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BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
DD° 03 JULI 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, 
Diederik Van Hamme, Björn Bordon, Dirk Deschaumes, Christiane Modde, Brigitte Goddaer, 
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 :   mevrouw Sylvie De Bie, raadslid. 
 
                                    
De CD&V GROEN-fractie : Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, Diederik Van 
Hamme, Jan Foulon, Ignace Michaux, 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, Koen Haelters, Sonia Azouzi, 
Jean-Pierre Stockman en Philippe Vallez. 
De VLAAMS BELANG-fractie : Erik Tack, Dirk Deschaumes en Christiane Modde. 
Onafhankelijk raadslid :  Brigitte Goddaer. 

De zitting wordt geopend te 18.00 uur. 
De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 22 juni 
2017. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 29 mei 2017 worden met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
 

OPENBARE ZITTING 
POLITIE - PERSONEEL 

1.  VEILIGHEIDSPERSONEEL.  
POLITIE.  
OPDRACHTBRIEF VOOR HET MANDAAT VAN KORPSCHEF VAN DE 
LOKALE POLITIE RONSE.  
GOEDKEURING. 

 
De heer Abderrahim Lahlali, raadslid, vervoegt de gemeenteraadszitting. 
 
Bij gemeenteraadsbesluit van 28 november 2016 werd gunstig advies gegeven aan de hernieuwing 
van het mandaat van de heer Patrick Boel als korpschef van de Lokale Politie Ronse, vanaf 23 
november 2016 tot en met 22 november 2021. 
Bij schrijven van 14 april 2017 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt aan 
het stadsbestuur een eensluidend verklaard afschrift overgemaakt van het Koninklijk Besluit van 
16 februari 2017 waarbij het mandaat van de heer Boel als korpschef van de Politiezone Ronse 
wordt hernieuwd voor een periode van 5 jaar. 
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Binnen de geïntegreerde politie wijst de Wet van 26 april 2002 een aantal ambten aan als 
mandaatfuncties die dienen uitgeoefend te worden in overeenstemming met een opdrachtbrief 
waarin de te bereiken doelstellingen zijn vermeld samen met de ter beschikking gestelde middelen 
om deze doelstellingen te behalen. 
Deze opdrachtbrief is een vorm van verantwoording en moet de overheden toelaten de korpschef 
te beoordelen. 
De richtlijnen binnen de Federale Politie bepalen dat de mandaathouders hun opdrachtbrief 
dienen op te stellen binnen de 6 maanden na de officiële in plaatsstelling. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de opdrachtbrief van de heer Patrick 
Boel, korpschef bij de Lokale Politie Ronse. 
 
De heer Patrick Boel, korpschef bij de Lokale Politie Ronse, geeft toelichting betreffende  
zijn opdrachtbrief. 
 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten (EXODUS); 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten (MAMMOET); 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de 

functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- 

en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening 
aan de bevolking te verzekeren;  

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief CP1 van 07 mei 2003 betreffende Community 
Oriented Policing of Gemeenschapsgerichte Politiezorg in België; 

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief CP2 van 03 november 2004 betreffende het 
bevorderen van de organisatieontwikkeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee 
niveaus;  

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief CP3 van 29 maart 2011 betreffende organisatie-
beheersing in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus;  

Gelet op de visietekst “naar een excellente politiezorg”; 
Gelet op artikel 66 van de wet van 26 april 2002 dat een aantal ambten binnen de 

geïntegreerde politie aanduidt als mandaatfuncties; 
Gelet op artikel 72 van diezelfde wet dat aangeeft dat de mandaatfuncties worden 

uitgeoefend in overeenstemming met een opdrachtbrief waarin de te bereiken doelstellingen zijn 
vermeld samen met de ter beschikking gestelde middelen waarmee de doelstellingen moeten 
worden behaald; 

Gelet op artikel VII.III.39 van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van 
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (MAMMOET) dat bepaalt dat deze 
opdrachtbrief voor de korpschefs van de Lokale Politie wordt vastgesteld door de Gemeenteraad; 

Rekening houdend met de richtlijn binnen de Federale Politie dat de mandaathouders hun 
opdrachtbrief dienen op te stellen binnen de 6 maanden na de officiële in plaats stelling; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Gelet op het voorstel van het Politiecollege dd° 15 mei 2017; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel  1.  Goedkeuring te verlenen aan de opdrachtbrief van de korpschef van de Politiezone 
Ronse. 
Artikel 2.  Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in Titel VIII van het 
gemeentedecreet dd° 15 juli 2005 houdende de regeling van het bestuurlijk toezicht en externe 
audit en zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 van de wet op de geïntegreerde politie. 



3 

 

2.  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. 

 
De heer Diederik Van Hamme, raadslid, vervoegt de gemeenteraadszitting. 
 
Op 22 maart 2017 heeft een inspecteur van politie, tewerkgesteld op de Dienst Interventie - 
Onthaal een aanvraag ingediend om te kunnen genieten van het stelsel van non-activiteit 
voorafgaand aan de pensionering, met ingang van 01 oktober 2017. 
Het systeem van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering kan gedurende maximum 4 
jaar worden aangevraagd door personeelsleden van het operationeel kader die aan een aantal 
cumulatieve voorwaarden voldoen. Betrokkene voldoet aan deze voorwaarden. 
Hierdoor ontstaat er een vacature voor inspecteur van politie voor de Dienst Interventie-
Onthaal (Directie Operationeel Beheer). 
De raad wordt verzocht de betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie – 
Onthaal (Directie Operationeel Beheer) vacant te verklaren vanaf mobiliteitscyclus 2017-03, 
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 de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de 

politiediensten en hun rechthebbenden;  
Gelet op het koninklijk besluit van 09 november 2015 houdende de bepalingen inzake het 

eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie;  
Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2016 houdende de wijze van toekenning van 

de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het 
operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2016; 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 december 2016 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 22 februari 2016 houdende de wijze van toekenning van subsudies ter ondersteuning 
van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie 
voor het jaar 2016 en tot vaststelling van de wijze van toekenning van deze subsidies voor het jaar 
2017; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI85 van 22 februari 2016 betreffende het 
eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde 
politie;  

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 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; 
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Gelet op het besluit van 12 maart 2012 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, dhr. Denys, dd° 16 april 2012 betreffende het 
administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de formatiewijziging, goedgekeurd 
bij gemeenteraad van 12 maart 2012, in het kader van het specifiek federaal toezicht wordt 
goedgekeurd; 

Overwegende dat de heer Rudy Verstraeten, inspecteur van politie, op 22 maart 2017 een 
aanvraag heeft gedaan om te kunnen genieten van het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering (NAVAP) en dit met ingang van 01 oktober 2017;  

Overwegende dat de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (gedurende maximum 4 
jaar) kan worden aangevraagd door personeelsleden van het operationeel kader die aan een aantal 
cumulatieve voorwaarden voldoen;  

Overwegende dat de heer Rudy Verstraeten, Inspecteur van politie bij de Dienst Interventie - 
Onthaal bij de lokale politie Ronse voldoet aan de vermelde voorwaarden tot het bekomen van het 
stelsel van non-activiteit voorafgaand aan pensionering; 

Overwegende dat het personeelslid tijdens de NAVAP een wachtgeld ontvangt gelijk aan 
een bedrag tussen de 74% en de 62% van de laatste activiteitswedde, afhankelijk van het aantal 
jaren dienstanciënniteit;  

Overwegende dat de Politie Ronse aanspraak maakt op een subsidie voor de periode vanaf 
01 mei 2017 die gelijkstaat aan het wachtgeld dat het personeelslid zal ontvangen tijdens de 
NAVAP; 

Gelet op het feit dat door de non-activiteit voorafgaand aan pensionering van INP 
Verstraeten er een plaats vrij komt in de dienst interventie – onthaal (Directie Operationeel Beheer);  

Gelet in het bijzonder op artikel VI.II.16 RPPol waarin vermeld staat dat de bevoegde 
overheid (zoals bedoeld in artikel VI.II.15, § 1) een betrekking kan vacant verklaren die binnen 
afzienbare tijd vacant wordt; 

Overwegende dat voor de goede werking van de politiezone de betrekking van inspecteur 
Interventie - Onthaal zo snel als mogelijk terug moet worden open gesteld en dit binnen 
voornoemde dienst; 

Gelet op de goedkeuring van het Politiecollege dd° 20 juni 2017; 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De betrekking van 1 inspecteur Voor de Dienst Interventie – Onthaal (Directie 
Operationeel Beheer) vacant te willen verklaren en dit vanaf de mobiliteitscyclus 2017-03. 
Artikel 2.  Kennis te willen nemen van het functieprofiel van inspecteur interventie. 
Artikel 3.  De selectiecommissie te willen samenstellen uit : een voorzitter korpschef of een door 
de korpschef aangewezen officier, een officier van de dienst interventie van een lokaal politiekorps, 
een hoofdinspecteur van de dienst interventie van een lokaal politiekorps en een secretaris 
aangeduid door de korpschef. 
Artikel 4.  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. 
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OPVOLGING PROJECTEN 

3.  STADSVERNIEUWINGSPROJECT DE STADSTUIN.  
VERKAVELING 5.  
GRONDVERKOPEN VOOR DE WONINGEN GELEGEN EPHREM 
DELMOTTESTRAAT NUMMER 40 (LOT 23.09), NUMMER 36 (LOT 23.07), 
NUMMER 2 (LOT24.01), NUMMER 20 (LOT 24.10) EN NUMMER 26 (LOT 23.02). 
VERKAVELING 7A.  
GRONDVERKOOP VOOR EEN NIET-OVERDEKTE AUTOSTAANPLAATS 
GELEGEN BINNEN DE RESIDENTIE JANUS-VENUS.  
GOEDKEURING. 

In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur zes 
ontwerpen van akte van verkoop voor : 
▪ de woning met aanhorigheden gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 40 (lot 23.09 

binnen de verkaveling 5), met een grondwaarde van 23.529 euro 
▪ de woning met aanhorigheden gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 36 (lot 23.07 

binnen de verkaveling 5), met een grondwaarde van 23.969 euro 
▪ de woning met aanhorigheden gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 2 (lot 24.01 

binnen de verkaveling 5), met een grondwaarde van 25.465 euro 
▪ de woning met aanhorigheden gelegen Eprhem Delmottestraat nummer 20 (lot 24.10 

binnen de verkaveling 5) met een grondwaarde van 20.779 euro 
▪ de woning met aanhorigheden gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 26 (lot 23.02 

binnen de verkaveling 5) met een grondwaarde van 25.399 euro. 
▪ een niet-overdekte autostaanplaats gelegen binnen de verkaveling 7 A - residentie Janus-

Venus) met een grondwaarde van 765 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; 

Overwegend dat wij zes ontwerpen van akte en 6 verkoopovereenkomsten ontvingen : 
- op naam van de heer De Wulf Wim en mevrouw De Clercq Dorine, voor een woning met 

aanhorigheden voor lot 23.09 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde woning 
Ephrem Delmottestraat 40, met een grondwaarde van 23.529,00 euro 

- op naam van de heer Martens William, voor een woning met aanhorigheden voor lot 
23.07  binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde woning Ephrem Delmottestraat 
36, met een grondwaarde van 23.969,00 euro 

- op naam van de heer Van Schoorisse Thijs en mevrouw Devoldere Annelies, voor een 
woning met aanhorigheden voor lot 24.01 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, 
zijnde woning Ephrem Delmottestraat 2, met een grondwaarde van 25.465,00 euro 

- op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B.V.B.A. 
Coussement & Van De Ginste”, voor een woning met aanhorigheden voor lot 24.10 
binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde woning Ephrem Delmottestraat 20 met 
een grondwaarde van  20.779,00 euro 



6 

- op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Intratech” en de 
heer Debacker Ryan en mevrouw Van Dorpe Sylvie, voor een woning met aanhorigheden 
voor lot 23.02 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde de woning Ephrem 
Delmottestraat 26, met een grondwaarde van 25.399,00 euro 

- en op naam van Thiebaut Albert en mevrouw Flameng Paula, voor een niet – overdekte 
autostaanplaats “S17”, gelegen binnen de “Residentie Janus-Venus” verkaveling 7 A van 
De Stadstuin, met een grondwaarde van 765,00 euro; 

 Gelet op het ontwerpen van akte en van de verkoopovereenkomsten; 
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 De Wulf Wim en mevrouw De Clercq Dorine, voor een woning met 

aanhorigheden voor lot 23.09 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde woning 
Ephrem Delmottestraat 40, met een grondwaarde van 23.529,00 euro 

- op naam van de heer Martens William, voor een woning met aanhorigheden voor lot 
23.07  binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde woning Ephrem Delmottestraat 
36, met een grondwaarde van 23.969,00 euro 

- op naam van de heer Van Schoorisse Thijs en mevrouw Devoldere Annelies, voor een 
woning met aanhorigheden voor lot 24.01 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, 
zijnde woning Ephrem Delmottestraat 2, met een grondwaarde van 25.465,00 euro 

- op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B.V.B.A. 
Coussement & Van De Ginste”, voor een woning met aanhorigheden voor lot 24.10 
binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde woning Ephrem Delmottestraat 20 met 
een grondwaarde van  20.779,00 euro 

- op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Intratech” en de 
heer Debacker Ryan en mevrouw Van Dorpe Sylvie, voor een woning met aanhorigheden 
voor lot 23.02 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde de woning Ephrem 
Delmottestraat 26, met een grondwaarde van 25.399,00 euro 

- en op naam van Thiebaut Albert en mevrouw Flameng Paula, voor een niet – overdekte 
autostaanplaats “S17”, gelegen binnen de “Residentie Janus-Venus” verkaveling 7 A van 
De Stadstuin, met een grondwaarde van 765,00 euro 

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

4.  KENNISGEVING VAN DE BESLISSING VAN DE BURGEMEESTER HOUDENDE 
DELEGATIE AAN DE EERSTE SCHEPEN INZAKE DE 
BESLISSINGSBEVOEGDHEID IN HET KADER VAN DE ADMINISTRATIEVE 
PROCEDURE VLAAMSE WOONCODE, WEGENS ONTSTENTENIS VAN DE 
BURGEMEESTER. 

