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BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
DD° 04 SEPTEMBER 2017 

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

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

De raadsleden : Yves Deworm, Rudi Boudringhien, Gunther Deriemaker, Erik Tack, Pol Kerckhove, 
Björn Bordon, 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 :   de heren Diederik Van Hamme en Dirk Deschaumes en mevrouw Sylvie De Bie, 
raadsleden. 
 
                                    
De CD&V GROEN-fractie : Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Abderrahim Lahlali, Isabelle Stockman en Patrice Dutranoit. 
De N-VA-fractie : Brigitte Vanhoutte, Lieven Dhaeze, 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 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 24 
augustus 2017. 
 
Er wordt een minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van mevrouw 
Annie Blanckaert, ereschepen van Middenstand, Toerisme en Landbouw en gewezen 
gemeenteraadslid. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 03 juli 2017 worden met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
 

OPENBARE ZITTING 
ALGEMENE ADMINISTRATIE 

1.  KENNISGEVING VAN DE BESLISSING VAN 30 JUNI 2017 VAN DE 
BURGEMEESTER HOUDENDE OVERDRACHT VAN ZIJN BEVOEGDHEID  
VAN BURGEMEESTER AAN DE OCWM-VOORZITTER EN SCHEPEN VAN 
RECHTSWEGE, VOOR DE PERIODE VAN 24 JULI TOT EN MET 29 JULI 2017, 
WEGENS VERHINDERING VAN DE BURGEMEESTER. 

Voor de periode tussen 24 juli tot en met 29 juli 2017 waren zowel de heer Luc Dupont, 
Burgemeester als de heer Jan Foulon, eerste schepen, verhinderd. 
Bij beslissing van 30 juni 2017 van de Burgemeester wordt de bevoegdheid van het ambt van 
Burgemeester overgedragen aan de heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter en schepen van 
rechtswege, voor de periode van 24 tot en met 29 juli 2017. 
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De raad wordt verzocht kennis te nemen van deze beslissing van de Burgemeester. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het artikel 14 van de gemeentewet van 24 juni 1988, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het artikel 63 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden 

gewijzigd; 
Overwegende dat zowel de burgemeester, de heer Luc Dupont, en de eerstgekozen 

schepen, de heer Jan Foulon, verhinderd waren tussen 24 juli 2017 en 29 juli 2017; 
 Gelet op de beslissing van de burgemeester van 30 juni 2017 waarbij het ambt van de 
burgemeester overgedragen werd aan de heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter en schepen 
van rechtswege, tijdens de periode van 24 juli 2017 tot en met 29 juli 2017; 
BESLIST : 
Artikel 1.  Kennis te nemen dat het ambt van de burgemeester werd waargenomen door de heer 
Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter en schepen van rechtswege, tijdens de periode van 24 juli 
2017 tot en met 29 juli 2017.  
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
 
OPVOLGING PROJECTEN 

2.  STADSVERNIEUWINGSPROJECT DE STADSTUIN.  
VERKAVELING 7.  
GRONDVERKOPEN VOOR 4 APPARTEMENTEN MET AANHORIGHEDEN EN 
EEN NIET-OVERDEKTE AUTOSTAANPLAATS GELEGEN BINNEN DE 
RESIDENTIE VENUS.  
VERKAVELING 7B.  
GRONDVERKOOP VOOR EEN APPARTEMENT MET AANHORIGHEDEN 
GELEGEN BINNEN DE RESIDENTIE CATILLUS.  
GOEDKEURING.  
VERKAVELING 5.  
KENNISNAME VAN DE AANGEPASTE VERKOOPAKTE VOOR DE WONING MET 
AANHORIGHEDEN GELEGEN EPHREM DELMOTTESTRAAT NUMMER 52. 

In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur zes ontwerpen 
van akte van verkoop voor : 
* een appartement met aanhorigheden (app. 1.7) gelegen binnen de residentie Venus, met een 

grondwaarde van 24.810 euro 
* een appartement met aanhorigheden (app. 0.1) gelegen binnen de residentie Venus, met een 

grondwaarde van 28.870 euro 
* een appartement met aanhorigheden (app. 2.7) gelegen binnen de residentie Venus, met een 

grondwaarde van 20.100 euro 
* een appartement met aanhorigheden (app. 2.6) gelegen binnen de residentie Venus, met een 

grondwaarde van 19.245 euro 
* een niet-overdekte autostaanplaats gelegen binnen de residentie Venus, met een grondwaarde 

van 765 euro 
* een appartement met aanhorigheden (app. 18.27) gelegen binnen de residentie Catillus met een 

grondwaarde van 25.955 euro. 
Bij gemeenteraadsbesluit van 06 maart 2017 werd de verkoop van de woning gelegen Ephrem 
Delmottestraat nummer 52 goedgekeurd. Echter werd de carport “C01” die in de verkoop begrepen 
was, niet vermeld in de akte die werd verleden op 23 mei 2017. 
Er werd een verbeterde akte opgemaakt die werd getekend op 05 juli 2017. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze grondverkopen binnen het project 
De Stadstuin en kennis te nemen van de aangepaste verkoopakte voor de woning met 
aanhorigheden gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 52. 
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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 zes verkoopovereenkomsten ontvingen : 
- op naam van de heer Degroote Gilbert en echtgenote mevrouw Botteldoorn Emonda, voor een 

appartement met aanhorigheden binnen de residentie Venus van de Stadstuin, zijnde “app. 1.7.”, 
en een autostaanplaats “P21”, van de verkaveling 7, met een grondwaarde van 24.810,00 euro 

