA op 14
februari 2017;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. SOLvA opdracht te geven tot de verderzetting van de opdracht opmaak van het
RUP Malander conform de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst van 14 februari 2017.
Artikel 2. SOLvA zal de Stad Ronse de reële kostprijs van haar prestaties aanrekenen; in het
budget wordt rekening gehouden met een raming ten bedrage van 18.304 euro (excl. BTW).
Artikel 3. Afschrift van dit gemeenteraadsbesluit toe te sturen aan de Provinciegouverneur,
SOLvA en de financieel beheerder.
BEHEER VAN PATRIMONIUM

5.

AANKOOP VAN HET HANDELSPAND GELEGEN PEPERSTRAAT NUMMER 5.
GOEDKEURING.

Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 06 maart 2017 besliste akkoord te
gaan met de aankoop van het handelspand gelegen Peperstraat nummer 5.
Dit handelspand paalt onmiddellijk aan het pand Peperstraat nummer 3 dat bij
gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015 door de stad aangekocht werd en paalt aldus ook aan
het gebouw annexe van het stadhuis.
Het eigendom heeft een oppervlakte van 04 a 10 ca en kan worden aangekocht voor de som
van 260.000 euro.
De aankoop en eventuele renovatie van het pand komen in aanmerking voor 30 % subsidie in
het kader van de oproep “Aankoop handelspanden” van het Agentschap Ondernemen.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aankoop van dit handelspand.
DE GEMEENTERAAD,
Gezien in uitvoering van de beslissing van het College van Burgemeester en
Schepenen van 06 maart 2017, een ontwerp van akte werd opgemaakt voor de aankoop van
het pand Peperstraat nummer 5;
Gezien het handelspand, gekadastreerd sectie E nummer 744 G, een kadastrale
oppervlakte heeft van 4a 10ca en wordt aangekocht van mevrouw Remy Yolande voor de som
van 260.000 euro;
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Gezien dit pand onmiddellijk paalt aan het eigendom Peperstraat nummer 3, door de
stad aangekocht op 24 mei 2016, alsook aan het gebouw annexe van het stadhuis;
Overwegende dat de aankoop (en eventuele renovatie hiervan) in aanmerking komt
voor 30% subsidie in het kader van de oproep “Aankoop Handelspanden” van het Agentschap
Ondernemen;
Gezien de tabel van grondaankoop;
Gezien het ontwerp van akte;
Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door Solva;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
De aankoop van het handelspand Peperstraat nummer 5, gekadastreerd sectie E nummer
744 G met een kadastrale oppervlakte van 4a 10ca, voor de som van 260.000 euro, wordt
goedgekeurd.
Het ontwerp van akte wordt aangenomen.
Een projectaanvraag op te maken om bij het Agentschap Ondernemen in te dienen.
Een krediet van 100.000 euro is voorzien in het investeringsbudget 2017 – algemene
rekening 2210000 – beleidsitem 06100 – “aankoop van (krot)woningen”. Het saldo van
160.000 euro zal voorzien worden in de wijziging van het investeringsbudget 2017.
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal
worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
6.

VERKOOP VAN DE GROND MET EROPSTAANDE GEBOUWEN GELEGEN
KAATSSPELPLEIN NUMMERS 9 EN 10 EN WATERMOLENSTRAAT NUMMERS
1, 3 EN 5 (SITE FAMILIA).
KENNISGEVING AAN DE GEMEENTERAAD VAN HET ONTWERP VAN AKTE
VAN VERKOOP.

Bij gemeenteraadsbesluit van 12 oktober 2015 werd akkoord gegaan met de verkoop van de grond
en de eropstaande gebouwen gelegen Kaatsspelplein nummers 9 en 10 en Watermolenstraat
nummers 1, 3 en 5 (site Familia) voor de totale som van 300.000 euro.
Destijds werden in de verkoopsovereenkomst een aantal bijzondere voorwaarden en afspraken
opgenomen zoals het uitvoeren van de sloop en de sanering, de opmeting en afbakening van de te
verkopen delen na de sloop, het opmaken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving, het
openleggen van de onbevaarbare waterloop S385 Molenbeek, enz.
Aangezien op heden aan alle voorwaarden, vermeld in de verkoopsovereenkomst, voldaan werd,
kan er overgegaan worden tot het verlijden van de akte van verkoop.
De raad wordt verzocht kennis te nemen van het ontwerp van akte van verkoop van de grond en
eropstaande gebouwen Kaatsspelplein nummers 9 en 10 en Watermolenstraat nummers 1, 3 en 5.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op zijn beslissing van 12 oktober 2015 waarbij de verkoop van grond met
eropstaande gebouwen gelegen Kaatsspelplein nummers 9 en 10 en Watermolenstraat nummers
1, 3 en 5 (site Familia), gekadastreerd sectie E respectievelijk deel van nummers 917 Z, 931 E,
931/02 M en 930 A en nummers 928 B, 929 A en 929 B aan de partijen Vanderhoydonck/Van
Delsen/Michels en Van Driessche werd goedgekeurd voor de totale som van 300.000 euro;
Overwegende dat ondertussen de bijzondere voorwaarden, de gemaakte afspraken en de
te verduidelijken gegevens, destijds opgenomen in de verkoopovereenkomst, vervuld,
nagekomen en bezorgd zijn :
- de sloop van een deel van de gebouwen werd uitgevoerd
- de vrijgekomen gevels werden volgens afspraak afgewerkt
- de onbevaarbare waterloop S385, Molenbeek, werd open gelegd
- een asbestinventaris werd opgemaakt
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-

een gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt
de opmeting en afbakening van de te verkopen delen werd na sloop uitgevoerd
de gegevens van de kopende partijen: bvba Ir. Architect Pieter Vanderhoydonck, bvba
Jacobus & Yoosyne, de heer Michels en mevrouw Demets en de heer en mevrouw Van
Driessche-Sorgeloos
waardoor er kan worden overgegaan tot het verlijden van de akte;
Overwegende dat op basis van de uitgevoerde sloop en sanering, de uitgevoerde
opmetingen, de aan de gang zijnde rioleringswerken en de besprekingen omtrent de
stedenbouwkundige aanvraag, de erfdienstbaarheden, die in de verkoopovereenkomst indicatief
werden weergegeven, aangepast en verder verfijnd werden;
Gezien dit alles werd opgenomen in een ontwerp van akte waarbij de aard van het goed,
het doel van de verkoop, de verkoopsom en de gegevens van de kopers niet wijzigen;
Gezien de verkoop zelf in 2015 reeds algemeen werd bekendgemaakt door aanplakking
ter plaatse en in het stadhuis en via publicatie in de lokale weekbladen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST :
Van het ontwerp van akte van de verkoop van grond met eropstaande gebouwen
gelegen Kaatsspelplein nummers 9 en 10 en Watermolenstraat nummers 1, 3 en 5 (site
Familia), gekadastreerd sectie E respectievelijk deel van nummers 917 Z, 931 E, 931/02 M en
930 A en nummers 928 B, 929 A en 929 B aan de partijen : bvba Ir. Arch. Pieter
Vanderhoydonck, bvba Jacobus & Yoosyne, de heer Michels en mevrouw Demets en de heer
en mevrouw Van Driessche-Sorgeloos, wordt kennis genomen.
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal
worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
OPENBARE WERKEN

7.

ENGAGEMENTSVERKLARING VAN DE STAD RONSE VOOR HET BESTRIJDEN
VAN ONEERLIJKE CONCURRENTIE DOOR SOCIALE DUMPING EN SOCIALE
FRAUDE.
GOEDKEURING.

België telt in verhouding tot andere Europese lidstaten veel meer buitenlandse werknemers en
zelfstandigen wat vaak leidt tot massaal jobverlies in arbeidsintensieve sectoren. Ook kijken
bepaalde bedrijven die met buitenlandse werknemers of onderaannemers werken, niet zo nauw bij
het naleven van de sociale en arbeidswetgeving.
Met de nieuwe Wet op de Overheidsopdrachten die in 2016 van kracht werd, hebben overheden,
zoals lokale besturen, meer mogelijkheden om ongeoorloofde lage prijzen bij overheidsopdrachten
te weren.
Naast deze sociale fraude is ook sociale dumping, zoals het niet betalen van lonen en sociale
bijdragen, mensenhandel, enz een groot probleem.
De oneerlijke concurrentie door sociale fraude en sociale dumping legt een grote druk op onze
economie zodat alle mogelijkheden moeten aangewend worden om hieraan een einde te stellen.
Steden en gemeenten zijn als lokale overheden bijzonder goed geplaatst om mogelijke sociale
dumping vast te stellen en te controleren.
Hiertoe werd voor de steden en gemeenten een engagementsverklaring opgesteld waarbij ze
erkennen niet te zullen samenwerken met bedrijven waarvan een vermoeden bestaat dat ze
inbreuken plegen tegen de regels van tewerkstelling van buitenlandse werknemers en dat ze hun
vermoedens van sociale dumping en sociale fraude zullen melden via het meldpunt voor eerlijke
concurrentie.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de engagementsverklaring van de Stad
Ronse voor het bestrijden van oneerlijke concurrentie door sociale dumping en sociale fraude.
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De heer Diederik Van Hamme, raadslid, vervoegt de gemeenteraadszitting.
De heer Koen Haelters, raadslid sp.a, deelt mee dat de sp.a-fractie voor dit agendapunt
2 amendementen wenst in te dienen houdende aanpassing van de titel van de
engagementsverklaring en aanvulling van de vermelde engagementen.
Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende gemeenteraadszitting omdat de
gemeenteraadsleden niet op de hoogte waren van deze amendementen en het College van
Burgemeester en Schepenen de gelegenheid moet krijgen deze amendementen te toetsen
aan de geldende wetgeving.
8.

HERAANLEG VAN DE VOETPADEN IN DE LOUIS PASTEURLAAN, MET
INBEGRIP VAN HET KRUISPUNT MET DE AATSTRAAT EVENALS DE
PARE KANT VAN DE GEBROEDERS VAN EYCKSTRAAT.
GOEDKEURING VAN HET ONTWERP OMVATTENDE HET BIJZONDER
BESTEK EN DE GEDETAILLEERDE RAMING.

Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 20 maart 2017 besliste akkoord te
gaan met het aanleggen en vernieuwen van de voetpaden in de Louis Pasteurlaan met inbegrip
van het kruispunt met de Aatstraat alsook de pare kant van de Gebroeders Van Eyckstraat.
Door het ontwerpbureau van de stad werd hiertoe een bestek en een gedetailleerde raming
opgemaakt. De totale kostprijs wordt geraamd op 448.909,09 euro, inclusief btw.
De werken zullen gegund worden na een open aanbesteding.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het ontwerp, omvattende het
bijzonder bestek en de gedetailleerde raming, voor het heraanleggen van deze voetpaden.
DE GEMEENTERAAD,
Gezien door het ontwerpbureau van de stad een bestek en een gedetailleerde raming
werd opgemaakt voor de heraanleg van diverse voetpaden in 2017;
Gelet op de Collegebeslissing van 20 maart 2017 om akkoord te gaan om de voetpaden in
de Louis Pasteurlaan met inbegrip van het kruispunt met de Aatstraat evenals de pare kant van de
Gebroeders Van Eyckstraat te vernieuwen en aan te leggen;
Gezien de totale kostprijs geraamd wordt 370.999,25 euro, exclusief btw of 448.909,09
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, plan en de gedetailleerde raming voor
de heraanleg van de voetpaden in de Louis Pasteurlaan met inbegrip van het kruispunt met de
Aatstraat evenals de pare kant van de Gebroeders Van Eyckstraat, cfr. de Collegebeslissing
dd° 20 maart 2017, wordt goedgekeurd.
De raming ten bedrage van 370.999,25 euro, exclusief btw of 448.909,09 euro
inclusief btw, wordt goedgekeurd.
De opdracht zal via open aanbesteding worden toegewezen.
Een krediet van 400.000 euro is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder artikel
2240000 – beleidsitem 02000.
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal
worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
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9.

AANLEG VAN HET LAAGSPANNINGSNET VOOR DE NIEUWE
GRONDWATERWINNING RONSEMEERS.
GOEDKEURING.

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het plaatsen van 560 meter ondergrondse
kabel en 250 meter bundelkabel voor de nieuwe grondwaterwinning Ronsemeers.
De kosten worden geraamd op 27.393,94 euro en dienen door de stad gefinancierd te worden.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen voor het uitvoeren van deze werken
voor de nieuwe waterwinning Ronsemeers.
DE GEMEENTERAAD,
Gezien de Stad Ronse zal overgaan tot de uitbouw van een nieuwe waterwinning in de
Ronsemeers;
Gelet op het ontwerp, opgemaakt door Eandis voor het plaatsen van 560 m
ondergrondse kabel en 250 m bundelkabel voor de aansluiting van de nieuwe waterwinning
Ronsemeers;
Gelet op het dossier nummer 303895 opgemaakt door Eandis;
Gezien de stad het bedrag van 27.393,94 euro, vrij van btw, 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 560 m ondergrondse kabel en 250 m bundelkabel door Eandis voor
de aansluiting van de nieuwe waterwinning Ronsemeers, volgens dossier 303895, wordt
goedgekeurd.
Een bedrag van 27.393,94 euro, vrij van btw, zal door de stad worden gefinancierd.
Het noodzakelijke krediet is voorzien in enveloppe 2017/1 – rekening 2280000 –
beleidsitem 06400 – subproject ELECTRIFIC.
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen.
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal
worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
10. ELEKTROMECHANISCHE UITBOUW VAN DE GRONDWATERWINNING
RONSEMEERS.
GOEDKEURING VAN HET ONTWERP EN DE RAMING DER WERKEN.
Door Farys werd een ontwerp opgemaakt voor de elektromechanische uitbouw van de nieuwe
grondwaterwinning Ronsemeers.
De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 177.386 euro, inclusief btw.
De werken kunnen toegewezen worden via de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het ontwerp en de raming van de
werken inzake de elektromechanische uitbouw van de waterwinning Ronsemeers.
DE GEMEENTERAAD,
Gezien de stad op 07 mei 2015 een milieuvergunning kreeg voor de waterwinningen
Triburie, Paillartcamp, Baremeers en Ronsemeers;
Gezien hierbij werd gesteld dat bij een uitbreiding van de waterwinning Ronsemeers er
dagelijks 300m³ extra mag opgepompt worden;
Gezien de hieraan gekoppelde voorwaarde dat de inrichting van de waterwinning
Ronsemeers binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning in gebruik
moet worden genomen, zijnde tegen 07 mei 2018;
Overwegende dat uit een studie van het Labo van Toegepaste Geologie en Hydrogeologie
blijkt dat bij de uitbouw van de grondwaterput Ronsemeers een dagelijks debiet van 420m³
haalbaar is;
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Overwegende dat dit ingeschatte debiet hoger ligt dan het maximaal toegelaten debiet
waardoor de investering loont;
Gelet op de Collegebeslissingen van 30 januari 2017 en 20 februari 2017 waarbij
respectievelijk akkoord werd gegaan met de uitbouw van de grondwaterput Ronsemeers tot
nieuwe waterwinning en de aanstelling van Farys voor de opmaak van het ontwerp voor de
elektromechanische uitbouw;
Gezien ondertussen door Farys een ontwerp werd opgemaakt voor de elektromechanische
uitbouw, omvattende :
- het leveren en plaatsen van een voldoende gedimensioneerde putpomp met bijhorende
uitrusting
- het leveren en plaatsen van een waterbehandelingsinstallatie voor ontijzering van het
grondwater met bijhorende elektromechanische uitrusting, sturing en verbindend
leidingwerk;
Gezien de totale kostprijs geraamd wordt op 146.600 euro, exclusief btw, of 177.386
euro, inclusief btw;
Gezien het voorstel om de opdracht toe te wijzen via de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Het ontwerp en de raming voor de elektromechanische uitbouw van de waterwinning
Ronsemeers, opgemaakt door Farys, wordt goedgekeurd.
De raming ten bedrage van 146.600 euro, exclusief btw, of 177.386 euro, inclusief btw,
wordt goedgekeurd.
De opdracht zal via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
worden toegewezen.
Het nodige krediet zal voorzien worden in de eerstvolgende wijziging van het
investeringsbudget 2017 onder artikel 2280000 – beleidsitem 06300 – subproject WATERWIN.
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
MIDDENSTAND

11. POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET OPSTELLEN VAN TERRASSEN
OP HET OPENBAAR DOMEIN.
AANPASSING.
BESLISSING.
Bij gemeenteraadsbesluit van 19 april 2004 werd de politieverordening betreffende het opstellen
van terrassen op het openbaar domein goedgekeurd.
De laatste aanpassing van dit terrasreglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 31
januari 2011.
Aangezien het de bedoeling is van het bestuur om zoveel mogelijk uniformiteit op de terrassen na
te streven, wordt er voorgesteld om het terrasreglement aan te passen, waarbij :
- er voortaan een onderscheid gemaakt wordt tussen horeca- en niet-horecapleinen
- er voortaan toegestaan wordt om het winterterras, over een lengte van 4 meter (= lengte
van de windschermen) te behouden gedurende de winterperiode
- er voorzien wordt in gelijkaardige parasols en windschermen.
Het aangepaste terrasreglement zal in voege treden op 01 mei 2017.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde wijzigingen van het
terrasreglement.
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DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de politieverordening betreffende de opstelling van terrassen op openbaar
domein, goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 januari 2011;
Gelet op de voorgestelde wijzigingen van het terrasreglement met de bedoeling de
uniformiteit op de terrassen te garanderen;
Gelet op het feit dat het terrasreglement in eerste instantie in voege treedt voor de
Grote Markt en niet-horecapleinen en daarna pas via een Collegebeslissing bepaald wordt
wanneer het reglement van toepassing wordt voor de andere horecapleinen;
Gelet op de belangrijkste wijzigingen van het terrasreglement, meerbepaald artikel 3,
definitie horeca- en niet-horecapleinen, artikel 6.2 betreffende parasols, artikel 7.1
betreffende de windschermen en artikel 7.6 met betrekking tot de bloembakken;
Gelet op de nota van de dienst Lokale Economie van 30 maart 2017;
Gelet op de Collegebeslissing van 03 april 2017 waarbij de wijzigingen aan het
terrasreglement werden goedgekeurd;
BESLIST : met 19 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vldfractie en Vlaams Belang-fractie) bij 8 onthoudingen (sp.a-fractie) :
Artikel 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen aan de politieverordening
betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein, zoals gevoegd als bijlage.
Artikel 2. Akkoord te gaan om het terrasreglement te laten in voege treden op 01 mei 2017
voor de Grote Markt en de niet-horecapleinen.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de datum van inwerkingtreding van
het reglement voor de overige horecapleinen.
Artikel 3. Het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2011 wordt opgeheven.
Artikel 4. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
LEEFMILIEU

12. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STAD RONSE EN VZW
GRIJKOORT-WERKPLAATS IN HET KADER VAN DE GECOÖRDINEERDE
AANPAK VAN ZWERFVUIL, HONDENPOEP EN SLUIKSTORTEN.
GOEDKEURING.
Op de gemeenteraadszitting van 01 februari 2016 werd akkoord gegaan met de verlenging van
de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en vzw GrijkoortWerkplaats voor de gecoördineerde aanpak van zwerfvuil, hondenpoep en sluikstorten voor
het jaar 2016.
Dit arbeidszorgproject werd geëvalueerd op de overlegvergadering van 08 maart 2017.
Hieruit werd geconcludeerd dat het opportuun is om het project verder te zetten omdat er een
merkbare verbetering van de netheid in de aangepakte buurten is en er, door het inzetten van
mensen met een arbeidshandicap, enerzijds een tijdswinst is voor het personeel van de
groendienst en de dienst wegenis voor het uitoefenen van hun taken en anderzijds mensen uit
een moeilijke doelgroep terug ingeschakeld worden in het arbeidsproces.
Deze samenwerking wordt het best geregeld via een samenwerkingsovereenkomst en deze
wordt afgesloten voor de periode 2017 – 2019.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Grijkoort-Werkplaats voor de
aanpak van zwerfvuil, hondenpoep en sluikstorten, voor de periode 2017 – 2019.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de samenwerking tussen de Stad Ronse en vzw Grijkoort- Begeleid Werk om
het probleem van zwerfvuil en sluikstort in bepaalde buurten van de stad aan te pakken door
de inzet van een ploeg arbeidszorg;
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Gelet op de Collegebeslissing van 20 maart 2017 waarbij goedkeuring werd verleend
om de samenwerkingsovereenkomst met vzw Grijkoort-Begeleid Werk te verlengen voor de
periode 2017-2019;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst afliep op 31 december 2016;
Overwegende de evaluatievergadering van 08 maart 2017 waarbij volgende punten
werden aangehaald :
- de zichtbare verbetering van de netheid in de aangepakte buurten
- de vrijgekomen tijd binnen het urenpakket voor de aanpak van een bijkomende buurt
- de tijdswinst voor de groendienst wat zich vertaalt in een regelmatiger onderhoud van
het groen en de uitbreiding van het groenwerk ( nieuwe aanplantingen )
- het terug inschakelen van mensen met een arbeidshandicap via het project
- een goedkoper alternatief voor het zelf inzetten van medewerkers voor deze opdracht;
Overwegende dat de samenwerking met vzw Grijkoort- Begeleid Werk het best wordt
geregeld via een samenwerkingsovereenkomst;
Overwegende dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst het best gelijk loopt met de
andere overeenkomsten in het kader van het lokaal sociaal beleid, meer bepaald de periode
2017-2019;
Gelet op het evaluatieverslag als bijlage;
Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst als bijlage;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad
Ronse en de vzw Grijkoort-Werkplaats in het kader van de aanpak van zwerfvuil en sluikstort
voor de periode 2017-2019.
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk
1 van het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005.
ALGEMENE ADMINISTRATIE

13. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.
VOORDRACHT VAN EEN NIEUW KANDIDAAT-WERKEND LID EN EEN
NIEUWE KANDIDAAT-OPVOLGER VOOR DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, TER VERVANGING VAN EEN
ONTSLAGNEMEND LID.
AKTENAME.
Bij gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2013 werden de werkende leden van de OCMW-raad en hun
opvolgers verkozen, waaronder de heer Cornelis Eerdekens als werkend lid en de heer Patrick
Vanneste als opvolger van de heer Eerdekens.
Bij schrijven van 06 februari 2017 deelt de heer Eerdekens het stadsbestuur mee dat hij, met
onmiddellijke ingang, ontslag neemt als OCMW-raadslid.
Doordat de heer Patrick Vanneste reeds sinds 01 januari 2014 zetelt in de OCMW-raad in
opvolging van mevrouw Brigitte Goddaer, heeft de heer Eerdekens geen opvolgers meer.
In toepassing van Artikel 14 van het OCMW-decreet kunnen alle gemeenteraadsleden die nog in
functie zijn en die de voordracht van het te vervangen lid hebben ondertekend, gezamenlijk nieuwe
kandidaat-werkende leden en kandidaat-opvolgers voordragen.
Op 03 april 2017 werd aan de stadssecretaris een voordrachtsakte overhandigd waarop de heer Erik
Tack vermeld staat als nieuw kandidaat-werkend lid en de heer Dirk Deschaumes als nieuwe
kandidaat-opvolger.
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de heer Tack zich niet bevindt in een van de
gevallen van onverenigbaarheid zodat hij aan alle voorwaarden voldoet om aangesteld te worden als
werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
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De raad wordt verzocht akte te nemen van de voordracht van de heer Erik Tack als werkend lid en
de heer Dirk Deschaumes als opvolger van de heer Tack, voor de OCMW-raad, ter vervanging van
de heer Cornelis Eerdekens.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 24 juni 2013 betreffende de verkiezing van de
werkende leden van de OCMW-raad en hun opvolgers waarbij de heer Cornelis Eerdekens
verkozen verklaard werd tot werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de heer
Patrick Vanneste verkozen verklaard werd tot opvolger van de heer Eerdekens;
Gelet op het schrijven van 06 februari 2017 van de heer Eerdekens Cornelis waarbij
hij ontslag neemt als OCMW-raadslid met onmiddellijke ingang;
Overwegende dat de heer Patrick Vanneste reeds zetelt in de OCMW-raad sinds 01
januari 2014 in opvolging van mevrouw Brigitte Goddaer;
Overwegende dat de heer Cornelis Eerdekens geen opvolgers meer heeft;
Gelet op de nieuwe voordrachtsakte van een kandidaat-werkend lid van de OCMWraad en een opvolger;
Overwegende dat de voordrachtsakte in tweevoud is overhandigd aan de stadssecretaris
op 03 april 2017;
Overwegende dat de voordrachtsakte ondertekend is door alle gemeenteraadsleden
die de oorspronkelijke voordrachtsakte van het te vervangen lid, de heer Eerdekens
Cornelis, hebben ondertekend, namelijk de heer Erik Tack, mevrouw Christiane Modde en
mevrouw Brigitte Goddaer;
Gelet op de nieuwe voordrachtsakte met vermelding van :
kandidaat-werkend lid : de heer Erik Tack
kandidaat-opvolger : de heer Dirk Deschaumes;
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaat-werkend lid en
opvolger;
Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven betrekking heeft op het nagaan
of de kandidaat-werkende leden en hun opvolgers voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden,
zoals omschreven in artikel 7 van het OCMW-decreet;
Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven betrekking heeft op het nagaan
of de kandidaat-werkende leden zich niet bevinden in een geval van onverenigbaarheid vermeld
in artikel 20 van het OCMW-decreet;
Overwegende dat het kandidaat-werkend lid volgende stukken heeft voorgelegd :
- uittreksel uit het bevolkingsregister
- uittreksel uit het strafregister
- verklaring op eer dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid, zoals voorzien in artikels 8 en 20 van het OCMW-decreet;
Overwegende dat de opvolger volgend stuk heeft voorgelegd :
- uittreksel uit het bevolkingsregister;
Overwegende dat de voordrachtsakte onderzocht werd;
Overwegende dat de geloofsbrieven zijn opgevraagd en onderzocht;
Overwegende dat de heer Erik Tack verklaart te voldoen aan de voorwaarden om
aangesteld te worden als werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de heer Erik
Tack voldoet aan de wettelijke voorwaarden;
BESLIST :
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Artikel 1. Akte te nemen, overeenkomstig artikel 14, eerste alinea, van het OCMW-decreet
van 19 december 2008 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de
vervanging van de heer Eerdekens Cornelis aan de hand van een nieuwe voordrachtsakte en
verklaart volgende kandidaten verkozen :
- de heer Erik Tack als werkend lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de heer
Dirk Deschaumes als opvolger van de heer Erik Tack, werkend lid van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn.
Artikel 2. Dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door het verkozen kandidaatwerkend lid en de opvolger.
Artikel 3. Overeenkomstig artikel 16 van het OCMW-decreet van 19 december 2008
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt de heer Erik Tack
uitgenodigd om de eed af te leggen ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad, in
aanwezigheid van de stadssecretaris.
Artikel 4. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
14. DEELNAME AAN DE OPRICHTING VAN DE DIENSTVERLENENDE