Het stadsbestuur ontving op 12 mei 2017 van Wonen Vlaanderen – Wonen Oost-Vlaanderen 
een ongeschiktheids- en onbewoonbaarheidsadvies voor de woning gelegen Zonnestraat 
nummer 29. 
Aangezien voor dit dossier een beslissing dient genomen te worden vóór 11 juli 2017 en de 
Burgemeester dan verhinderd is om zijn ambt waar te nemen in het kader van de 
administratieve procedure Vlaamse Wooncode, draagt hij zijn beslissingsbevoegdheid over 
aan de heer Jan Foulon, eerste Schepen. 
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De raad wordt verzocht kennis te nemen van de beslissing van de Burgemeester houdende 
overdracht van zijn beslissingsbevoegdheid aan de heer Jan Foulon, eerste Schepen, 
betreffende deze aangelegenheid. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het artikel 14 van de gemeentewet van 24 juni 1988, zoals gewijzigd; 
Gelet op het artikel 63 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals nadien 

gewijzigd, inzonderheid op Titel III, hoofdstuk III, laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 
2013 en hoofdstuk IVbis, ingevoegd bij decreet van 29 maart 2013;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 06 oktober 1998 betreffende het recht 
van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, zoals nadien gewijzigd bij het besluit van 
de Vlaamse Regering van 12 juli 2013; 

Overwegende dat de burgemeester, de heer Luc Dupont, verhinderd is om zijn ambt waar 
te nemen in het kader van de administratieve procedure Vlaamse Wooncode en wenst dat deze 
wordt waargenomen door de eerst gekozen schepen, de heer Jan Foulon; 

Overwegende dat dit gaat over de beslissingsbevoegdheid inzake een ontvangen 
ongeschiktheids- en onbewoonbaarheidsadvies van Wonen Vlaanderen, Wonen Oost-Vlaanderen 
van 12 mei 2017, voor de woning gelegen te Zonnestraat 29 te 9600 Ronse;   

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 06 juni 2017; 
BESLIST : 
Artikel 1.  Kennis te nemen van de overdracht van de beslissingsbevoegdheid in bovenstaand 
dossier.   
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
 
AGB-SOB 

5.  AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF RONSE. 
GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2016. 

Het ontwerp van jaarrekening 2016 werd vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse op 08 juni 2017. 
De heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, vermeldt in zijn memo van 15 juni 2017 dat het 
boekjaar 2016 afsluit met een positief resultaat op kasbasis van 129.621,63 euro. Dit bedrag zal 
worden meegenomen naar het boekjaar 2017 en zal in de budgetwijziging 2017 worden verwerkt. 
Uit de analyse die samen met de commissaris-revisor werd gemaakt, blijkt dat er 2 
aandachtspunten zijn : 

1) het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf heeft een negatief eigen vermogen. Dit is op zich geen 
onoverkomelijk probleem vermits het AGB gefinancierd wordt door de Stad Ronse 
conform de bepalingen van de beheersovereenkomst. 

2) Tijdens interim-werkzaamheden heeft de commissaris-revisor de interne 
beheersmaatregelen besproken en beschreven en steekproefsgewijs getest. Er werden geen 
anomalieën vastgesteld maar hij besluit wel dat de aankoopprocedure verder dient 
geoptimaliseerd te worden. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2016 van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
 

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

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

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

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus TIO3, 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse in zitting 
van 08 juni 2017; 

Gelet op de vaststelling van het budget 2016 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf 
Ronse in zitting van de Raad van Bestuur van 28 oktober 2015; 

Overwegende dat dit budget werd goedgekeurd op de gemeenteraad van de Strd Ronse op 
16 november 2015; 

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging nummer 1 – 2016 van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse in zitting van de Raad van Bestuur van 15 september 2016; 

Overwegende dat deze budgetwijziging werd goedgekeurd op de gemeenteraad van de 
Stad Ronse op 17 oktober 2016; 

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2016; 
Gelet op de verslagen van de commissaris-revisor dd° 31 mei 2017; 
Gelet op de vaststelling van de jaarrekening 2016 in de zitting van de Raad van Bestuur 

van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse van 08 juni 2017; 
Gelet op de nota 2017/6 dd° 15 juni 2017 van de Financiële Dienst; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  
Gelet op de beraadslaging; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De jaarrekening 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf 
Ronse goed te keuren. 
Artikel 2. De continuïteit van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse verder te garanderen 
tot aan de eerstvolgende goedkeuring van de jaarrekening middels de engagementen van het 
artikel 6 in de afgesloten beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus TIO3. 
Artikel 3. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 

6.  BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE STAD RONSE EN HET AUTONOOM 
GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF RONSE MET 
BETREKKING TOT DE EXPLOITATIE VAN DE CAMPUS TIO3.  
GOEDKEURING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2011 werden de oprichting en de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf “Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse” goedgekeurd.  
Conform de bepalingen van het artikel 235 § 1 van het gemeentedecreet werd, na onderhandelingen 
tussen de Stad Ronse en het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse, een beheersovereenkomst 
afgesloten voor een periode eindigend op 31 december 2018. 
De Raad van Bestuur verleende, in haar vergadering van 08 juni 2017, haar goedkeuring aan de 
beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met 
betrekking tot de exploitatie van de campus TIO³. 
Door deze overeenkomst wordt het AGB door de stad belast met een integrale publiekrechtelijke 
exploitatieopdracht inzake de exploitatie van de campus TIO³ gelegen in de Oscar Delghuststraat 
nummer 60 en beschikt het AGB over alle bevoegdheden die zijn toegekend in de toepasselijke 
regelgeving en in de statuten. 
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De exploitatie en beheersopdracht heeft betrekking op alle aspecten van de exploitatie waaronder 
plaatsing en onderhoud van infrastructuur, vaststelling van tarieven en tariefstructuren en de inning 
van gelden. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de beheersovereenkomst afgesloten 
tussen de Stad Ronse en het AGB “Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse” voor de exploitatie van de 
campus TIO³, voor een periode eindigend op 31 december 2018. 
 

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

235; 
Gelet op de beheersovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en het Autonoom 

Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de 
campus TIO3; 

Overwegende dat de Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse 
deze overeenkomst heeft goedgekeurd in haar zitting van 08 juni 2017; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de beraadslaging; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan de beheersovereenkomst afgesloten tussen de Stad 
Ronse en het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de 
campus TIO3.  
Deze overeenkomst loopt voor een termijn eindigend op 31 december 2018. 
Artikel 2. Deze beheersovereenkomst ter inzage te leggen op het secretariaat van de Stad 
Ronse en van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
Artikel 3. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
FINANCIËN 

7.  STAD RONSE.  
VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2016. 

De jaarrekening 2016 is opgemaakt conform de beleidsrapporten zoals ze volgens de 
regelgeving worden voorgeschreven. 
De jaarrekening 2016 eindigt met een resultaat op kasbasis van 2.902.216,07 euro wat een 
goed resultaat is temeer daar er in het eindbudget 2016 voorzien was om 1 miljoen euro te 
lenen en dit niet nodig bleek te zijn. 
De autofinancieringsmarge 2016 geeft een resultaat weer van 2.298.139,94 euro. Voor 2014 
was dit 2.051.906,83 euro en voor 2015 was dit een uitzonderlijk resultaat ten bedrage van 
5.488.234,63 euro door toedoen van verschillende kapitaalbewegingen bij intercommunales 
en een meeropbrengst door toepassing van de nieuwe methode van invordering van Diftar-
facturen. 
De evolutie van de totale schulden (inclusief financiële) is als volgt : 

Schulden       2016       2015          2014          2013 
Korte termijn    12.315.317   11.381.877   20.838.872   15.863.866 
Lange termijn   20.130.736   22.392.025   24.747.823   30.847.311 

De evolutie van de vorderingen is als volgt : 

Vorderingen         2016        2015         2014        2013 
Korte termijn    8.074.870    7.921.324    9.861.859   13.646.803 
Lange termijn  17.174.778  17.823.306  18.235.553     8.195.281 

De raad wordt verzocht de jaarrekening 2016 van de Stad Ronse vast te stellen. 
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DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-

planning en financieel beheer;  
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; 

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

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

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

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse dd° 21 december 2015 
waarbij het budget 2016 werd vastgesteld; 

Overwegende dat de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen hiervan 
kennisnam op 29 februari 2016; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse dd° 19 december 2016 
waarbij een budgetwijziging werd vastgesteld;  

Overwegende dat de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen hiervan 
kennisnam op 14 februari 2017; 

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2016; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met 17 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Open Vld-
fractie), 7 stemmen tegen (sp.a-fractie) bij 4 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie en 
Brigitte Goddaer) : 
Artikel 1.  De jaarrekening 2016 van de Stad Ronse vast te stellen. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
EREDIENSTEN 

8.  CENTRAAL KERKBESTUUR RONSE.  
JAARREKENINGEN 2016 VAN DE KERKFABRIEKEN RESSORTEREND 
ONDER HET CENTRAAL KERKBESTUUR RONSE.  
ADVIES. 

Bij schrijven van 30 april 2017 bezorgde het Centraal Kerkbestuur Ronse aan het stadsbestuur 
de jaarrekeningen 2016 van de kerkfabrieken die ressorteren onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse. 
Het betreft de rekeningen van de kerkfabrieken Sint-Hermes, Sint-Martinus, Sint-Antonius, 
Sint-Pieter en Altijddurende Bijstand (De Klijpe). 
Het nazicht op de rekeningen werd uitgevoerd volgens de checklist en de vigerende 
regelgeving.  
Uit de memo van 11 mei 2017 van de heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, blijkt dat, 
voor alle kerkfabrieken, het resultaat van de rekening 2015 correct werd ingebracht en het 
budget niet overschreden werd. 
Hij concludeert dat aan deze rekeningen een gunstig advies kan gegeven worden. 
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De raad wordt verzocht gunstig advies te verlenen aan de jaarrekeningen 2016 van de 
kerkfabrieken die ressorteren onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de 

ministeriële omzendbrieven ter zake; 
Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de 
modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 
46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen 
van de eredienst; 

Gelet op de nota 2017/8 dd° 11 mei 2017 van de Financiële Dienst inzake de 
rekeningen 2016 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse; 

Gelet op het voorstel om de rekeningen 2016 positief te adviseren; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

  Na beraadslaging; 
BESLIST : met 21 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-
fractie, Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) bij 7 onthoudingen (sp.a-fractie) : 
Artikel 1. Gunstig advies te verlenen aan de rekeningen 2016 van de kerkfabrieken 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 

9.  PROTESTANTSE KERK VAN RONSE.  
JAARREKENING 2016.  
ADVIES. 

Het stadsbestuur ontving op 03 mei 2017 de jaarrekening 2016 van de Protestantse Kerk van 
Ronse. 
Het nazicht op de rekening werd uitgevoerd in overeenstemming met de checklist en de 
regelgeving van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. 
Uit de memo van 11 mei 2017 van de heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, blijkt dat het 
resultaat van de rekening 2015 correct werd ingebracht. 
Het aandeel van de Stad Ronse bedraagt 270/305den. 
Met de gemeenten Maarkedal en Kluisbergen werd afgesproken dat de Stad Ronse het bedrag 
aan investeringen integraal doorstort en dan verrekent met de overige gemeenten. 
De raad wordt verzocht de jaarrekening 2016 van de Protestantse Kerk van Ronse gunstig te 
adviseren. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de 

ministeriële omzendbrieven ter zake; 
Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 

van de erkende erediensten; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het 

algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten; 
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Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de 
modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 
46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen 
van de eredienst; 

Gelet op de nota 2017/9 dd° 11 mei 2017 van de Financiële Dienst inzake de rekening 
2016 van de Protestantse Kerk; 

Gelet op het voorstel om deze rekening 2016 positief te adviseren; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

  Na beraadslaging; 
BESLIST : met 21 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-
fractie, Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) bij 7 onthoudingen (sp.a-fractie) : 
Artikel 1. Gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2016 van de Protestantse Kerk 
van Ronse. 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, 
hoofdstuk I van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, houdende regeling van het bestuurlijk 
toezicht en externe audit.  
 