- op naam van de heer Vanderweëen Benoit en echtgenote mevrouw Miclotte Maria en kinderen 
(Vanderweëen Emmanuel, Vanderweëen Beatrijs, Vanderweëen Benedikte, Vanderweëen 
Thomas, Vanderweëen Marieke en Vanderweëen Sarah), voor een appartement met 
aanhorigheden binnen de residentie Venus van De Stadstuin, zijnde “app. 0.1” een 
autostaanplaats “P13” en een berging “B13”, van de verkaveling 7, met een grondwaarde van 
28.870,00 euro 

- op naam van Hutse Tatiana, voor de aankoop van een niet-overdekte autostaanplaats “S19”, met 
een grondwaarde van 765,00 euro 

- op naam van de heer Deblomme Etienne en zijn echtgenote Soetens Simonne, voor een 
appartement met aanhorigheden binnen de residentie Venus van de Stadstuin, zijnde “app. 2.7” 
en een garage “G6”, van de verkaveling 7, met een grondwaarde van 20.100,00 euro 

- naam van Schiettecatte Davy, voor een appartement met aanhorigheden binnen de residentie 
Venus van de Stadstuin, zijnde “app. 2.6”, en een niet-overdekte autostaanplaats “S26”, van de 
verkaveling 7, met een grondwaarde van19.245,00 euro 

- en op naam van mevrouw Schuytser Rosa, voor een appartement met aanhorigheden binnen de 
residentie Catillus van de Stadstuin, zijnde “app. 18.27.”, en autostaanplaats “P11” en een 
berging “B22”, van de verkaveling 7B, met een grondwaarde van 25.955,00 euro; 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 06 maart 2017 werd de verkoop van de woning Ephrem 
Delmottestraat nummer 52 aan de heer Honorez Vincent en mevrouw Piette Cindy goedgekeurd.  
Deze akte werd verleden op 23 mei 2017 doch in de akte werd vergeten te vermelden dat een 
carport “C01”in de verkoop begrepen was. 
Een verbeterde akte op naam van de heer Honorez Vincent en mevrouw Piette Cindy werd 
opgemaakt en getekend op 05 juli 2017. 
 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 Degroote Gilbert en echtgenote mevrouw Botteldoorn Emonda, voor een 
appartement met aanhorigheden binnen de residentie Venus van de Stadstuin, zijnde “app. 1.7.”, 
en een autostaanplaats “P21”, van de verkaveling 7, met een grondwaarde van 24.810,00 euro 

- op naam van de heer Vanderweëen Benoit en echtgenote mevrouw Miclotte Maria en kinderen 
(Vanderweëen Emmanuel, Vanderweëen Beatrijs, Vanderweëen Benedikte, Vanderweëen 
Thomas, Vanderweëen Marieke en Vanderweëen Sarah), voor een appartement met 
aanhorigheden binnen de residentie Venus van De Stadstuin, zijnde “app. 0.1” een 
autostaanplaats “P13” en een berging “B13”, van de verkaveling 7, met een grondwaarde van 
28.870,00 euro 
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- op naam van Hutse Tatiana, voor de aankoop van een niet-overdekte autostaanplaats “S19”, met 
een grondwaarde van 765,00 euro 

- op naam van de heer Deblomme Etienne en zijn echtgenote Soetens Simonne, voor een 
appartement met aanhorigheden binnen de residentie Venus van de Stadstuin, zijnde “app. 2.7” 
en een garage “G6”, van de verkaveling 7, met een grondwaarde van 20.100,00 euro 

- op  naam van Schiettecatte Davy, voor een appartement met aanhorigheden binnen de residentie 
Venus van de Stadstuin, zijnde “app. 2.6”, en een niet-overdekte autostaanplaats “S26”, van de 
verkaveling 7, met een grondwaarde van19.245,00 euro 

- op naam van mevrouw Schuytser Rosa, voor een appartement met aanhorigheden binnen de 
residentie Catillus van de Stadstuin, zijnde “app. 18.27.”, en autostaanplaats “P11” en een 
berging “B22”, van de verkaveling 7B, met een grondwaarde van 25.955,00 euro, 

worden goedgekeurd. 
Van de verbeterde akte op naam van de heer Honorez Vincent en mevrouw Piette Cindy, 

wordt kennis genomen. 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 
EREDIENSTEN 

3.  CENTRAAL KERKBESTUUR RONSE.  
BUDGETWIJZIGINGEN VAN DE KERKFABRIEKEN SINT-HERMES EN SINT-
PIETER, RESSORTEREND ONDER HET CENTRAAL KERKBESTUUR RONSE. 
GOEDKEURING. 