VERENIGING "TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR SERVICES",
TMVS, CONFORM ARTIKEL 27 VAN HET DECREET VAN 06 JULI 2001
HOUDENDE DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING.
GOEDKEURING.
Mevrouw Sylvie De Bie, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt
deze onmiddellijk opnieuw.
De Stad Ronse is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening, “TMVW” en neemt sedert 2014 tevens deel aan de Divisie Aanvullende
Diensten van de TMVW.
Doordat de TMVW haar werking en organisatie moet afstemmen op het decreet van 06 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking, dient de Divisie Aanvullende Diensten
ondergebracht te worden in een nieuwe intergemeentelijke samenwerking.
Bij gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 besliste de Stad Ronse om deel te nemen aan een
overlegorgaan als eerste stap naar de oprichting van een nieuw dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband ISV TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) en werden
schepen Jan Foulon en burgemeester Luc Dupont, aangeduid als respectievelijk effectieve en
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de vergaderingen van het overlegorgaan.
Bij schrijven van 20 februari 2017 werd aan het stadsbestuur meegedeeld dat het overlegorgaan
intussen een oprichtingsvoorstel goedgekeurd heeft, bestaande uit een motiveringsnota, een
bestuursplan, een ondernemingsplan en een ontwerp van statuten.
Het oprichtingsvoorstel wordt voorgelegd aan de gemeentebesturen zodat zij een beslissing
kunnen nemen inzake hun deelname in het nieuw op te richten intergemeentelijk
samenwerkingsverband.
Het ISV TMVS zal actief zijn op het vlak van de studie, organisatie en promotie van
ondersteunende diensten op het vlak van onder andere logistiek, projectorganisatie, aankoop en
facility management.
De deelname concretiseert zich middels een kapitaalinbreng waartegenover aandelen staan.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot oprichting van de
dienstverlenende vereniging TMVS en hiertoe in te tekenen op aandelen A.
De heer Koen Haelters, gemeenteraadslid sp.a, deelt mee dat zijn fractie voor dit
agendapunt een aantal amendementen wenst in te dienen op het voorliggende ontwerp van
statuten teneinde de nieuwe dienstverlenende vereniging werkbaar te houden, voldoende
transparant te maken en de kostprijs ervan te drukken.
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Twee amendementen betreffen een aanpassing van Artikel 12 § 1 en Artikel 21 § 4 die
handelen over de Raad van Bestuur. Er wordt voorgesteld het aantal leden van de Raad
van Bestuur te beperken en de vergaderingen openbaar te maken wat de betaalbaarheid
zou ten goede komen en de transparantie zou bevorderen.
Het derde amendement betreft een aanvulling van het Artikel 29 §7 dat handelt over de
presentiegelden en de andere vergoedingen van de leden van de bestuurs- en
adviesorganen, met name de vermelding dat het bedrag van het presentiegeld niet hoger
mag zijn dan het bedrag bepaald in artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van
05 juni 2009 houdende de bezoldigingregeling van de lokale en provinciale mandataris.
Het vierde amendement betreft het toevoegen van een §8 aan Artikel 29 dat bepaalt dat
leden van de bestuurs- en adviesorganen die op lokaal niveau een uitvoerend mandaat
(burgemeester of schepen) bekleden geen aanspraak kunnen maken op presentiegelden of
enige andere vergoeding vanwege de dienstverlenende vereniging.
Het vijfde amendement betreft het voorstel tot invoeging van een Artikel 4 in de
ontwerpbeslissing dat bepaalt dat de vertegenwoordiger van de Stad Ronse een
engagementsverklaring tegen sociale dumping en discriminatie op de agenda van de
eerstvolgende Raad van Bestuur plaatst.
De heer Jan Foulon, schepen, deelt mee dat hij vanwege TMVW inzake deze
amendementen een mailbericht ontvangen heeft waaruit blijkt dat een aanpassing van
Artikel 12 §1 en Artikel 21 §4, strijdig is met het Decreet op de Intergemeentelijke
Samenwerking.
Een aanpassing van Artikel 29 §7 hoeft niet want dit is al van toepassing, ook voor de
huidige TMVW.
Een toevoeging van een §8 aan het Artikel 29 is strijdig met Artikel 60 van het Decreet op
de Intergemeentelijke Samenwerking.
Voor wat betreft het plaatsen op de agenda van een engagementsverklaring tegen sociale
dumping en discriminatie, deelt de heer Foulon mee dat hij dit informeel zal meenemen en
bespreken op een volgende vergadering.
Zodoende worden de amendementen ingetrokken en wordt over dit agendapunt, zoals
voorgelegd aan de gemeenteraad, gestemd.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet dd° 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 25 e.v.;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd° 17 oktober 2016 betreffende het oprichten van een
Overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 06 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking en het aanduiden van een effectieve vertegenwoordiger, de heer
Jan Foulon, en een plaatsvervanger, de heer Luc Dupont, om deel te nemen aan de vergaderingen
van het overlegorgaan;
Overwegende dat de gemeenteraad de oprichting van een dienstverlenende vereniging
overweegt en daartoe de oprichting van een overlegorgaan heeft goedgekeurd in de zin van artikel
25, 1ste lid van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende
de intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking
stelt waarin de volgende documenten opgenomen zijn :
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-