10.  KERKENBELEIDSPLAN VAN DE STAD RONSE, OPGEMAAKT IN OVERLEG 
MET HET CENTRAAL KERKBESTUUR RONSE, DE DIVERSE KERKFABRIEKEN 
EN DE STAD RONSE.  
GOEDKEURING. 

De Vlaamse Overheid heeft iedere lokale kerkelijke en gemeentelijke overheid verplicht om te 
beschikken over een kerkenbeleidsplan houdende een visie omtrent het kerkelijk patrimonium en 
het gebruik ervan. 
De opmaak van dit plan is een noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies inzake 
onroerend erfgoed en voor gebouwen van de eredienst. 
Het kerkenbeleidsplan van de Stad Ronse kwam tot stand door besprekingen gevoerd tussen het 
Centraal Kerkbestuur Ronse, de diverse kerkfabrieken en de Stad Ronse en omvat een inventaris 
van alle kerken in Ronse met duiding van het gebouw, de cultuurhistorische waarde en het actuele 
gebruik alsook een overzicht van de toekomstvisie per kerk en daaraan gekoppeld een plan van 
aanpak voor onderzoek van de toekomstige invullingen. 
Het Bisdom van Gent heeft op 15 mei 2017 het kerkenbeleidsplan goedgekeurd waarin voorzien 
wordt dat in de toekomst 2 kerken zullen voorbehouden worden voor de eredienst, met name de 
Sint-Hermeskerk en de Sint-Martinuskerk. 
Voor de 3 overige kerken, zijnde de Sint-Antoniuskerk, de Sint-Pieterskerk en de kerk Onze-
Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand (De Klijpe) wordt op termijn over hun toekomstige 
bestemming beslist door middel van een gefaseerde herstructurering tot 2025. 
Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft op 07 juni 2017 aan het stadsbestuur meegedeeld dat het 
kerkenbeleidsplan aan alle criteria van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 voldoet. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het kerkenbeleidsplan van de Stad Ronse. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op de verplichting opgelegd vanwege de Vlaamse Overheid aan iedere lokale 
kerkelijke en gemeentelijke overheid om te beschikken over een kerkenbeleidsplan waarin een 
visie omtrent het kerkelijk patrimonium en het gebruik ervan wordt geduid; 
 Gezien dit plan een noodzakelijke voorwaarde is voor het verkrijgen van subsidies inzake 
onroerend erfgoed en voor gebouwen van de eredienst; 

Overwegende dat het kerkenbeleidsplan van de Stad Ronse opgemaakt werd ingevolge 
overleg tussen het Centraal Kerkbestuur van Ronse, de diverse kerkfabrieken en de Stad Ronse; 
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Gezien het kerkenbeleidsplan, omvattende een inventaris van alle kerken in Ronse, met 
duiding van het gebouw, de cultuurhistorische waarde en het actuele gebruik alsook een overzicht 
met de toekomstvisie per kerk en daaraan gekoppeld een plan van aanpak voor onderzoek van de 
toekomstige invullingen; 

Gezien dit overleg uiteindelijk geleid heeft tot een door het Bisdom van Gent op 15 mei 
2017 goedgekeurd kerkenbeleidsplan waarin voorzien wordt dat in de toekomst nog 2 kerken 
uitsluitend voorbehouden worden voor de eredienst, zijnde de Sint-Hermeskerk en de Sint-
Martinuskerk; 

Gezien voor de overige kerken, zijnde Sint-Antonius van Padua, Sint-Pieter en Onzee-
Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand (De Klijpe), een functie als 
nevenbestemming/herbestemming op termijn zal worden ontwikkeld en hierbij gekozen wordt 
voor een gefaseerde herstructurering tot 2025; 

Gezien de diensten van het Agentschap Onroerend Erfgoed op 07 juni 2017 lieten weten 
dat het kerkenbeleidsplan van de Stad Ronse nagekeken en getoetst werd aan de criteria van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en vastgesteld werd dat het plan hieraan voldoet; 

Gelet op het decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst 
van 12 juli 2013, art. 8; 
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering 
van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, art. 11.2.11; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Het  kerkenbeleidsplan voor de Stad Ronse wordt goedgekeurd. 
Artikel 2.  De Sint-Hermeskerk en de Sint-Martinuskerk blijven open voor de eredienst. 
Artikel 3.  De kerk Sint-Antonius van Padua en Sint-Pieterskerk krijgen een  
                  nevenbestemming op termijn. 
Artikel 4.  De Kerk O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand krijgt een herbestemming op  
termijn. 
Artikel 5.  Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal 
worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 
BEHEER VAN PATRIMONIUM 

11.  GRONDAANKOPEN EN GRONDRUIL IN HET KADER VAN DE REALISATIE 
VAN HET FIETSPADENPROJECT BEEKSTRAAT - SAVOOISTRAAT - 
DRIEBORREBEEKSTRAAT.  
GOEDKEURING. 

Voor de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat – Savooistraat – Drieborrebeekstraat 
werd een akkoord bereikt met 3 grondeigenaars inzake een grondaankoop en een grondruil. 
In de Beekstraat wordt, ter hoogte van het nieuwe rondpunt, een grondruil doorgevoerd 
waarbij een perceel stadsgrond van 296 m² aan de aanpalende eigenaar wordt verkocht en een 
perceel grond van 120 m² door deze eigenaar aan de stad wordt overgedragen. De eigenaar 
betaalt voor deze grondruil 5.456 euro aan de stad. 
Tussen de Savooi- en de Drieborrebeekstraat wordt een perceel grond met een oppervlakte 
van 45 a 73 ca aangekocht voor de som van 13.810,46 euro. 
Ter hoogte van de Drieborrebeekstraat wordt een perceel grond met een oppervlakte van 45 a 
60 ca aangekocht voor de som van 19.425,14 euro, alle vergoedingen inbegrepen. Dit perceel 
wordt in totaliteit aangekocht zodat het fietspad rechtdoor kan worden aangelegd. 
De raad wordt verzocht deze grondaankopen en grondruil in het kader van de realisatie van 
het fietpadenproject Beekstraat-Savooistraat-Drieborrebeekstraat goed te keuren. 
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DE GEMEENTERAAD, 
 Gezien in het kader van de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-Savooistraat-
Drieborrebeekstraat, een akkoord getroffen werd met 3 grondeigenaars voor grondaankoop en 
grondruil; 
            Overwegende dat in de Beekstraat ter hoogte van het nieuwe rondpunt een grondruil wordt 
voorgesteld waarbij een perceel stadsgrond van 296 m² aan de aanpalende eigenaar wordt verkocht 
en een perceel grond van 120 m² door betrokkene aan de stad wordt overgedragen; 
            Gezien voor deze grondruil aan de stad een opleg betaald wordt van 5.456 euro; 

Overwegende dat tussen de Savooistraat en de Drieborrebeekstraat een perceel grond met 
een oppervlakte volgens meting van 45a 73ca wordt aangekocht voor de overeengekomen som van 
13.810,46 euro; 

Overwegende dat ter hoogte van de Drieborrebeekstraat een perceel grond van 45a 60ca 
wordt aangekocht voor de som van 19.425,14 euro, vergoeding prijzij en wederbelegging 
inbegrepen; 

Gezien door deze laatste grond in de totaliteit aan te kopen het fietspad rechtdoor kan 
worden aangelegd en een deel van de restgrond geruild kan worden met de aanpalende eigenaar van 
wie de stad ook nog grond dient aan te kopen; 

Gezien de tabel van grondruiling met opleg; 
Gezien de tabellen van grondaankoop; 
Gezien de meetplannen; 

 Gezien het ontwerp van akte van grondruiling; 
 Gezien de ontwerpen van akte van grondaankoop; 
 Gelet op de schatting; 
 Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 De grondruil van het perceel stadsgrond van 296 m² met een perceel grond van 120 m² in de 
Beekstraat, mits een opleg door de aanpalende eigenaar van 5.456,00 euro, wordt goedgekeurd. 
 Het ontwerp van akte van grondruiling wordt aangenomen.  
 De aankoop van een perceel grond met een oppervlakte van 45a 73ca tussen de Savooistraat 
en de Drieborrebeekstraat voor de totale som van 13.810,46 euro, wordt goedgekeurd. 
 De aankoop van een perceel grond van 45a 60ca ter hoogte van de Drieborrebeekstraat voor 
de totale som van 19.425,14 euro, wordt goedgekeurd. 
 De ontwerpen van akte van grondaankoop worden aangenomen. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 

12.  GEDEELTELIJKE VERWEZENLIJKING VAN HET ROOIPLAN VAN DE 
FIERTELMEERS.  
AANKOOP IN DER MINNE VAN PERCELEN GROND (STROKEN 
VOORTUINGROND) TER HOOGTE VAN DE HUIZENRIJ FIERTELMEERS 
NUMMERS 42 TOT EN MET 76, MEER BEPAALD TER HOOGTE VAN HET 
HUISNUMMER 76.  
GOEDKEURING. 

Voor de realisatie van de rooilijn van de Fiertelmeers dienen ter hoogte van de huizenrij 
Fiertelmeers nummers 42 tot en met 76, ter hoogte van het huisnummer 76, enkele stroken 
voortuingrond aangekocht te worden. 
Aangezien deze percelen gelegen zijn binnen een bestaande verkaveling diende de eigenaar eerst 
een verkavelingswijziging door te voeren. 
Intussen is deze procedure afgerond zodat kan overgegaan worden tot de aankoop in der minne 
van deze percelen voortuingrond.  
De grond heeft een totale oppervlakte van 1 a 25 ca en wordt aangekocht voor de totale prijs van 
8.822,51 euro, alle vergoedingen inbegrepen. 
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De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze grondaankoop voor de realisatie 
van de rooilijn van de Fiertelmeers. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien ter hoogte van de huizenrij Fiertelmeers nummers 42 tot en met 76 ter hoogte van 

het huisnummer 76 nog enkele stroken voortuingrond dienen te worden aangekocht; 
Overwegende dat vooraf nog door de eigenaar een verkavelingswijziging diende te worden 

doorgevoerd aangezien deze percelen gelegen waren binnen een bestaande verkaveling; 
Overwegende dat ondertussen deze procedure afgerond is en tot aankoop in der minne kan 

worden overgegaan; 
Gezien het de aankoop van in totaal 1a 25ca betreft voor de totale prijs van 8.822,51 euro, 

alle vergoedingen inbegrepen; 
Gezien het schattingsverslag opgemaakt door de ontvanger van de Registratie en 

Domeinen dd° 15 oktober 2014; 
            Gezien het onteigeningsplan met innemingstabel; 
            Gezien de ontwerpen 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 aankoop van in totaal 1a 25ca grond ter hoogte van de Fiertelmeers met huisnummer 76 
voor de realisatie van de rooilijn in de Fiertelmeers, voor de totale prijs van 8.822,51 euro, wordt 
goedgekeurd. 
 Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2016 – algemene rekening 
2240000 – beleidsitem 06100 “verwezenlijken straten”. 

De ontwerpen van akte worden aangenomen. 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 

13.  GRONDVERKOOP VAN EEN DEEL VAN EEN INGESLOTEN PERCEEL 
GROND TUSSEN DE BIEST EN DE LEUZESESTEENWEG AAN VIER VAN DE 
AANPALENDE EIGENAARS.  
GOEDKEURING. 