Het stadsbestuur ontving op 27 juli 2017 van het Centraal Kerkbestuur Ronse de budgetwijzigingen 
2017 van de kerkfabrieken Sint-Hermes en Sint-Pieter, ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse. 
Uit de memo van 27 juli 2017 van de heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, blijkt dat, voor de 
kerkfabriek Sint-Pieter, de wijzigingen interne aanpassingen betreffen die geen invloed hebben op 
de bijdrage van de stad, zoals weergegeven in volgend overzicht : 
           2017          Volgens       

    geactualiseerd       
    meerjarenplan 

     Oorspronkelijk          
      budget 2017 

 Na budgetwijziging   
            2017 

Exploitatie         12.406,54         12.406,54         12.406,54 
Investering                  0,00                  0,00                  0,00 
Het overzicht van de bijdragen van de stad in exploitatie en investeringen voor de kerkfabriek Sint –
Hermes wordt weergegeven als volgt : 
            2017        Volgens  

    geactualiseerd      
    meerjarenplan 

     Oorspronkelijk  
       budget 2017 

  Na budgetwijziging  
            2017 

Exploitatie          108.514,72          91.669,07           91.669,07 
Investering                     0,00          55.150,00                    0.00 
De wijzigingen in het exploitatiebudget zijn interne aanpassingen die geen invloed hebben op de 
bijdrage van de stad. 
De wijzigingen in het investeringsbudget zijn aanpassingen ingevolge de evolutie van werken 
(dossiers paard van Sint-Hermes, centrale verwarming en bouwkundige werken, middenschip, 
zijbeuken en doksaal en zijaltaren). 
De heer Soetens besluit dat deze budgetwijzigingen positief kunnen geadviseerd worden. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de budgetwijzigingen 2017 van de 
kerkfabrieken Sint-Hermes en Sint-Pieter, ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
 

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

ministeriële omzendbrieven ter zake; 
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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 2017/16 dd° 27 juli 2017 van de Financiële Dienst inzake de 
budgetwijzigingen 2017 van de kerkfabrieken Sint-Hermes en Sint-Pieter, ressorterend onder 
het Centraal Kerkbestuur Ronse; 

Gelet op het voorstel om de budgetwijzigingen 2017 goed te keuren; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

  Na beraadslaging; 
BESLIST : met 19 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. De budgetwijzigingen 2017 van de kerkfabrieken Sint-Hermes en Sint-Pieter, 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse, met volgende bijdrages in exploitatie en 
investeringen voor 2017 goed te keuren : 

  
KF St-
Hermes 

KF St-
Martinus 

KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius KF St-Pieter 

Exploitatie 
Voorzien in budget 

2017 91.669,07 69.786,78 35.402,84 28.786,91 12.406,54 

 
Na budgetwijziging 

2017 91.669,07 69.786,78 35.402,84 28.786,91 12.406,54 
       
       

  
KF St-
Hermes 

KF St-
Martinus 

KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius KF St-Pieter 

Investeringen 
Voorzien in budget 

2017 55.150,00 17.983,00 0,00 0,00 0,00 

 
Na budgetwijziging 

2017 0,00 17.983,00 0,00 0,00 0,00 

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.  
 

4.  CENTRAAL KERKBESTUUR MAARKEDAL.  
BUDGET 2018 VAN DE KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW VAN LA 
SALETTE (LOUISE-MARIE), RESSORTEREND ONDER HET CENTRAAL 
KERKBESTUUR MAARKEDAL.  
AKTENAME. 

Bij schrijven van 08 juli 2017 van het Centraal Kerkbestuur Maarkedal ontving het stadsbestuur 
het budget 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie). 
Uit de memo van 25 juli 2017 van de heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, blijkt dat dit 
budget positief kan geadviseerd worden aangezien de bijdragen passen in het vernieuwde 
meerjarenplan 2014 – 2019. 
Het overzicht van de bijdragen van de stad in exploitatie en investeringen wordt weergegeven als 
volgt : 
 
 



6 

     Volgens 
geactualiseerd 
meerjarenplan 

Aandeel Ronse   Budget 2018 Aandeel Ronse in         
    budget 2018 

Exploitatie    11.480,00      4.480,69       5.992,93        2.339,04 
Investering      8.617,00      3.363,25       8.617,00        3.363,25 

Het aandeel van de Stad Ronse als tussenkomst in de werking en de investeringen bedraagt 
475/1217den of 39,03 %. Het saldo wordt door de gemeente Maarkedal gedragen. 
De raad wordt verzocht akte te nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw van La Salette (Louise-Marie), ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal. 
 

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 2017/15 dd° 25 juli 2017 van de Financiële Dienst inzake het budget 2018 
van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette – Louise-Marie, ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Maarkedal; 

Gelet op het voorstel om akte te nemen van het budget 2018 vermits dit past in de 
aangepaste meerjarenplanning 2014-2019; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
  Na beraadslaging; 
BESLIST : 
Artikel 1. Akte te nemen van het budget 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La 
Salette – Louise-Marie, ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal, met volgende 
bijdrage in exploitatie en investeringen voor 2018 : 

 Volgens 
geactualiseerd M  

Aandeel Rons  Budget 20  Aandeel Ron  
in budget 201  

Exploitatie 11.480,00 4.480,69 5.992,93 2.339,04 

Investering 8.617,00 3.363,25 8.617,00 3.363,25 

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.  
 

5.  PROTESTANTSE KERK VAN RONSE.  
BUDGET VAN HET DIENSTJAAR 2018.  
AKTENAME. 

Op 04 juli 2017 ontving het stadsbestuur het budget 2017 van de Protestantse Kerk van Ronse. 
Uit de memo van 24 juli 2017 van de heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, blijkt dat aan 
dit budget een positief advies kan gegeven worden aangezien de bedragen inzake exploitatie 
en investeringen binnen de afgesproken bedragen vallen van het meerjarenplan 2014 – 2019. 
Het overzicht van de bijdragen van de stad in exploitatie en investeringen wordt weergegeven 
als volgt : 
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 Exploitatie Aandeel Ronse Investeringen Aandeel Ronse 
2018 12.730,26       11.269,41    10.000,00       8.852,46 
Het aandeel van de Stad Ronse als tussenkomst in de werking en de investeringen voor de 
Protestantse Kerk van Ronse bedraagt 270/305den (Kluisbergen 17/305den en Maarkedal 
18/305den). 
De raad wordt verzocht akte te nemen van het budget 2018 van de Protestantse Kerk van 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 2017-13 dd° 24 juli 2017 van de Financiële Dienst inzake het budget 2018 
van de Protestantse Kerk van Ronse; 