een grondige motiveringsnota
een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan
verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke
organisatie van de dienstverlenende vereniging
- een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de
controlemogelijkheden op de uitvoering
- een ontwerp van statuten;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. De goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende
vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel.
Artikel 2. In te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 van de statuten zijn
opgenomen.
Artikel 3. Afschrift van dit besluit over te maken aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.
Artikel 4. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van
15 juli 2005.
15. VZW BOSGROEP VLAAMSE ARDENNEN TOT DENDER.
AANDUIDING VAN EEN KANDIDAAT-BESTUURDER EN EEN
PLAATSVERVANGER VOOR DE RAAD VAN BESTUUR.
BESLISSING.
Sinds 2007 is de Stad Ronse werkend lid van de vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender.
Deze vzw verleent onder andere advies rond duurzaam bosbeheer en verschaft tevens wettelijke
en financiële informatie over bosbouwtechnische zaken.
Bij schrijven van 31 maart 2017 van vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender wordt het
stadsbestuur uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering op
06 mei 2017.
Naast de vaste agendapunten werd ook de herverkiezing van 8 bestuursmandaten geagendeerd
op deze algemene vergadering.
Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 10 april 2017 stelt voor om de
heer Wouter Stockman, schepen, aan te duiden als effectief kandidaat-bestuurder en de heer
Ignace Michaux, schepen, als plaatsvervanger, voor de Raad van Bestuur van deze vzw.
De raad wordt verzocht akkoord te gaan met dit voorstel van het College van Burgemeester
en Schepenen.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het lidmaatschap van de Stad Ronse bij de vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen
tot Dender;
Gelet op het verzoek van de vzw van 04 april 2017 om eventueel een kandidaat en een
plaatsvervanger voor te stellen voor de Raad van Bestuur van de Bosgroep;
Overwegende dat er een herverkiezing van 8 bestuursmandaten zal plaatsvinden tijdens
de algemene vergadering op 06 mei 2017;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met 16 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Open Vldfractie), 3 stemmen tegen (Vlaams Belang-fractie) bij 8 onthoudingen (sp.a-fractie) :
Artikel 1. De heer Wouter Stockman, wonende te Riekestraat 17, 9600 Ronse, wordt
aangeduid als kandidaat-bestuurder en de heer Ignace Michaux, wonende te de Mérodestraat
10, 9600 Ronse, wordt aangeduid als plaatsvervanger voor de Raad van Bestuur voor de vzw
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender.
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
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16. OPRICHTING VAN EN DEELNAME AAN EEN OVERLEGORGAAN TER
VOORBEREIDING VAN DE OPRICHTING VAN EEN INTERGEMEENTELIJK
SAMENWERKINGSVERBAND ONDER DE VORM VAN EEN
"DIENSTVERLENENDE VERENIGING" VOOR DRUGPREVENTIE EN
DRUGBEGELEIDING.
AANDUIDING VAN EEN AFGEVAARDIGDE VOOR DEELNAME AAN DE
WERKZAAMHEDEN VAN HET OVERLEGORGAAN.
GOEDKEURING.
De gemeenteraad van 12 oktober 2015 ging akkoord met de hernieuwde toetreding en de
beheersovereenkomst van het provinciaal intern verzelfstandigde agentschap “Provinciaal
Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik”, PIVA PISAD.
Ingevolge het Decreet van 09 november 2016 zullen de provinciebesturen vanaf 01 januari 2018
geen “persoonsgebonden bevoegdheden” meer mogen uitoefenen en zal het PIVA PISAD
moeten uitkantelen naar een nieuwe structuur, hetzij binnen de Vlaamse Overheid, hetzij bij de
aangesloten steden en gemeenten.
Na overleg tussen het provinciebestuur en de Raad van Advies van PISAD werd geopteerd voor
de oprichting van een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband, met name een
dienstverlenende vereniging. Als voorbereiding van de oprichting wordt het stadsbestuur
uitgenodigd om deel te nemen aan een overlegorgaan dat dient in te staan voor de opmaak van
een motiveringsnota, een bestuursplan, een ondernemingsplan en een ontwerp van statuten.
Deze documenten vormen de basis van de uitwerking van het samenwerkingsconcept.
Er wordt tevens gevraagd een lid van het College van Burgemeester en Schepenen aan te duiden
als afgevaardigde in het overlegorgaan.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van een overlegorgaan
in het kader van de eventuele oprichting van een dienstverlenende vereniging voor drugpreventie
en drugbegeleiding en aan de aanduiding van de heer Joris Vandenhoucke, schepen, als
afgevaardigde in het overlegorgaan.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest
van het administratief toezicht;
Gelet op artikels 25, 26, 27 en 28 van het decreet van 06 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het Vlaams Regeerakkoord van juli 2014 dat stelt dat de provinciebesturen in
de toekomst geen persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen mogen uitoefenen. Op 09
november 2016 heeft de Vlaamse Regering het decreet daaromtrent in het Parlement laten
goedkeuren. Dit heeft concrete gevolgen voor PISAD (“Provinciaal Interbestuurlijk
Samenwerkingsverband voor de Aanpak van Drugmisbruik”), dat nu qua juridische vorm een
PIVA is (“Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap”). Het PIVA PISAD zal in de
toekomst moeten uitkantelen, hetzij binnen de Vlaamse Overheid, hetzij bij de aangesloten
steden en gemeenten;
Overwegende dat op de vergadering van 09 november 2016 van de Raad van Advies
van PISAD meerdere pistes voor mogelijke toekomstige juridische structuren werden
overlopen, waaronder de “dienstverlenende vereniging” en de “opdrachthoudende
vereniging”;
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Overwegende dat de deelname aan een overlegorgaan ter voorbereiding van de
oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een
“dienstverlenende vereniging” voor drugpreventie en drugbegeleiding voor ons bestuur
opportuun is in het kader van de uitkanteling van PISAD uit het provinciebestuur;
Overwegende dat indien één van die beide verenigingen zou opgericht worden, het
nodig is om de volgende stappen te doorlopen :
- de oprichting van een “overlegorgaan”, waarin een afgevaardigde zetelt van elk
gemeentebestuur dat van de vereniging zou deel uitmaken. Deze afgevaardigde is een lid
van het College van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur.
Dat overlegorgaan krijgt dan de opdracht om een studieopdracht op te leveren tegen eind
maart 2017. Die opdracht moet een motiveringsnota bevatten, met de bepaling wat de
toekomstige structuur zal doen, met welk budget, welke personeelsbezetting en dergelijke
meer. Er moet ook een voorstel van statuten uitgewerkt worden.
- deze studieopdracht wordt in de maand april van 2017 aan elke gemeenteraad voorgelegd,
waarbij de gemeenteraad zich al dan niet akkoord kan verklaren, eventueel met
inhoudelijke opmerkingen of voorstellen tot wijziging.
- indien er opmerkingen zijn, gaat het overlegorgaan opnieuw aan de slag om de eventuele
opmerkingen te verwerken om zo te komen tot een definitief voorstel tot oprichting van
een intergemeentelijk samenwerkingsverband, dat opnieuw aan alle gemeenteraden wordt
voorgelegd, ditmaal te nemen of te laten (is niet meer onderhandelbaar).
- vervolgens wordt de oprichtingsakte verleden (september 2017), het dossier naar de
Vlaamse overheid opgestuurd (voor goedkeuring binnen de drie maand) en nadien
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (december 2017);
Overwegende dat er een strikte timing is vereist, omdat er een sperperiode is naar
aanleiding van de start van de nieuwe gemeentelijke legislatuur in 2019;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. De oprichting van een overlegorgaan goed te keuren.
Artikel 2. De heer Joris Vandenhoucke, lid van het College van Burgemeester en
Schepenen, aan te duiden als afgevaardigde in het overlegorgaan.
Artikel 3. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met het uitvoeren van
huidige beslissing.
Artikel 4. 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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