Tussen de Biest en de Leuzesesteenweg bezit de Stad Ronse een ingesloten perceel restgrond 
dat te koop wordt aangeboden aan de aangelanden van de Leuzesesteenweg en de Biest. 
Van het perceel grond dat een totale oppervlakte van 15 a 87 ca heeft, kan een gedeelte van 9 
a 82 ca worden verkocht aan vier van de aanpalende eigenaars voor een totaal bedrag van 
19.640 euro. 
Het restperceel zal door de Groendienst van de stad worden beplant met een onderhoudsarme 
beplanting. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze grondverkoop tussen de Biest 
en de Leuzesesteenweg. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien de Stad Ronse tussen de Biest en de Leuzesesteenweg een ingesloten perceel grond 

heeft liggen dat indertijd onder groter geheel werd aangekocht voor de realisatie van de sportzone; 
Gezien dit perceel buiten de bestemming van de sportzone valt waardoor het te koop werd 

aangeboden aan de aangelanden van de Leuzesesteenweg en de Biest; 
Gezien van het perceel grond, met een totale oppervlakte van 15a 87ca, 9a 82ca kan 

worden verkocht aan vier van de aanpalende eigenaars voor de totale som van 19.640 euro; 
Overwegende dat het restperceel door de Groendienst zal worden beplant met een 

onderhoudsarme beplanting; 
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Gezien door notaris Flamant die optreedt voor de 4 kopers, een ontwerp van akte 
opgemaakt werd; 

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 deel van een ingesloten perceel grond tussen de Biest en de 
Leuzesesteenweg, met een oppervlakte van 9a 82ca, aan vier van de aanpalende eigenaars voor de 
totale som van 19.640 euro, wordt goedgekeurd. 

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

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 

14.  VERNIEUWEN VAN DE BUITENRAMEN VAN HET STADSGEBOUW GELEGEN 
POLITIEKEGEVANGENENSTRAAT NUMMER 14.  
GOEDKEURING. 

Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 27 februari 2017 ging principieel 
akkoord met het vernieuwen van de ramen van het stadsgebouw gelegen 
Politiekegevangenenstraat nummer 14 en met de opmaak van een gedetailleerde raming door 
Eandis. 
Eandis stelt voor om de meeste bestaande ramen te vervangen door aluminium ramen met 
beglazing conform de EPB-regelgeving, om in de verblijfsruimten regelbare ventilatieroosters 
te voorzien en om een beperkt aantal ramen dicht te maken. 
De werken worden geraamd op 428.945 euro, inclusief btw. Voor deze werken kan een 
premie worden bekomen van 5.270 euro. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het vernieuwen van de buitenramen 
van het stadsgebouw gelegen Politiekegevangenenstraat nummer 14. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 februari 
2017 om principieel akkoord te gaan met het vernieuwen van de ramen van het stadsgebouw 
Politiekegevangenenstraat nummer 14 en met de opmaak van een gedetailleerde raming door 
Eandis; 

Overwegende dat het stadsbestuur ondertussen van Eandis een gedetailleerde 
projectomschrijving met raming ontving waarbij wordt voorgesteld om de meeste bestaande 
ramen te vernieuwen door aluminium ramen met beglazing conform de EPB-regelgeving, in de 
verblijfsruimten deze te voorzien van regelbare ventilatieroosters en ook een beperkt aantal ramen 
dicht te maken; 

Gezien de werken geraamd worden op 354.500 euro, exclusief btw, of 428.945 euro, 
inclusief btw en voor deze werken een premie kan worden bekomen van 5.270 euro; 

Gezien het voorstel om de opdracht toe te wijzen via offerteaanvraag; 
Gezien Eandis de volledige coördinatie en uitvoering van de opdracht op zich neemt; 
Gelet op de gedetailleerde projectomschrijving; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 De projectomschrijving voor het vernieuwen van de ramen in de Politiekegevangenenstraat 
nummer 14, wordt goedgekeurd. 
 De raming ten bedrage van 354.500 euro, exclusief btw, of 428.945 euro, inclusief btw 
wordt goedgekeurd. 
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 De opdracht zal ingevolge offerteaanvraag worden toegewezen en Eandis neemt hierbij de 
volledige coördinatie en uitvoering van de opdracht op zich. 
 Een krediet van 200.000 euro is voorzien in het investeringsbudget 2017 onder de 
algemene rekening 2210000 beleidsitem 06100 ‘Inrichting gebouw Politiekegevangenenstraat. 
 Het saldo zal voorzien worden na offerteaanvraag. 

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

15.  ENGAGEMENTSVERKLARING VAN DE STAD RONSE VOOR HET BESTRIJDEN 
VAN ONEERLIJKE CONCURRENTIE DOOR SOCIALE DUMPING, SOCIALE 
FRAUDE EN DISCRIMINATIE.  
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. 
In 2014 werd eveneens de non-discriminatieclausule voor overheidsopdrachten goedgekeurd. 
Deze clausule bepaalt dat een aanbestedende overheid de bedrijven die veroordeeld zijn voor 
discriminatie, pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan uitsluiten bij de 
toewijs van een overheidsopdracht. 
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, sociale fraude en 
discriminatie. 
 
De heer Abderrahim Lahlali, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het feit dat de aanpak van de sociale dumping grote prioriteit geniet zowel 

op Europees, federaal als gewestelijk niveau; 
Gelet op het feit dat steden, als overheid, een voorbeeldfunctie hebben en hun stad 

moeten besturen als een goede huisvader; 
Gelet op het feit dat steden en gemeenten, als lokale overheid het best geplaatst zijn 

om sociale dumping vast te stellen; 
Gelet op het feit dat sociale dumping een ernstige inbreuk is op onze sociale en 

arbeidswetgeving; 
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Gelet op het feit dat bedrijven die zich bezondigen aan sociale dumping vaak ook 
inbreuken begaan die vallen onder de lokale bevoegdheden (milieuwetgeving, inbreuken 
ruimtelijke ordening,…); 

Gelet op het feit dat de strijd tegen sociale dumping meer ademruimte zal geven aan 
lokale bedrijven, werknemers en de lokale economie; 

Gelet op het feit dat ook lokale besturen, als bouwheer, hoofdelijk aansprakelijk 
kunnen gesteld worden op het vlak van lonen, fiscus, RSZ en illegale tewerkstelling als er 
wordt samen gewerkt met (onder)aannemers die met de wetgeving niet in orde zijn; 

Gelet op het feit dat het federaal parlement nieuwe wetgeving op de 
overheidsopdrachten heeft goedgekeurd waarbij men bijzondere aandacht heeft voor de 
strijd tegen sociale dumping, bvb. door een procedure te voorzien om ongeoorloofde lage 
prijzen te weren;  

Gelet op het amendement, ingediend door de heer Koen Haelters, 
gemeenteraadslid, namens de sp.a-fractie, op de gemeenteraadszitting van 24 april 2017, 
ter aanvulling van de engagementen opgenomen in het ontwerp, met volgende 
engagementen :  
- dat (onder)aannemers geweerd zullen worden die de anti-discriminatiewetgeving niet 

in acht nemen bij het toekennen van overheidsopdrachten  
- bij het uitschrijven van overheidsopdrachten wordt steeds een bijzondere 

uitvoeringsvoorwaarde in de zin van artikel 87 van de Overheidsopdrachtenwet van 17 
juni 2016 opgenomen, waardoor de inschrijvers, zowel Belgische als buitenlandse (en 
hun eventuele onderaannemers), verplicht zijn de in België toepasselijke 
minimumlonen te betalen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Dat de Stad Ronse volgende engagementen aangaat : 

- bij het toekennen van haar overheidsopdrachten (onder)aannemers weren die een 
ongeoorloofd lage prijs aanbieden wat kan wijzen op inbreuken op de regels, 

- een melding doen via het meldpunt eerlijke concurrentie wanneer bedrijven zich 
aandienen die een ongeoorloofd lage prijs aanbieden,  

- een melding doen via het meldpunt eerlijke concurrentie wanneer men kan vast 
stellen dat er op het grondgebied van de gemeente een bedrijf actief is waarvan kan 
vermoed worden dat de regels qua buitenlandse tewerkstelling niet nageleefd 
worden, 

- bij het toekennen van overheidsopdrachten (onder)aannemers weren die de anti-
discriminatiewetgeving niet in acht nemen, 

- bij het uitschrijven van overheidsopdrachten wordt steeds een bijzondere 
uitvoeringsvoorwaarde in de zin van artikel 87 van de Overheidsopdrachtenwet van 
17 juni 2016 opgenomen, waardoor de inschrijvers, zowel Belgische als 
buitenlandse (en hun eventuele onderaannemers), verplicht zijn de in België 
fundamentele en arbeidsvoorwaarden te respecteren, 

- haar burgers informeren omtrent het meldpunt eerlijke concurrentie als middel in de 
strijd tegen sociale fraude en sociale dumping, 

- haar burgers, haar diensten en haar bedrijven informeren omtrent het begrip sociale 
dumping en het belang van de strijd tegen sociale dumping onderstrepen. 

Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 
gemeentedecreet van 15 julli 2005. 
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16.  DE VRIJHEID.  
FASE 2 : HERINRICHTING VAN DE HISTORISCHE KERN OMVATTENDE DE 
SINT-MARTENSSTRAAT, CYPRIAAN DE RORESTRAAT, BEGIJNHOFSTRAAT, 
KLEINE MARKT EN KAATSSPELPLEIN, HET ALBERTPARK EN HET 
AANPASSEN VAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN DE SINT-HERMESKERK 
VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING.  
GOEDKEURING. 

Door het ontwerpbureau van de Stad Ronse werd een ontwerp opgemaakt voor de uitvoering van 
fase 2 van het project De Vrijheid, zijnde de herinrichting van de historische kern omvattende de 
Sint-Martensstraat, de Cypriaan De Rorestraat, de Begijnhofstraat, de Kleine Markt, het 
Kaatsspelplein, het Albertpark en het toegankelijk maken van de Sint-Hermeskerk voor personen 
met een beperking. 
Deze werken bestaan uit de aanleg en uitvoering van de bestrating in grijsbruine grèsplatinnen, het 
plaatsen van waterpartijen in cascade met beplanting, de uitvoering van een fontein in cortenstaal,  
de aanplant van groen en het plaatsen van dorpels in blauwe hardsteen, enz. en worden geraamd op : 
▪ aandeel Stad Ronse : 2.106.883,40 euro inclusief btw 
▪ aandeel Aquario :         934.816,90 euro, exclusief btw. 
Deze opdracht zal via open aanbesteding worden toegewezen. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de uitvoering van fase 2 van het project 
De Vrijheid. 
 
De heer Abderrahim Lahlali, raadslid, vervoegt opnieuw de raadszitting. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien door het ontwerpbureau van de stad een ontwerp opgemaakt werd voor de 

uitvoering van fase 2 van De Vrijheid, zijnde de herinrichting van de historische kern omvattende 
de straten : Sint-Martensstraat, Cypriaan De Rorestraat, Begijnhofstraat, Kleine Markt, 
Kaatsspelplein, Albertpark en de toegankelijkheid van de Sint-Hermeskerk; 

Gezien de werken geraamd worden op 1.741.225,95 euro exclusief btw, of 2.106.883,40 
euro inclusief btw, aandeel stad Ronse en 934.816,90 euro exclusief btw, ten laste van Aquario; 

Gezien de werken, omvattende de aanleg en de uitvoering van de bestrating in grijsbruine 
grésplatinnen, het plaatsen van waterpartijen in cascade met beplanting, de uitvoering van een 
fontein in cortenstaal, de aanplant van groen (bomen, struiken, bodembedekkers,…), plaatsen van 
dorpels in blauwe hardsteen, de aanpassing van de toegankelijkheid van de Sint-Hermeskerk voor 
mindervaliden,…; 

Gezien de opdracht via open aanbesteding zal worden toegewezen; 
Gezien het bestek der werken; 
Gezien de raming der werken; 
Gezien de plannen der werken; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
 Het ontwerp voor de uitvoering van fase 2 van De Vrijheid, zijnde de herinrichting van de 
historische kern omvattende de straten : Sint-Martensstraat, Cypriaan De Rorestraat, 
Begijnhofstraat, Kleine Markt, Kaatsspelplein, Albertpark en toegankelijkheid van de Sint-
Hermeskerk, wordt goedgekeurd. 
 De raming ten bedrage van 1.741.225,95 euro exclusief btw, of 2.106.883,40 euro inclusief 
btw, aandeel Stad Ronse en 934.816,90 euro exclusief btw, ten laste van Aquario, wordt 
aangenomen. 
 De opdracht zal via open aanbesteding worden toegewezen. 
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Een krediet van 721.000 euro voor het stadsaandeel is voorzien in het investeringsbudget 
2017 – algemene rekening 2240000 – beleidsitem 6100. In de meerjarenplannen werd zowel voor 
2018 als voor 2019 een budget van 750.000 euro voorzien. Het noodzakelijke krediet zal in de 
respectievelijke investeringsbudgetten worden voorzien. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.  
 