Overwegende dat dit budget 2018 past in het meerjarenplan 2014-2019 van de Protestantse 
Kerk van Ronse; 

Gelet op het voorstel om akte te nemen van het budget 2018 van de Protestantse Kerk van 
Ronse; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
  Na beraadslaging; 
BESLIST : 
Artikel 1. Akte te nemen van het budget 2018 van de Protestantse Kerk van Ronse, met 
volgende bijdragen in exploitatie en investeringen : 

 Exploitatie  Aandeel Ronse Investeringen Aandeel Ronse 
2018  12.730,26 11.269,41 10.000,00 8.852,46 

     
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.  
 
OPENBARE WERKEN 

6.  STRUCTURELE ONDERHOUDS- EN RIOLERINGSWERKEN IN BROEKE (N 48B). 
GOEDKEURING VAN HET ONTWERP OMVATTENDE EEN NIEUWE RIOLERING 
MET BUFFERING, EEN NIEUW WEGDEK, FIETSPADEN EN VOETPADEN EN 
GOEDKEURING VAN HET STADSAANDEEL IN DE WERKEN. 

Door het ontwerpbureau van de stad werd een ontwerp opgemaakt voor de volledige vernieuwing 
van Broeke (N48 b) in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. 
Het ontwerp omvat een nieuwe riolering met buffering, een nieuw wegdek, fietspaden en 
voetpaden. 
De totale kostprijs wordt geraamd op 2.326.709,40 euro, btw inclusief, verdeeld als volgt : 
Agentschap Wegen en Verkeer  Module 13   221.096,23 euro, btw inclusief 
Agentschap Wegen en Verkeer structureel onderhoud 719.829,52 euro, btw inclusief 
Aquario budget Stad Ronse     899.482,83 euro, btw exclusief 
Stad Ronse       486.300,82 euro, btw inclusief. 
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Voor de aanleg van de riolering kan van de Vlaamse Milieu Maatschappij een maximale subsidie 
van 492.922,50 euro verkregen worden. 
De opdracht zal via open aanbesteding worden toegewezen. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het ontwerp voor de volledige 
vernieuwing van Broeke (N 48 b) en van het stadsaandeel in de werken. 
 

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

structurele onderhoudswerken aan de gewestweg Broeke, N48b, in samenwerking met het 
agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen; 

Gezien in dit ontwerp volgende werken werden voorzien : vernieuwing van de riolering 
met gescheiden stelsel en buffering, vernieuwing van het wegdek en de voetpaden, aanleg van 
fietspaden; 

Gezien de werken worden geraamd op 2.326.709,40 euro, btw inclusief, verdeeld als volgt : 
- AWV module 13: 221.096,23 euro, btw inclusief 
- AWV structureel onderhoud: 719.829,52 euro, btw inclusief 
- Aquario: 899.482,83 euro, btw exclusief 
- Aandeel Stad Ronse: 486.300,82 euro, btw inclusief; 
Gezien de maximale subsidie van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) voor de 

riolering ten bedrage van 492.922,50 euro; 
Gezien het noodzakelijke krediet werd voorzien in het investeringsbudget 2018-2019 

algemene rekening 2240000 – beleidsitem 2000; 
Gezien het dossier kan overgedragen worden aan Aquario; 
Gezien de werken ingevolge openbare aanbesteding kunnen toegewezen worden; 
Gelet op het bijzonder bestek van de werken; 
Gezien de raming van de werken; 
Gezien de ontwerpplannen van de werken; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Het ontwerp van structurele onderhoudswerken aan de gewestweg Broeke, N48b, in 

samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, wordt goedgekeurd. 
  De raming ten bedrage van 2.326.709,40 euro, btw inclusief, te verdelen over de partijen 
Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Ronse en Aquario, wordt aangenomen. 
  De opdracht zal via open aanbesteding worden toegewezen. 
  Tegenwoordige beslissing zal worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur en 
aan de diensten van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.  
 
BEHEER VAN PATRIMONIUM 

7.  GEDEELTELIJKE VERPLAATSING VAN DE VOETWEG NUMMER 207 EN 
BIJHOREND ONTWERP VAN ROOILIJNPLAN.  
DEFINITIEVE VASTSTELLING. 

Op de gemeenteraadszitting van 29 mei 2017 werd de gedeeltelijke verplaatsing van de 
voetweg nummer 207 en het bijhorend ontwerp van rooilijnplan voorlopig vastgesteld. 
Er werd, inzake dit dossier, een onderzoek van commodo en incommodo gehouden van 20 
juni tot en met 19 juli 2017. Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. 
De raad wordt verzocht de gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg nummer 207 en het 
bijhorend ontwerp van rooilijnplan definitief vast te stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen; 
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Gelet op het decreet van 04 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met 
betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere 
regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 
            Gelet op artikels 27 en 28 van de buurtwegenwet van 10 april 1841 (zoals gewijzigd door 
het decreet van 04 april 2014) die de wijzigingsprocedure van buurt- en voetwegen regelt; 

Gezien naar aanleiding van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning door de 
heer en mevrouw Mastin-Martin voor de bouw van een nieuw stal- en loodsgebouw, op 13 
februari 2017 een overeenkomst werd opgemaakt voor de verplaatsing van een deel van voetweg 
207 die over het eigendom Schaffendal nummer 5 loopt en al sinds jaren in onbruik is geraakt; 

Overwegende dat hierbij het tracé van een deel van de voetweg, gekend als sentier 207, 
verplaatst wordt naar de zuidzijde waarbij het nieuwe tracé na verplaatsing blijft liggen op het 
eigendom van de heer en mevrouw Mastin-Martin, zijnde op percelen 473C en 473D maar 
rekening zal houden met de inplanting van het nieuw stal- en loodsgebouw; 

Gelet op zijn beslissing van 29 mei 2017, houdende voorlopige vaststelling van de 
gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg 207 en bijhorend ontwerp van rooilijnplan; 

Gezien het bericht en het getuigschrift van bekendmaking van openbaar onderzoek van 
commodo en incommodo, gehouden van 20 juni 2017 tot en met 19 juli 2017; 

Gezien het proces-verbaal van openbaar onderzoek van commodo en incommodo waaruit 
blijkt dat het ontwerp geen aanleiding heeft gegeven tot bezwaren en opmerkingen; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 

De verplaatsing van voetweg 207, aangevraagd door de heer en mevrouw Mastin-Martin, 
wordt definitief vastgesteld. 

Het bijhorend ontwerp van rooilijnplan wordt definitief vastgesteld.  
Tegenwoordige beslissing zal verder worden afgehandeld volgens de bepalingen van 

Artikels 76 en 77 van het decreet van 04 april 2014 en zal worden overgemaakt aan de heer 
Provinciegouverneur.  
 

8.  VERKOOP VAN EEN PERCEEL NIJVERHEIDSGROND OP DE INDUSTRIEZONE 
KLEIN FRANKRIJK AAN NV BLC GROUP EN BVBA GRIMM EN ANDERSEN. 
GOEDKEURING. 

Op de gemeenteraadszitting van 05 september 2016 werd de verkoopsovereenkomst goedgekeurd 
tussen de Stad Ronse en de heer Meunier van de nv Dry voor een perceel nijverheidsgrond in de 
Industriezone Klein Frankrijk met een oppervlakte van 64 a 81 ca. 
In uitvoering van de bepalingen van de verkoopsovereenkomst werd nv BLC Group door de heer 
Meunier aangeduid als koper van het perceel nijverheidsgrond voor de totale som van 226.835 euro. 
De stad ontving een ontwerp van akte van grondverkoop waarbij de grond wordt aangekocht door 
de nv BLC Group voor de geheelheid in vruchtgebruik en door de bvba Grimm en Andersen voor 
de geheelheid naakte eigendom. 
Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21 augustus 2017 besliste om de duur 
van de verkoopsovereenkomst te verlengen tot aan de datum van het verlijden van de akte, ten 
laatste tot 31 december 2017. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de verkoop van een perceel grond op de 
Industriezone Klein Frankrijk aan nv BLC Group en bvba Grimm en Andersen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op zijn beslissing van 05 september 2016 houdende goedkeuring van de 
verkoopovereenkomst tussen de Stad Ronse en de heer Meunier voor de verkoop van een perceel 
nijverheidsgrond in de industriezone Klein Frankrijk; 
 Gezien het perceel gelegen langsheen de Klein Frankrijkstraat, gekadastreerd sectie C 
nummer 1103 G met een kadastrale oppervlakte van 64a 81ca; 
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 Gezien in de verkoopovereenkomst werd bepaald dat de grond zou worden aangekocht 
door de heer Meunier of een door hem aangeduide persoon/rechtspersoon; 
 Gelet op het schrijven van 31 januari 2017 van de heer Meunier waarbij de nv BLC Group, 
Klein Frankrijkstraat 21 te 9600 Ronse, wordt aangeduid als koper; 
 Gelet op het bericht aan de bevolking aangeplakt ter plaatse en ten stadhuize en de 
publicatie in een weekblad; 
 Gelet op het attest van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de 
bekendmaking van de onderhandse verkoop; 
 Gezien de tabel van grondverkoop; 
 Gezien het ontwerp van akte van verkoop waarbij de grond zal worden aangekocht door de 
nv BLC Group, Klein Frankrijkstraat 21 te 9600 Ronse, voor de geheelheid vruchtgebruik, en 
door de bvba Grimm en Andersen, Clemmenstraat 5 te 9790 Wortegem-Petegem, voor de 
geheelheid naakte eigendom; 
 Gezien de verkoop gebeurt voor de som van 226.835,00 euro; 
 Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 De verkoop van een perceel grond gelegen in de industriezone Klein Frankrijk, nader 
omschreven in bijgaand ontwerp van verkoop, met een kadastrale oppervlakte van 64a 81ca voor 
de prijs van 226.835,00 euro aan de nv BLC Group uit Ronse voor het vruchtgebruik en aan de 
bvba Grimm en Andersen uit Wortegem-Petegem voor de naakte eigendom, wordt goedgekeurd. 
 Het ontwerp van akte van verkoop wordt aangenomen. 
 Tegenwoordige beslissing zal opgenomen worden in de overzichtslijst welke zal 
overgemaakt worden aan de heer Provinciegouverneur. 
 