De heer Wim Vandevelde, schepen van rechtswege, verlaat eventjes de 
gemeenteraadszitting. 
 

17.  VERNIEUWEN VAN DE BESTAANDE RIOLERING EN AANLEG VAN EEN DWA 
IN DE THÉODULE CANFIJNSTRAAT EN AANLEG VAN EEN NIEUWE 
RIOLERING 2DWA IN EEN DEEL VAN DE ALBERT MASSEZSTRAAT (PROJECT 
O2011055 - KLOEF FASE III) IN HET KADER VAN HET 
STADSVERNIEUWINGSPROJECT DE STADSTUIN.  
GOEDKEURING VAN DE EINDAFREKENING DER WERKEN. 

De gemeenteraad in zitting van 17 november 2014 ging akkoord met het ontwerp voor het 
vernieuwen van de bestaande riolering en aanleg van een DWA in de Théodule Canfijnstraat en de 
aanleg van een nieuwe riolering 2DWA in een deel van de Albert Massezstraat (project O2011055 
– Kloef Fase III) in het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 
De totale kosten werden geraamd op 1.165.775,95 euro, inclusief btw, waarvan een bedrag van 
761.618,70 euro, btw inclusief ten laste van de stad en 404.157,23, exclusief btw ten laste van 
Aquario. 
Bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 mei 2015 werden de 
werken gegund aan nv Wannijn uit Kluisbergen voor een totaal bedrag van 859.126,80 euro, 
inclusief btw waarvan een bedrag van 512.367,91 euro, inclusief btw ten laste van de stad en een 
bedrag van 346.758,89 euro, exclusief btw ten laste van Aquario. 
Tijdens de uitvoering van de werken werden meerdere posten van vermoedelijke hoeveelheden 
overschreden en werden diverse meerwerken uitgevoerd zoals de afwerking van de voetpaden 
langs de Albert Massezstraat, het geschikt maken van de aanvulgrond, extra steenslag, meer 
hulpstukken en putjes voor aanleg van het nieuw rioleringsstelsel, enz. 
Hierdoor bedraagt de eindafrekening van deze werken 1.072.809,30 euro, inclusief btw waarvan 
589.459,47 euro, inclusief btw ten laste van de stad en 483.349,84 euro, exclusief btw ten laste 
van Aquario, wat hoger is dan het bedrag van de toewijs. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de eindafrekening van deze 
rioleringswerken in het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op zijn besluit van 17 november 2014 houdende goedkeuring van het ontwerp 

betreffende het Project O211055 - het vernieuwen van bestaande riolering + aanleg van RWA in de 
Théodule Canfijnstraat en aanleg van nieuwe riolering 2DWA in het stadsvernieuwingsproject “De 
Kloef III” en de raming ten bedrage van 1.165.775,95 euro btw inclusief of 1.033.594,17 euro btw 
exclusief, waarvan 761.618,70 euro btw inclusief of 629.436,94 euro btw exclusief, stadsaandeel en 
404.157,23 euro btw exclusief, aandeel Aquario; 
            Gelet op de Collegebeslissing van 18 mei 2015 houdende gunning van de werken aan de nv 
Wannijn uit Kluisbergen voor de som van 859.126,80 euro btw inclusief of 770.203,44 euro btw 
exclusief, waarvan 512.367,91 euro btw inclusief of 423.444,55 euro btw exclusief, stadsaandeel en 
346.758,89 euro btw exclusief, aandeel aan Aquario; 
            Gelet op de gedetailleerde eindafrekening ten bedrage van 1.072.809,30 euro btw inclusief 
of 970.506,43 euro btw exclusief, waarvan 589.459,47 euro btw inclusief of 487.156,58 euro btw. 
exclusief, stadsaandeel en 483.349,84 euro btw exclusief, aandeel aan Aquario; 
            Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 08 september 2016; 
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Gezien tijdens de uitvoering van de werken meerdere posten van vermoedelijke 
hoeveelheden werden overschreden en diverse meerwerken werden uitgevoerd zoals de afwerking 
van de voetpaden langs de Albert Massezstraat, geschikt maken van de aanvulgrond met  
bindmiddel en kalk, meer grondverzet, grondverbetering, extra steenslag, meer hulpstukken en 
putjes voor aanleg nieuw rioleringstelsel,…; 
 Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 De eindafrekening betreffende het Project O211055 - het vernieuwen van bestaande 
riolering + aanleg van RWA in de Théodule Canfijnstraat en aanleg van nieuwe riolering 2DWA in 
het stadsvernieuwingsproject “De Kloef III” ten bedrage van 1.072.809,30 euro btw inclusief of 
970.506,43 euro btw exclusief, waarvan 589.459,47 euro btw inclusief of 487.156,58 euro btw 
exclusief, stadsaandeel en 483.349,84 euro btw exclusief, aandeel aan Aquario, wordt goedgekeurd. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Gouverneur. 
 
De heer Wim Vandevelde vervoegt opnieuw de gemeenteraadszitting. 
 

18.  BOUWEN VAN EEN POMPSTATION VOOR GRONDWATERWINNING IN DE 
RONSEMEERS.  
GOEDKEURING VAN DE GUNNING DER WERKEN. 

Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 24 april 2017 verleende zijn 
goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking) voor het bouwen van een pompstation voor grondwaterwinning in de 
Ronsemeers. De kosten werden geraamd op 76.011,90, btw inclusief. 
Er werden 2 geldige offertes ontvangen. 
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel nazicht 
werd voorgesteld de werken te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige 
offerte, namelijk de firma Algemene Bouwwerken Sadones bvba, voor de som van 
110.432,60 euro, inclusief btw. 
Aangezien het gunningsbedrag hoger ligt dan het bedrag van de raming dient dit dossier ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de gunning aan de firma Algemene 
Bouwwerken Sadones bvba van de werken voor het bouwen van een pompstation voor 
grondwaterwinning in de Ronsemeers. 
  
Mevrouw Angélique Syroit, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 24 april 2017 
houdende goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze betreffende het 
Bouwen van een pompstation voor waterwinning in de Ronsemeers ten bedrage van 62.819,75 
euro, btw exclusief en 76.011,90 euro, btw inclusief; 
 Gelet op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van 07 juni 2017; 
 Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 09 juni 2017, opgemaakt door de 
Technische Dienst; 
 Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 13 juni 2017 
houdende het voorstel tot gunning van de werken aan de bvba Algemene Bouwwerken Sadones 
bvba uit Opbrakel voor de som van 91.266,61 euro exclusief btw of 110.432,60 euro inclusief 
21% btw; 
 Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
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 Het Bouwen van een pompstation voor waterwinning in de Ronsemeers wordt gegund aan 
de bvba Algemene Bouwwerken Sadones uit Opbrakel voor de som van 91.266,61 euro exclusief 
btw of 110.432,60 euro inclusief 21% btw. 
 Het krediet dient voorzien te worden bij de eerstvolgende begrotingswijziging. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 
INTERNE ORGANISATIE 

19.  VERENIGING AUDIO.  
KENNISNAME VAN DE JAARREKENING 2016. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 is de Stad Ronse toegetreden tot de vereniging 
Audio die tot doel heeft volwaardige interne audits te organiseren voor lokale besturen. 
De Raad van Beheer van Audio in zitting van 12 mei 2017 heeft de jaarrekening 2016 
goedgekeurd. 
Met het mailbericht van 31 mei 2017 wordt het stadsbestuur verzocht de jaarrekening van 
Audio, conform de vigerende regelgeving, ter kennisgeving voor te leggen aan de 
gemeenteraad binnen een termijn van 50 dagen. 
Voor de vereniging Audio was 2016 een moeilijk jaar aangezien het aantal audits terug liep, 
wat belangrijke gevolgen had voor de ontvangsten.  Door sterke kostenbeheersing en 
aanpassing van het dienstverleningsaanbod in de tweede helft van 2016 is het verlies in grote 
mate beperkt gebleven. 
Audio sluit het werkjaar 2016 af met een negatief resultaat van 14.473,58 euro. Het eigen 
vermogen bedraagt, na verwerking van het negatief jaarresultaat, 373.657,34 euro, wat 
ruimschoots voldoende is voor afdekking van het sociaal passief en/of andere belangrijke 
onvoorziene kosten. 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de vereniging Audio. 
 
Mevrouw Angélique Syroit vervoegt opnieuw de raadszitting. 
Mevrouw Brigitte Goddaer, raadslid, verlaat de gemeenteraadszitting. 
Mevrouw Christiane Modde, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en 
vervoegt deze onmiddellijk opnieuw. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;  
Gelet op het OCMW-decreet en inzonderheid artikels 174 en 228 dat bepaalt dat de 

jaarrekening bezorgd dient te worden aan de gemeenteraden van alle deelnemende 
besturen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 waarbij de Stad Ronse is 
toegetreden tot de vereniging ‘Audio’;  

Gelet op het schrijven van Audio dd° 31 mei 2017 waarbij de jaarrekening 2016 
werd overgemaakt;  

Gezien de gemeenteraad dient kennis te nemen van de jaarrekening;  
Gezien de gemeenteraad binnen vijftig dagen na verzending zijn opmerkingen ter 

kennis kan brengen aan de Provinciegouverneur; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : 
Artikel 1.  Kennis te nemen van de jaarrekening 2016.  
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
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AGB-SCO 

20.  AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING. 
GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2016. 

Op de vergadering van 15 juni 2017 van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning werd het ontwerp van jaarrekening 2016 van het AGB vastgesteld. 
Het boekjaar sluit af met een positief resultaat op kasbasis van 313 570,41 euro euro. Dit bedrag 
wordt meegenomen naar het boekjaar 2017 en zal in de budgetwijziging 2017 worden verwerkt. 
De raad wordt verzocht de jaarrekening 2016 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning 
goed te keuren. 
 

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

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; 

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

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning; 

Gelet op de vaststelling van het budget 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, 
Cultuur en Ontspanning in zitting van de Raad van Bestuur van 19 november 2015; 

Overwegende dat dit budget werd goedgekeurd op de gemeenteraad van de Stad Ronse op 
01 februari 2016; 

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging nummer 1 – 2016 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning in zitting van de Raad van Bestuur van 20 
december 2016; 

Overwegende dat deze budgetwijziging werd goedgekeurd op de gemeenteraad van de 
Stad Ronse op 30 januari 2017; 

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2016; 
Gelet op de verslagen van de commissaris-revisor dd° 31 mei 2017; 
Gelet op de vaststelling van de jaarrekening 2016 in de zitting van de Raad van Bestuur 

van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning van 15 juni 2017; 
Gelet op de nota 2017/12 dd° 15 juni 2017 van de Financiële Dienst;  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de beraadslaging; 

BESLIST : met algemene stemmen :  
Artikel 1.    De jaarrekening 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning goed te keuren. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
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CULTUUR 

21.  INTERLOKALE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEKEN VLAAMSE ARDENNEN. 
1)  GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2016.  
2)  GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2017 EN HET ACTIEPLAN 2017. 

Op de gemeenteraadszitting van 07 maart 2005 werden de statuten van de Interlokale Vereniging 
voor Bibliotheken ‘Vlaamse Ardennen’ goedgekeurd.  
In toepassing van Artikels 22 en 23 van deze statuten dienen de jaarrekeningen en de 
begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd te worden.  
De jaarrekening 2016 en de begroting en het actieplan 2017 werden door het beheerscomité 
van het Samenwerkingsverband Vlaamse Ardennen goedgekeurd. Deze documenten 
omvatten alle acties en verrichtingen die het afgelopen jaar gebeurden en deze die voor 2017 
gepland zijn. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2016 en het 
actieplan en begroting 2017 van het samenwerkingsverband van bibliotheken ‘Interlokale 
Vereniging voor bibliotheken Vlaamse Ardennen’.  
 
De heer Patrice Dutranoit, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting. 
 

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 raadsbesluit dd° 07 maart 2005 houdende goedkeuring van de statuten 

van de Interlokale Vereniging voor Bibliotheken “Vlaamse Ardennen”; 
Gelet op de jaarrekening 2016 en het voorgelegde actieplan en begroting 2017 van 

bovenvermelde interlokale vereniging, in uitvoering van artikel 23 van hoger vermelde 
statuten van de vereniging; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met 23 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-
fractie en sp.a-fractie) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1.    De jaarrekening 2016 en het actieplan en begroting 2017 van de Interlokale 
Vereniging voor Bibliotheken “Vlaamse Ardennen” worden goedgekeurd. 
Artikel 2.   Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
LEEFMILIEU 

22.  OPMAAK VAN EEN KLIMAATPLAN IN HET KADER VAN HET 
BURGEMEESTERSCONVENANT EN HET PROJECT "KLIMAATGEZOND 
ZUID-OOST-VLAANDEREN".  
GOEDKEURING. 