9.  VERKOOP VAN EEN PERCEEL STADSGROND (WEGOVERSCHOT) IN DE 
GEBROEDERS VAN EYCKSTRAAT.  
GOEDKEURING. 

Langs de Gebroeders Van Eyckstraat liggen nog een aantal wegoverschotten die tot op heden 
nog niet verkocht werden aan de aanpalende eigenaars. 
Met de koper van een privaat stuk grond, gelegen achter de eigendom Gebroeders Van 
Eyckstraat nummer 77 en vóór de garages gelegen tussen de Gebroeders Van Eyckstraat en de 
Saint-Saveurstraat, werd een akkoord bereikt tot verkoop van 63,7 m² wegoverschot. 
Het perceel wegoverschot wordt verkocht aan 37,20 euro/m², hetzij in totaal 2.369,64 euro. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de verkoop van dit perceel 
wegoverschot in de Gebroeders Van Eyckstraat. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien de stad nog een aantal wegoverschotten liggen heeft in de Gebroeders Van 

Eyckstraat, waaronder een perceeltje grond gekadastreerd sectie C deel van nummer 203P met een 
oppervlakte volgens meting van 63,7m²;  

Gezien met de koper van een privaat stuk grond een akkoord kon worden bekomen tot 
verkoop van deze grond;  

Gelet op het feit dat net zoals de overige wegoverschotten in de Gebroeders Van 
Eyckstraat ook deze grond kan worden verkocht aan 37,20 euro/m2, hetzij in totaal voor de som 
van 2.369,64 euro; 

Gezien het ontwerp van akte van grondverkoop, omvattende eveneens de verkoop van een 
privaat stuk grond en de vestiging van een erfdienstbaarheid tussen koper en private eigenaars; 

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

BESLIST : met algemene stemmen : 
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De verkoop van 63,7m² grond in de Gebroeders Van Eyckstraat wordt goedgekeurd. 
Het ontwerp van akte van grondverkoop wordt aangenomen. 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 
ALGEMENE ADMINISTRATIE 

10.  KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN.  
BEGINSELVERKLARING NEUTRALITEIT VAN HET STEDELIJK EN 
GEMEENTELIJK ONDERWIJS.  
GOEDKEURING. 

Bij schrijven van 21 juni 2016 van de vzw Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) 
wordt het stadsbestuur verzocht om de beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en 
gemeentelijk onderwijs ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad met het oog op een 
brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net. 
Deze beginselverklaring is gebaseerd op bepalingen uit de Grondwet en de Schoolpactwet van 29 
mei 1959. 
Scholen, centra en academies dienen in hun werking de internationaalrechtelijke en 
grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind te respecteren, dienen 
open te staan voor alle leerlingen ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige 
opvattingen van de ouders en de leerlingen en dienen de principes van de democratische rechtstaat 
te respecteren. 
Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en dient te beantwoorden aan de 
principes van neutraliteit. Het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of 
agogisch project behoort tot de autonomie van het schoolbestuur. 
Door de goedkeuring van de beginselverklaring neutraliteit engageert het stadsbestuur zich om het 
eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in 
overeenstemming te brengen. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de beginselverklaring neutraliteit van 
het stedelijk en gemeentelijk onderwijs ten behoeve van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42; 
 Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 
onderwijswetgeving, artikelen 6 en 6bis; 
 Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21 juni 2016 om de 
beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen het 
gemeentelijk net; 
 Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 9 juni 2016 de 
beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd. Ook de algemene vergadering van VVSG vzw 
heeft zich hierbij aangesloten; 
 Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet 
beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk 
onderwijs zich nog duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. De beginselverklaring 
is als bijlage toegevoegd bij dit besluit, evenals een toelichting die de beweegredenen uitlegt en de 
wettelijke basis meegeeft; 
 Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent in 
een school, een academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs; 
 Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of 
agogisch project tot de autonomie van het schoolbestuur behoort. De beginselverklaring vormt 
daarbij de gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs, 
waaronder de lokale projecten een plek vinden; 
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 Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement aangaat om 
het eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in 
overeenstemming te brengen; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1. De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals 
opgenomen als bijlage, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2. Het College van Burgmeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
Artikel 3. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw. 
Artikel 4. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
TOEZICHT OCMW 

11.  OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RONSE. 
JAARREKENING VAN HET BOEKJAAR 2016.  
KENNISNAME. 

De jaarrekening 2016 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Ronse werd 
vastgesteld op de vergadering van 22 juni 2017 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
Uit het overzicht van uitgaven en ontvangsten uit het exploitatie- en investeringsbudget, 
vermeld in de memo van 24 juli 2017 van de heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, blijkt 
dat er vooral bij de uitgaven werd ondergebudgetteerd. 
De voornaamste afwijking is terug te vinden in het beleidsdomein ‘algemene financiering’ 
waar er een niet-gebudgetteerde terugbetaling van een door de stad aan het OCMW 
toegestane lening (tijdelijk werkkapitaal) gebeurde ten bedrage van 736.280,98 euro. 
Uit de liquiditeitenrekening blijkt dat het gerealiseerde budgettaire resultaat minder goed is 
dan gebudgetteerd. Dit negatieve resultaat zal verwerkt worden in een budgetwijziging in het 
boekjaar 2017. 
Het balanstotaal daalt, ten opzichte van het vorige boekjaar, van 20.616.134 euro naar 
20.346.898 euro. 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van het OCMW Ronse. 
 