Het College ging op 21 november 2016 akkoord  om deel te nemen aan het groepsproject 
“Burgemeesterconvenant voor lokale duurzame energie – klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” 
in samenwerking met Solva, de provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg. Dit project heeft een 
looptijd van drie jaar en heeft drie doelstellingen:  
- het uitschrijven van een gezamenlijk klimaatplan met als doelstelling de CO ₂ uitstoot o   

grondgebied te verminderen met 40% tegen 2030 via het inzetten op energie-efficiëntie en een 
groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen  

- het ontwikkelen van een gezamenlijke toekomstvisie en strategie 
- het opstarten van concrete klimaatacties.  
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Dit project is een Europees initiatief. De Europese Unie kan enkel hun vooropgestelde 
emissiereductie, nl. 80 tot 95% tegen 2050, realiseren wanneer de lokale stakeholders en de 
burgers en hun organisaties daartoe hun bijdrage leveren.  
De raad wordt verzocht om de toetreding tot het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, 
de opmaak van een klimaatplan tegen mei 2018 en de engagementen te bevestigen.  
 
De heer Patrice Dutranoit vervoegt opnieuw de gemeenteraadszitting. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het feit dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft 

bevestigd dat de klimaatverandering een feit is en dat het energiegebruik door de mens daar in 
aanzienlijke mate verantwoordelijk voor is;  

Gelet op de beslissing van de Europese Unie op de Europese Raad van oktober 2009, 
waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2050 
met 80 tot 95% te reduceren te opzichte van 1990;  

Gelet op de lancering door de Europese Commissie van het ‘Burgemeestersconvenant voor 
klimaat en energie’ om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam 
energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale rol 
bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, temeer wanneer we bedenken dat 80% 
van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke en gemeentelijke 
activiteiten;  

Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen 
kan realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage 
leveren;  

Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is 
toegedaan dat lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel 
governance een effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te 
vergroten, en er daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te 
betrekken;  

Overwegende dat lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de 
burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven;  

Overwegende dat het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen streeft naar klimaatneutraliteit 
en klimaatbestendigheid tegen 2050 en in haar goedgekeurd klimaatplan van 02 september 2015 
vijf speerpunten naar voor schuift om deze klimaatdoelstellingen te halen (groene energie van eigen 
bodem, klimaatbewuste en aangename woonomgevingen, klimaatbestendige, blauw-groene 
landschappen, minder vervuilende kilometers, een klimaat-innovatieve economie); 

Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA door Europa erkend zijn als 
regionaal coördinator van het Burgemeestersconvenant;  

Gelet op de beslissing van het College dd° 21 november 2016 akkoord te gaan om deel te 
nemen aan het groepsproject “Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie – 
Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” in samenwerking met SOLVA, Provincie Oost-Vlaanderen 
en Streekoverleg en hiervoor een bedrag van €4.000/jaar te voorzien in de begroting 2017-2018-
2019; 

Overwegende dat het groepsproject een looptijd heeft van drie jaar en 3 doelstellingen :   
1. In het kader van het Burgemeestersconvenant engageren Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, 

Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, 
Zottegem, Zwalm zich tot het uitschrijven van een gezamenlijk klimaatplan met een 
plaatselijke focus en acties. 

2. Op maat van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen wordt een gezamenlijke toekomstvisie en 
strategie ontwikkeld met de 22 steden en gemeenten op het grondgebied. 
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3. Concrete klimaatacties worden opgestart en kunnen door de 22 steden en gemeenten 
uitgevoerd worden op eigen grondgebied en/of samen met naburige gemeenten via 
kostendelend principe. 

In het eerste jaar wordt een gezamenlijk klimaatactieplan voor de 13 deelnemende gemeenten in de 
regio Zuid-Oost-Vlaanderen opgemaakt met een gezamenlijke doelstelling, namelijk de 
vermindering van de CO2 uitstoot op het grondgebied met 40% tegen 2030 (t.o.v. 2011) en het 
nemen van maatregelen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te temperen. Aan dit 
regionaal plan worden individuele actieplannen per deelnemende gemeente gekoppeld. Deze 
plannen worden opgemaakt via een regionaal en individueel traject op maat van elke deelnemende 
gemeente. Het traject bestaat uit 6 fasen : 

- Fase 1: mei 2017 – startvergadering (3u- in clusters) 
- Fase 2: 28 juni 2017- klimaatteam overleg 1 (3u per gemeente) 
- Fase 3: sept-okt-nov 2017 – thematische werkgroepen (min. 5x3u in clusters) (4 verplichte 

thema’s: hernieuwbare energie, mobiliteit, gebouwen/wonen, adaptatie (2 sessies), 2 
optionele thema’s: landbouw en industrie) 

- Fase 4: 22 november 2017 – klimaattafel (’s avonds – 3u per gemeente) (participatiemoment 
voor volledige bevolking) 

- Fase 5: 15 maart 2018 – klimaatteam overleg 2 (3u per gemeente) 
- Fase 6: april 2018 – afronding klimaatplan (opmaak acties, budgetten, goedkeuringen); 

Gelet op de financiële bijdrage van iedere partner om dit project te realiseren zoals 
goedgekeurd door het College : 
- SOLVA: €120.000 euro + inzet personeel en expertise; 
- Provincie Oost-Vlaanderen: €105.000 + inzet personeel en expertise; 
- Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen: €15.000 euro + inzet personeel; 
- Gemeente: €12.000 euro verspreid over 3 jaar + inzet personeel; 
- Optionele betalende acties op afroep; 

Overwegende dat het traject voor de opmaak van een SECAP (Sustainable Energy and 
Climate Action Plan) op 27 januari 2017 van start gegaan is met de gezamenlijke ondertekening van 
het burgemeestersconvenant door Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, 
Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Zwalm en dat 
sedertdien een startvergadering heeft plaatsgevonden;  
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.   De gemeenteraad bevestigt toe te treden tot het Project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-
Vlaanderen’ en de opmaak van een klimaatplan tegen mei 2018 in het kader van het 
Burgemeestersconvenant en neemt kennis van de bijhorende engagementen en planning. 
Artikel 2.   De stad zal, in het kader van het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ en het 
Burgemeestersconvenant, volgende engagementen nakomen : 
- het ondernemen van acties om de CO2-uitstoot op het grondgebied tussen nu (referentiejaar 

2011) en 2030 gezamenlijk met de 13 steden en gemeenten met ten minste 40 % terug te 
dringen via het inzetten op energie-efficiëntie en een groter gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen; 

- het voeren van een adaptatiebeleid om de impact van klimaatverandering op te vangen; 
- maatschappelijke betrokkenheid creëren op het grondgebied via het actief betrekken van 

stakeholders bij het opstellen van het actieplan en het uitvoeren van acties;  
- het opnemen van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen (uit het goedgekeurd klimaatplan) in 

de meerjarenplanning; 
- de gemeentelijke structuren waar nodig aanpassen en het nodige personeel inzetten om de 

vereiste acties te kunnen ondernemen;  
- onze ervaringen en knowhow met andere gemeenten, territoriale gemeenschappen en de 

Europese Overheid delen.  
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Volgende verplichtingen, die voortvloeien uit de ondertekening van het Burgemeestersconvenant, 
zullen gecoördineerd gebeuren vanuit het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, via 
SOLVA : 
- een CO2 emissieberekening en risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren die als uitgangspunt 

voor de tenuitvoerlegging van het actieplan moet dienen 
- het actieplan binnen twee jaar na de formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant 

indienen  
- na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport indienen voor 

evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden.  
Artikel 3.   Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan SOLVA.  
SOLVA bezorgt dit op zijn beurt aan het EU secretariaat van het burgemeestersconvenant en de 
Provincie Oost-Vlaanderen. 
Artikel 4.   Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
 
TOEZICHT OCMW 

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

Op de gemeenteraad van 17 oktober 2016 werd het definitief bestek goedgekeurd in het kader van 
de overheidsopdracht inzake de uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen. De 
geselecteerde kandidaten, nl. Zorgvallei Ronse en Woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius VZW, 
werden toen uitgenodigd om een offerte in te dienen.  
Er werd van beide kandidaten een offerte ontvangen. Bij nazicht van de offertes werd vastgesteld 
dat het Woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius VZW een offerte heeft ingediend die voldoet aan 
de bepalingen van het bijzonder bestek en dat de kandidaat Zorgvallei Ronse een offerte heeft 
ingediend die dient uitgesloten te worden omwille van substantiële onregelmatigheid. Hiervan 
werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt. Om deze reden werd beslist enkel 
onderhandelingen op te starten met VZW WZC Sint-Vincentius. Deze onderhandelingen hebben 
geleid tot een principieel akkoord die vervat zijn in de bepalingen van een ontwerp van de 
samenwerkingsovereenkomst met als contractanten de Stad Ronse, het OCMW en VZW WZC 
Sint-Vincentius. Uit de samenwerkingsovereenkomst blijkt dat de VZW WZC Sint-Vincentius 
integraal tegemoet komt aan de uitgangspunten van het bestek voor wat betreft de acht 
deelprojecten.  
De OCMW-raad heeft op 12 juni 2017 het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst alsook de 
eigenlijke inhoud van de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd.  
De opdracht “de uitbating van meerdere lokale openbare voorzieningen” werd tijdens de 
Collegezitting van 12 juni 2017 toegewezen aan VZW WZC Sint-Vincentius tegen de 
voorwaarden bepaald in het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst (inclusief bijlagen) inzake 
deze opdracht.  
De raad wordt verzocht de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de overheidsopdracht 
"De uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie 
(ontwerp en bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op projectgronden die heden 
eigendom zijn van de stad of van het OCMW Ronse" goed te keuren.  
 
De heren Aaron Demeulemeester en Dirk Deschaumes en mevrouwen Sonia Azouzi en 
Christiane Modde, raadsleden, verlaten eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegen 
deze onmiddellijk opnieuw. 
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DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Gelet op de organieke wet dd° 08 juli 1976 op de OCMW’s; 
Gelet op het decreet dd° 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen, artikel 51, §1 en artikel 52, 2° lid; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006, Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het decreet dd° 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen, artikel 270; 
Gelet op het bestuursakkoord legislatuur 2013-2018 “Ondernemende Stad midden in 

het groen”: 
6 EEN PERFORMANTE STAD MET EEN EFFICIËNT BESTUUR  

De stad concentreert zich op haar kerntaken, die we klaar en duidelijk definiëren. We 
gaan na wat we beter laten uitvoeren door de privé, al dan niet in samenwerking met de 
stad. 

8 SAMENWERKING MET DE PRIVÉ 
Voor het rustoord De Linde en de kindercrèche wordt nagegaan of samenwerking met de 
privé mogelijk is, zowel voor de noodzakelijke investeringen als op het vlak van uitbating. 
Daarbij wordt gewaakt over de kwaliteit en de toegankelijkheid van de dienstverlening. 
Verder willen we, in samenwerking met de privé, voor onze senioren huisvesting op maat 
aanbieden: van service- en seniorenflats tot een zorghotel. Bovendien wordt nagegaan of 
ook voor de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg op een nuttige manier kan 
worden samengewerkt met de privé-sector; 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd° 30 december 
2014 houdende goedkeuring van de strategische nota bij het meerjarenplan 2014-2019  
Strategische doelstelling 5 : Het zorgcontinuüm versterken door sterke lokale 
verankering en samenwerking met gelijkgestemde actoren in de zorgverstrekking. 
Actieplan 1 : Een zorgnetwerk uitbouwen op evenwaardige basis  
Acties: 
Opstellen gezamenlijk zorgstrategisch plan (o.a. onderzoek dagopvang, kortverblijf) met 
alle partners die de filosofie van de betaalbare en kwalitatieve zorg hanteren. 
Opmaak masterplan voor de site Delghust; 

Overwegende dat voor zowel het OCMW als de stad kan gesteld worden dat zij in dit 
dossier reeds jarenlang onderzoeken om de huidige werking te optimaliseren en te zoeken 
naar mogelijke samenwerking, meer bepaald volgende studies : 

- 10/02/2011: Studie Probis & Technum houdende totaalvisie zorgsite 
(patrimonium) 

- 17/07/2014: GD&A Advocaten: juridisch advies ivm rechtspositieregeling 
huidige personeelsleden 

- 22/05/2014: GD&A Advocaten en Probis: studie overdracht 
gemeentepersoneel 

- 02/08/2014: GD&A Advocaten: juridisch advies ivm oprichting OCMW 
vereniging Titel VIII hoofdstuk 1. 