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

centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de jaarrekening 2016 van het OCMW Ronse die werd vastgesteld in de 

zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Ronse van 22 juni 2017; 
Gelet op het advies 2017/14 dd° 24 juli 2017 van de Financiële Dienst in dit verband; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : 
Artikel 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van het OCMW 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.  
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GEMEENTERAAD 

12.  BIJKOMEND PUNT VOORGEBRACHT DOOR DE HEER BJÖRN BORDON, 
RAADSLID, NAMENS DE SP.A-FRACTIE, HOUDENDE AANPASSING VAN 
HET BELASTINGREGLEMENT "ALGEMENE GEMEENTELIJKE HEFFING 
(GEZINNEN)". 

Alleenstaande zijn, is zelden een keuze. De groep alleenstaanden is ook heel divers en raakt dan 
ook alle leeftijdsgroepen en alle sociale klassen. 
De klassieke samenstelling van een gezin is ook achterhaald. Niettegenstaande dat het beleid vaak 
daarvoor blind is. 
Ook in Ronse wordt de groep alleenstaanden alsmaar groter. 
Door vele factoren loert het gevaar van armoede bij alleenstaanden vaker om de hoek dan bij 
samenwonenden. 
Ook in Ronse kent men een forfaitaire belasting, met name de Algemene Gemeentelijke Heffing 
(vlaktaks). 
In Mechelen heeft het stadsbestuur vorig jaar beslist om een zogenaamde ‘single-korting’ toe te 
kennen op een forfaitaire afvalbelasting. 
Een correctie van de Algemene Gemeentelijke Heffing is in casu echter wel voorzien onder de 
vorm van het sociaal tarief van 110 euro (korting 80 euro). Maar kan een alleenstaande hierop ook 
altijd beroep doen ? 
De raad wordt verzocht het belastingreglement “Algemene Gemeentelijke Heffing (gezinnen)” 
aan te passen door volgende aanvulling aan te brengen in Artikel 9. §1 van het reglement : 
“c) gezinnen bestaande uit één persoon die ongehuwd is en niet met een partner woont noch met 
een ander meerderjarig persoon”. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;  
Gelet op zijn besluit van 22 december 2014 betreffende de aanpassing van de algemene 

gemeentelijke heffing;  
Overwegende dat Ronse hoog scoort op de kansarmoede-index en onze stad een belangrijk 

aandeel alleenstaanden heeft;  
Overwegende dat de algemene gemeentelijke heffing een vrij lineaire fiscale heffing is die 

weinig rekening houdt met de financiële draagkracht van gezinnen of de samenstelling van de 
gezinnen;  
 Overwegende dat het aangewezen is om een 'singletoets' bij beleidskeuzes door te voeren; 
 Overwegende dat 'alleenstaande zijn' zelden een keuze is; 
 Overwegende dat de klassieke samenstelling van een gezin achterhaald is, niettegenstaande 
het beleid vaak daarvoor blind is. 
 Overwegende dat de groep alleenstaanden heel divers is en alle leeftijdsgroepen en sociale 
klassen behelst; 
 Overwegende dat het gevaar van armoede bij alleenstaanden vaker groter is; 

Overwegende dat een alleenstaande niet altijd een beroep kan doen op de reeds bestaande 
vermindering op de AGH - gezinnen van 80 euro; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;  

Op voorstel van de sp.a-fractie;  
BESLIST : met 7 stemmen voor (sp.a-fractie), 17 stemmen tegen (CD&V GROEN-fractie, 
N-VA-fractie, Open Vld-fractie en Brigitte Goddaer) bij 2 onthoudingen (Vlaams Belang-
fractie) : 

Gelet op de uitslag van de stemming wordt het voorstel tot aanpassing van het 
belastingreglement "Algemene gemeentelijke heffing (gezinnen), ingediend door de heer Björn 
Bordon, raadslid, verworpen. 
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13.  BIJKOMEND PUNT VOORGEBRACHT DOOR DE HEER KOEN HAELTERS, 
RAADSLID, NAMENS DE SP.A-FRACTIE, HOUDENDE DE OPRICHTING VAN 
EEN STEDELIJK GROEIFONDS. 

Alle scholen zijn inmiddels opnieuw van start gegaan en de leerlingen zitten intussen opnieuw 
achter de schoolbanken. 
Leerkrachten geven elke dag het beste van zichzelf omdat elke leerling zou kunnen groeien. 
Vaardigheden aanleren, kennis overbrengen en een nieuwsgierige en kritische attitude 
ontwikkelen. De verwachtingen zijn hooggespannen en terecht want de kwaliteit van ons 
onderwijs bepaalt in belangrijke mate de toekomst van onze kinderen. 
Als stedelijke overheid moeten we er over waken dat binnen het onderwijs éénieder gelijke kansen 
krijgt en dat scholen ook kunnen inzetten op de versterking van het sociaal weefsel tussen haar 
leerlingen. 
Via een stedelijk Groeifonds kunnen we projecten subsidiëren die op deze punten inzetten en 
waarvoor scholen binnen hun beperkte financiële ruimte anders niet zouden inzetten. 
De raad wordt verzocht akkoord te gaan met de oprichting van een stedelijk Groeifonds, dat 
jaarlijks gefinancierd zal worden met een bedrag van 50 euro per schoolgaande leerling. 
De raad wordt tevens verzocht de stedelijke administratie, in samenwerking met 
Onderwijsopbouwwerk, uit te nodigen tot het opmaken van een reglement waarin wordt bepaald 
welke projecten ten voordele van kansenleerlingen in aanmerking komen voor subsidiëring vanuit 
het groeifonds. 
 