- 24/02/2015: Studie Probis met betrekking tot zorgdiensten financiële analyse 
en simulaties 

- 11/12/2014 : Ethias: studie pensioenevolutie en –lasten. 
- 08/05/2015: GD&A Advocaten: juridisch advies bij selectieleidraad; 

Overwegende dat binnen het OCMW-beleid werd voorgesteld om te onderzoeken in 
hoeverre private en/of publieke partners interesse zouden hebben in een samenwerking of 
overname; 
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Gelet op de nota aan het College van Burgemeester en Schepenen zoals vastgesteld 
door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd° 03 maart 2016 houdende :  

Adviesvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen inzake het opstarten van 
een marktonderzoek voor samenwerking met of overname door private en/of publieke 
partners.  Beslissing; 
Overwegende dat artikel 270 van het OCMW - decreet dd° 19 december 2008 

betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn stelt:  
§ 1. Over de volgende aangelegenheden kan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn alleen beslissen als ze vooraf voor advies zijn voorgelegd aan 
het college van burgemeester en schepenen : 
. . .  
5° het oprichten van nieuwe diensten of instellingen en het uitbreiden of het in 

belangrijke mate inkrimpen of stopzetten van de bestaande diensten of instellingen; 
6° het oprichten van, het toetreden tot, het uittreden uit of het ontbinden van de 

verenigingen of vennootschappen overeenkomstig titel VIII; 
Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 07 

maart 2016; 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 30 

november 2015 waarbij aan de administratie van de Stad Ronse de opdracht werd gegeven 
een gelijkaardig dossier voor te bereiden voor de diensten, kinderdagverblijf “Het 
Sprookjesbos”, het lokaal dienstencentrum, de seniorenflats “Hoge Winde”, de 
dienstencheque onderneming en de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg; 

Overwegende dat de motivatienota in dit verband werd goedgekeurd in het College 
van Burgemeester en Schepenen dd° 07 maart 2016 en ter goedkeuring werd voorgelegd op 
de volgende gemeenteraad; 

Overwegende dat de bundeling van de motivatienota’s voor de zorgdiensten van stad 
en OCMW in deze kan leiden tot een gezamenlijke marktbevraging; 

Overwegende dat deze opdracht derhalve onderworpen is aan de algemene 
reglementering betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten en dat deze toepasselijke reglementering onder meer de volgende regelgeving 
behelst : 

- Wet van 15 juni 2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

- Wet van 17 juni 2013 – Wet betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 

- Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 - Koninklijk Besluit plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren; 

- Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk Besluit tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken; 

- Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de 
dag van de verzending van het bestek aan de geselecteerde kandidaten; 

Overwegende dat volgende regelgeving verder geldt voor wat betreft de 
ouderenvoorzieningen :  
− Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 
− Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn; 
− Het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009; 
− Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor 

woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers; 
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− Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor 
het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen; 

− Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de 
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en 
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers; 

− De Decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd bij Besluit van de 
Vlaamse Regering op 18 december 1991 en latere wijzigingen; 

− Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen 
waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis 
moet voldoen om voor erkenning in aanmerking te komen, in het bijzonder bijlage B, en 
latere wijzigingen; 

− Het Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheid- en 
welzijnsvoorzieningen en latere wijzigingen; 

− Het Ministerieel Besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, 
centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met 
dienstverlening in de rusthuizen en latere wijzigingen; 

− Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure 
voor de erkenning en de sluiting van rust – en verzorgingstehuizen, psychiatrische 
verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen en samenwerkingsverbanden van 
psychiatrische instellingen en diensten; 

− Omzendbrief van 26 september 2008 inzake de wijziging van Bijlage B van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een 
serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen 
om voor erkenning in aanmerking te komen; 

− Ministerieel Besluit van 9 december 2009 tot bepaling van de samenstelling van de 
dagprijs, de extra vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden aangerekend in 
de woonzorgcentra; 

− Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot vaststelling van de 
investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de 
verzorgingsvoorzieningen; 

− Het Ministerieel besluit van 18 december 2009 tot bepaling van de VIPA criteria 
duurzaamheid; 

− Handleiding Kwaliteitszorg in ouderenvoorzieningen; 
− Sectoriele minimale kwaliteitseisen (SMK’s); 

Overwegende dat de opdracht bestaat uit verschillende deelopdrachten waarbij de 
kandidaat zich voor alle deelopdrachten moet inschrijven, met name : 

1. Het ontwerpen, bouwen en uitbaten van een nieuw woonzorgcentrum binnen een 
structuur die beantwoordt aan titel VIII van het OCMW-decreet op een projectgrond 
van het OCMW middels de toekenning van een erfpachtrecht door het OCMW 

2. De herbestemming en de uitbating van de bestaande gebouwen van het WZC De 
Linde, O. Delghustraat 64-68, 9600 Ronse na toekenning van een erfpachtrecht door 
het OCMW met het oog op een sociale invulling in de ruime zin 

3. De overname en de uitbating van de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg van 
de Stad Ronse 

4. De overname en de uitbating van de Dienstenchequeonderneming van de Stad Ronse 
5. De overname en de uitbating van de Seniorenflats, heden gekend onder de naam Hoge 

Winde te Ronse, na de verkoop of de toekenning van een erfpachtrecht door de stad 
6. De overname en de uitbating van het lokaal dienstencentrum van de Stad Ronse; 

gelegen Bredestraat 256 , 9600 Ronse 
7. Het ontwerpen, bouwen en uitbaten van het kinderdagverblijf het Sprookjesbos, in 

vervanging van de huidige locatie; gelegen Oscar Delghuststraat 58 te 9600 Ronse 
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8. De overname en de uitbating van de dienst IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) 
van het OCMW dat is erkend door Kind en Gezin;  
Overwegende dat duidelijk blijkt dat om diverse redenen (en in het bijzonder omwille 

van de veelheid en de complexiteit van de te maken onderlinge afspraken) men niet in staat is 
om reeds bij de opmaak van het bestek te kunnen oordelen onder welke specifieke 
voorwaarden de geïnteresseerde zorgverstrekkers bereid zullen zijn elk van de acht 
deelopdrachten uit te voeren; 

Dat de uitvoering van elk van de deelopdrachten een omvangrijke en langdurige 
samenwerking tussen de aanbestedende overheid en de zorgverstrekker vergt; 

Dat voor elk van de deelopdrachten er dan ook tal van afspraken zullen moeten 
worden gemaakt die daarenboven specifiek zullen zijn voor elke deelopdracht; 

Dat het daarbij onmogelijk is om als opdrachtgever op voorhand te gaan bepalen wat 
de precieze organisatiestructuur van elk van de deelopdrachten zal zijn; 

Dat één en ander immers in sterke mate afhankelijk is van de specifieke eigen aard en 
de bedrijfsmatige mogelijkheden van elke inschrijver alsook van de scope en de ambitie van 
de te realiseren zorgverstrekkende voorzieningen dewelke op een quasi autonome wijze 
worden bepaald door de inschrijvers aangezien de door de opdrachtgever opgelegde 
uitbatingsvoorwaarden veelal beknopt zijn (zie in het bijzonder deel 2 van voorliggend 
bijzonder bestek); 

Overwegende dat hierbij ook de vraag rijst of, en zo ja op welke wijze, een synergie 
kan gecreëerd worden tussen de uitbating van de diverse deelopdrachten en dat ook hier het 
antwoord in hoofde van de inschrijvers sterk kan variëren in functie van de beoogde 
concepten voor elk van de deelprojecten en de aard van de eigen organisatiestructuur van de 
inschrijvers; 

Overwegende dat daarenboven de modaliteiten van de deelname van de diverse 
partners in de mogelijk nog op te richten structu(u)r(en) nog verder op punt moeten worden 
gesteld (zoals de inbreng door de onderscheiden leden, de beslissingsstructuur, de 
uittredingsregeling, …); 

Dat ook de regeling inzake de overname van personeel en in het bijzonder de 
waarborgen ter zake een weloverwogen en gedetailleerd contractueel kader vergt dat enkel tot 
stand kan komen op basis van een intensieve onderhandeling; 

Overwegende dat ook een specifieke risicoverdeling moet worden uitgewerkt (o.m. 
waarborgen verleend door de partner(s), toewijzing van mogelijke exploitatietekorten, …) en 
dat vermits het een opdracht betreft met acht deelopdrachten de risicoallocatie tussen de 
aanbestedende overheid en de opdrachtnemer cruciaal zal zijn voor de prijsstelling; 

Overwegende dat ook o.m. m.b.t. de verdeling van de risico’s het aangewezen is te 
onderhandelen eerder dan deze op voorhand eenzijdig in het bijzonder bestek vast te leggen; 

Dat bovendien de globale prijs van het project zal afhangen van de bezettingsgraad 
van de zorgvoorzieningen wat op zijn beurt zal afhangen van de aard van de voorgestelde 
projecten en van de aangerekende (dag)prijzen. Elementen die precies tot de autonome 
beslissingsbevoegdheid van de Inschrijvers behoren; 

Overwegende dat gesitueerde doelbewuste ruimte voor een eigen vrije creatieve en 
bedrijfsgebonden benadering van de beoogde dienstverlening in hoofde van de opdrachtnemer 
het voor de aanbestedende overheid onmogelijk is om de globale waarde van de uit te voeren 
werken en diensten te bepalen bij de aanvang van de procedure (lees: vóór de indiening van 
de offertes) waardoor deze vrijheid in hoofde van de Inschrijvers dan weer impliceert dat de 
aanbestedende overheid met de inschrijvers over de voorwaarden van elk van de 
deelopdrachten moet kunnen onderhandelen; 

Overwegende dat voormelde redenen aantonen dat een beroep op de 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking in voorliggende context wel degelijk 
noodzakelijk is om te komen tot een reëel uitvoerbare opdracht; 
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Overwegende dat zonder de organisatie van deze onderhandelingsprocedure het 
onmogelijk is om inzicht te verkrijgen in de reële mogelijkheden die de private en/of publieke 
markt te bieden heeft in een samenwerkingsverband; 

Overwegende dat de Stad Ronse en het OCMW Ronse in eerste instantie beogen de 
mogelijkheden en de concrete voorwaarden van een potentiële samenwerking met de 
partner(s) te onderhandelen, ten einde, op basis van de resultaten van de gevoerde 
onderhandelingen, op het gepaste ogenblik te besluiten of enige vorm van samenwerking al 
dan niet opportuun is, rekening houdende met ieders belangen; 

Overwegende dat het gebruik van een onderhandelingsprocedure vereist is vermits er 
immers zonder de minste twijfel op tientallen punten zal onderhandeld moeten worden wil 
men tot een samenwerking voor dit soort totaalopdracht kunnen komen; 

Dat er trouwens in gans Vlaanderen geen enkel project gekend is, waarbij een 
opdracht design/build al dan niet met inbegrip van een exploitatie en een financiering werd 
toegewezen aan de hand van een aanbesteding of een offerteaanvraag; 

Overwegende bovendien dat de Vlaamse overheid in haar eigen gestandaardiseerde 
selectieleidraden quasi steeds soortgelijke bepalingen hanteert als deze in voorliggende 
selectieleidraad; 

Gelet op het voorstel om gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking, zoals bedoeld in artikel 26, §2, 1°, b) Wet Overheidsopdrachten 
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, vermits het 
gaat om diensten en werken waarvan de aard of de onzekere omstandigheden op voorhand 
verhinderen een globale prijs vast te stellen; 

Gelet op de Wet op de Overheidsopdrachten van 15 juni 2006, artikel 26§2: 
§ 2. De overheidsopdrachten mogen enkel worden geplaatst bij 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking in de volgende gevallen : 

1° in het geval van een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten wanneer 
: 

a) enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend naar 
aanleiding van een open of beperkte procedure of concurrentiedialoog, voor 
zover: 

- de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden 
gewijzigd en 

- de aanbestedende overheid niet alle inschrijvers raadpleegt die aan de eisen 
inzake kwalitatieve selectie beantwoorden en die bij de eerste procedure 
een formeel regelmatige offerte hebben ingediend; 

b) het in uitzonderlijke gevallen gaat om werken, leveringen of diensten gaat 
waarvan de aard of de onzekere omstandigheden verhinderen op voorhand een 
globale prijs vast te stellen; 

c) de toegang tot de opdracht overeenkomstig artikel 22 wordt gereserveerd en het 
geraamde bedrag van de opdracht het bedrag voor de Europese bekendmaking 
niet bereikt, 

d) het geraamde bedrag van de opdracht zonder belasting over de toegevoegde 
waarde de door de Koning bepaalde bedragen niet bereikt, die alleszins lager 
moeten zijn dan de bedragen voor de Europese bekendmaking; 

2° in het geval van een overheidsopdracht voor werken, wanneer het gaat om werken 
die uitsluitend worden uitgevoerd ten behoeve van onderzoek, proefneming of 
ontwikkeling, en niet met het doel winst te maken of de kosten van onderzoek en 
ontwikkeling te dekken; 

3° in het geval van een overheidsopdracht voor diensten, voor zover door de aard van 
de te verlenen diensten de specificaties van de opdracht niet voldoende 
nauwkeurig kunnen worden vastgesteld om de opdracht bij open of beperkte 
procedure te plaatsen] 

http://www.bestuurszaken.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/wet20060615_20130701.pdf
http://www.bestuurszaken.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/documenten/overheidsopdrachten/regelgeving/wet20060615_20130701.pdf
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4° in geval van een overheidsopdracht die betrekking heeft op diensten als bedoeld in 
bijlage II, B, van deze wet. 