Mevrouw Isabelle Stockman, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt 
deze onmiddellijk opnieuw. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 2005; 
Gelet op het feit dat de Stad Ronse scholen moet ondersteunen in het aantrekken van 

leerlingen en het ondersteunen van alle leerlingen; 
Gelet op het feit dat scholen, ingevolge besparingen door hogere overheden, extra 

ondersteund moeten worden om projecten uit te werken om kansenleerlingen te ondersteunen en 
het sociaal weefsel tussen de leerlingen te versterken; 

Overwegende dat via de oprichting van een stedelijk Groeifonds en een daaraan gekoppeld 
toelagereglement scholen geprikkeld kunnen worden extra projecten daaromtrent uit te werken; 

Overwegende dat de Stad Ronse op vandaag nog niet over dergelijk fonds beschikt; 
Daarom, op voorstel van de sp.a-fractie; 

BESLIST : met 7 stemmen voor (sp.a-fractie) en 19 stemmen tegen (CD&V GROEN-fractie, 
N-VA-fractie, Open Vld-fractie, Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) : 

Gelet op de uitslag van de stemming wordt het voorstel ingediend door de heer Koen 
Haelters, raadslid, houdende het oprichten van een stedelijk Groeifonds, verworpen. 
 
14.  BIJKOMEND PUNT VOORGEBRACHT DOOR DE HEER KOEN HAELTERS, 

RAADSLID, NAMENS DE SP.A-FRACTIE, HUDENDE DE INVOERING VAN EEN 
TOELAGEREGLEMENT IN HET KADER VAN HET PROJECT "GROENPLAATS", 
VOOR DE RONSESE SCHOLEN. 

Vele Ronsese scholen beschikken over mooi verscholen groen of over verouderde 
schoolspeelpleinen. 
Het verder inrichten van het groen of het vernieuwen van de schoolspeelpleinen is voor vele 
scholen bovendien op vandaag niet mogelijk omwille van de krappe financiële ruimte en de 
beperkte subsidiestromen. 
Dit wil niet zeggen dat de scholen hier niet zouden willen in investeren mochten zij daartoe de 
middelen hebben. 
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Daarom kunnen wij als lokale overheid de scholen daarin ondersteunen, op voorwaarde dat zij 
bereid zijn het groen en/of de schoolspeelpleinen in het weekend publiekelijk toegankelijk te 
maken. 
Op die manier zouden heel wat buurten er een groene speel- en ontmoetingsruimte bij kunnen 
krijgen. 
Dit kan best via een stedelijk toelagereglement worden geregeld. 
De raad wordt verzocht akkoord te gaan met het toelagereglement met betrekking tot het project 
“Groenplaats” voor de Ronsese scholen en het reglement in werking te laten treden op 01 januari 
2018. 

Er wordt akkoord gegaan om inzake dit agendapunt nu geen stemming te houden. 
De heer Joris Vandenhoucke, schepen van onderwijs, neemt dit dossier mee en zal het 
voorleggen aan de Onderwijsraad. 
 

15.  BIJKOMEND PUNT VOORGEBRACHT DOOR DE HEER KOEN HAELTERS, 
RAADSLID, NAMENS DE SP.A-FRACTIE, HOUDENDE HET OPNIEUW 
INSCHAKELEN VAN DE GEMEENSCHAPSWACHTEN ALS GEMACHTIGD 
OPZICHTER AAN DE DIVERSE SCHOOLPOORTEN OP HET GRONDGEBIED 
VAN DE STAD RONSE EN HET INRICHTEN, IN SAMENWERKING MET DE 
LOKALE POLITIE, VAN EEN CURSUS GEMACHTIGD OPZICHTER. 

Als stedelijke overheid willen we inzetten op verkeersveiligheid opdat leerlingen en leerkrachten 
iedere dag veilig op school zouden raken en veilig thuis zouden raken. 
Ingevolge besparingen werd in het verleden beslist de gemeenschapswachten niet langer de taak 
van gemachtigd opzichter te laten uitvoeren aan de schoolpoort, doch deze beslissing brengt de 
verkeersveiligheid in het gedrang. 
Scholen hebben immers niet de middelen om zelf voor het toezicht in te staan door aanwerving 
van personeelsleden, noch beschikken zij over voldoende vrijwilligers. 
Zodoende stellen wij voor de gemeenschapswachten toch opnieuw in te schakelen als gemachtigd 
opzichters aan de diverse schoolpoorten op het grondgebied van de Stad Ronse. Dit als oplossing 
op korte termijn. 
Een opleiding gemachtigd opzichter kan dan weer een oplossing bieden op langere termijn. 
De raad wordt verzocht principieel akkoord te gaan met de beslissing om de 
gemeenschapswachten zoveel als mogelijk opnieuw in te schakelen als gemachtigd opzichter aan 
de schoolpoorten, dit in afwachting van een duurzame oplossing. 
De raad wordt tevens verzocht akkoord te gaan dat in samenwerking met de lokale politie een 
cursus gemachtigd opzichter wordt ingericht, teneinde scholen te helpen in het opleiden van hun 
vrijwilligers tot gemachtigd opzichter. 

Er wordt voorgesteld om inzake dit agendapunt geen stemming te houden. 
De heer Joris Vandenhoucke, schepen van onderwijs, deelt mee dat het opnieuw inschakelen 
van de gemeenschapswachten als gemachtigd opzichter aan de schoolpoorten geen optie is 
aangezien de personeelsbezetting te klein is. 
Hij stelt evenwel voor om deze aangelegenheid mee te nemen en voor te leggen aan de 
Onderwijsraad. 
 
 
Vanwege de raad : 
De Stadssecretaris, De Voorzitter, 
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