Gelet inzonderheid §2, 1°, b :  
b) het in uitzonderlijke gevallen gaat om werken, leveringen of diensten gaat 
waarvan de aard of de onzekere omstandigheden verhinderen op voorhand een 
globale prijs vast te stellen; 

Overwegende dat in een opdracht “de ontwikkeling en exploitatie van diverse 
projecten inzake de lokale openbare zorgsector te Ronse” mag gesteld worden dat het een 
“uitzonderlijk geval betreft waarbij het om werken, leveringen of diensten gaat waarvan de 
aard of de onzekere omstandigheden verhinderen op voorhand een globale prijs vast te 
stellen”; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006, Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten, artikel 38: 

In geval van een samengevoegde opdracht voor rekening van verschillende 
aanbestedende overheden en in voorkomend geval van privaatrechtelijke personen, 
duiden de betrokken personen de overheid of entiteit aan die in hun naam in de 
hoedanigheid van aanbestedende overheid zal optreden. De voorwaarden van de 
opdracht kunnen voorzien in een afzonderlijke betaling voor elk van die personen. 

Gelet op de besprekingen in het Hoog Overlegcomité met de vakbonden d.d. 18 
september 2015; 

Gelet op het Bijzonder Onderhandelingscomité dd° 18 maart 2016 met als agendapunt: 
“Informatievergadering: stand van zaken selectieleidraad en bestek zorgsite”; 

Gelet op de besprekingen in de schoot van de Welzijnsraad dd° 30 november 2015 en 
van 14 maart 2016; 

Gelet op het advies van de Welzijnsraad dd° 17 maart 2016; 
Gelet op het advies dd° 15 maart 2016 van het Lokaal Overleg Kinderopvang; 
Overwegende dat een onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke 

bekendmaking bestaat uit 2 fasen : 
- Een selectiefase 
- Een onderhandelingsfase : bijzonder bestek; 

Overwegende dat voor de selectiefase gebruik wordt gemaakt van een 
“selectieleidraad” die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn en de Gemeenteraad; 

Overwegende dat het bestuur van oordeel is dat het wenselijk wordt geacht dat van bij 
de aanvang van de procedure de mogelijke kandidaten behoorlijk geïnformeerd zijn, in het 
bijzonder over de gunningscriteria waarop het bestuur potentiële inschrijvers zal beoordelen 
en dat derhalve het ontwerp van bijzonder bestek eveneens reeds kan worden voorgelegd ter 
vastgesteld; 

Overwegende dat op basis van het voeren van de procedure m.b.t. de selectieleidraad, 
dit ontwerp van bijzonder bestek nog kan worden aangepast in een later stadium en in het 
voorkomende geval als dusdanig opnieuw zal worden voorgelegd ter vaststelling, zonder 
evenwel nog de gunningscriteria en hun respectievelijke gewicht aan te passen; 

Overwegende dat artikel 38 van de wet van 15 juni 2006, Wet overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, stipuleert dat : 

In geval van een samengevoegde opdracht voor rekening van verschillende 
aanbestedende overheden en in voorkomend geval van privaatrechtelijke personen, 
duiden de betrokken personen de overheid of entiteit aan die in hun naam in de 
hoedanigheid van aanbestedende overheid zal optreden. De voorwaarden van de 
opdracht kunnen voorzien in een afzonderlijke betaling voor elk van die personen; 

Overwegende dat het OCMW-bestuur derhalve voor de verdere uitwerking van deze 
samengevoegde opdracht de Stad Ronse heeft aangeduid om in haar naam op te treden in de 
hoedanigheid van aanbestedende overheid in een besluit van 01 april 2016; 
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Gelet op de publicatie van deze opdracht volgens de daartoe geëigende kanalen op 01 

juni 2016; 
Overwegende dat potentiële kandidaten de kans kregen de stukken op te vragen en dat 

in overeenstemming met de bepalingen van het punt 7.5 van de selectieleidraad deze 
kandidaten tot uiterlijk 20 dagen voor de uiterste datum van indiening vragen konden stellen 
aan de aanbestedende overheid (in casu de Stad Ronse); 

Overwegende dat de aanbestedende overheid deze vragen heeft samengevat in een 
“Nota van Inlichtingen” die op 12 augustus 2016 werd overgemaakt aan al diegenen die 
interesse hadden laten blijken in de opdracht; 

Gelet op het proces-verbaal van opening van de kandidaturen van 31 augustus 2016; 
Gelet op het verslag van nazicht van de kandidaten van 27 september 2016; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 oktober 2016 houdende goedkeuring van 

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

Overwegende dat de geselecteerde kandidaten (Zorgvallei Ronse, Stefaan-Modeste 
Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse en Woon- en Zorgcentrum St-Vincentius VZW, Aaigemdorp 
68, 9420 Aaigem) gelijktijdig werden uitgenodigd met verzoek om een offerte in te dienen 
voor 24 januari 2017 om 11 uur; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad dd° 30 januari 2017 houdende 
goedkeuring van de wijziging van de indieningsdatum van de offertes in de 
overheidsopdracht: “De uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen, met 
inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op 
projectgronden die heden eigendom zijn van de Stad of van het OCMW Ronse”, waarbij de 
indieningsdatum gewijzigd wordt naar 15 maart 2017 om 11 uur; 

Gelet op de kennisneming hiervan door de OCMW Raad op 23 februari 2017; 
Overwegende dat beide kandidaten een offerte hebben ingediend, dat er na de 

indiening van de offertes onderhandelingen werden gevoerd. Dat deze onderhandelingen 
hebben geleid tot een principieel akkoord dat vervat wordt in de bepalingen van een ontwerp 
van samenwerkingsovereenkomst; 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 29 mei 
2017 waarbij beslist werd om kennis te nemen van het feit dat een principieel akkoord werd 
bereikt met de inschrijver Sint- Vincentius omtrent de inhoud van een ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst inzake de overheidsopdracht “De uitbating van meerdere lokale 
openbare zorgvoorzieningen met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van 
deze voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van het 
OCMW Ronse” en waarbij beslist werd het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst over te 
maken aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ten einde dit ontwerp door de Raad te laten 
goedkeuren vooraleer tot toewijzing zou worden besloten;  

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd° 12 juni 2017 
waarbij beslist werd om goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst inzake de overheidsopdracht “De uitbating van meerdere lokale 
openbare zorgvoorzieningen met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van 
deze voorzieningen en dit op projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of van het 
OCMW Ronse” en dit onder voorwaarden bepaald in het Bijzonder Bestek inzake deze 
opdracht;  
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Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 12 juni 2017 
waarbij de opdracht werd toegewezen,  hierbij rekening houdende met het feit dat de sluiting 
van de opdracht (contractondertekening) maar kan geschieden nadat de gemeenteraad van de 
Stad Ronse het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst eveneens zal hebben goedkeurd, 
aangezien de beoogde samenwerking voorziet in het verlenen van zakelijke rechten onder 
bepaalde voorwaarden, hetgeen een exclusieve bevoegdheid is van de gemeenteraad;    

Overwegende dat het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst integraal voortbouwt 
op de inhoud van de offerte van VZW WZC Sint-Vincentius. Dat uit dit ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst blijkt dat de VZW WZC Sint-Vincentius integraal tegemoet 
komt aan de uitgangspunten van het bestek voor wat betreft de 8 deelprojecten; 

Gelet op het positief advies van de Welzijnsraad n.a.v. de algemene vergadering van 
22 juni 2017;  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  
Gelet op de vraag van de heer Luc Dupont, Burgemeester, namens de CD&V GROEN-

fractie en namens de N-VA-fractie, om voor dit agendapunt een hoofdelijke stemming te houden; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met name Artikel 35 

§3 dat bepaalt dat er mondeling wordt gestemd telkens als een derde van de aanwezige leden 
hierom verzoekt; 

Gelet op de stemming inzake dit agendapunt die hoofdelijk en op naam gehouden wordt 
maar die op vraag van de heer Gunther Deriemaker, raadslid sp.a-fractie, nietig verklaard wordt 
aangezien de heer Deriemaker beweert dat iemand in zijn naam zou gestemd hebben; 

Gelet op de tweede mondelinge stemming die hoofdelijk en op naam gehouden wordt 
en waarvan de uitslag luidt als volgt : 
DUPONT Luc :   VOOR 
DEWORM Yves :   VOOR 
BOUDRINGHIEN Rudi :  VOOR 
DERIEMAKER Gunther :   ONTHOUDING 
VANDENHOUCKE Joris :  VOOR 
TACK Erik :     VOOR 
KERCKHOVE Pol :    TEGEN 
VAN HAMME Diederik :  VOOR 
FOULON Jan :   VOOR 
MICHAUX Ignace :    VOOR 
VANHOUTTE Brigitte :  VOOR 
DEPUTTER Tom :   VOOR 
BORDON Björn :    TEGEN 
DESCHAUMES Dirk :   VOOR 
MODDE Christiane :   VOOR 
GODDAER Brigitte :   AFWEZIG 
STOCKMAN Wouter :   VOOR 
DE BIE Sylvie :    AFWEZIG (VERONTSCHULDIGD) 
LAHLALI Abderrahim :   VOOR 
DEMEULEMEESTER Aaron :  VOOR 
SYROIT Angélique :    VOOR 
STOCKMAN Isabelle :   VOOR 
HAELTERS Koen :   TEGEN 
AZOUZI Sonia :   TEGEN 
VANDENBOSSCHE Frederik : VOOR 
STOCKMAN Jean-Pierre :   TEGEN 
DUTRANOIT Patrice :   VOOR 
VALLEZ Philippe :   TEGEN 
DHAEZE Lieven :    VOOR; 
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Gelet op de uitslag van de stemming; 
BESLIST : met 20 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open VLD-
fractie en Vlaams Belang-fractie), 6 stemmen tegen (sp.a-fractie) bij 1 onthouding 
(Gunther Deriemaker, raadslid sp.a-fractie) : 
Artikel 1.  Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst 
inzake de overheidsopdracht “De Uitbating van meerdere lokale openbare zorgvoorzieningen 
met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze voorzieningen en dit op 
projectgronden die heden eigendom zijn van de stad of het OCMW Ronse”. 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
De sp.a-fractie stemt principieel tegen omdat zij meent dat de zorgvoorziening een 
kerntaak is van een lokaal bestuur. 
  

24.  OPENBARE VERENIGING RONSE, "OVERO".  
JAARREKENING VAN HET DIENSTJAAR 2016.  
KENNISNAME. 

De jaarrekening 2016 van de Openbare Vereniging Ronse, “OVERO”, werd vastgesteld door 
de Raad van Beheer en de Algemene Vergadering op 01 juni 2017.  
Het boekjaar 2016 van OVERO sluit af met een positief budgettair resultaat van het boekjaar 
2016 ten bedrage van 32.441,62 euro : 

                        Jaarrekening                             Budget 
Uitgaven                             Ontvangsten Uitgaven                               Ontvangsten 
4.385.935,42                       4.418.377,04 4.457.690,51                         4.581.489,85 

Door het negatieve gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar, is er een 
negatief resultaat op kasbasis van -91.357,72 euro. 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de Openbare 
Vereniging Ronse, “OVERO”. 
 

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

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; 

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

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

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

Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 dd° 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2016 van de Openbare Vereniging Ronse, 
“OVERO”; 
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Overwegende dat de jaarrekening 2016 van de Openbare Vereniging Ronse werd 

vastgesteld in zitting van 01 juni 2017 van de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer van 
de Openbare Vereniging Ronse; 

Gelet op de nota 2017/5 dd° 15 juni 2017 van de Financiële Dienst; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : 
Artikel 1.  Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de Openbare Vereniging Ronse, 
“OVERO”. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
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