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BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
DD° 16 OKTOBER 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, Sylvie 
De Bie, Abderrahim Lahlali, Aaron Demeulemeester, Angélique Syroit, Isabelle Stockman, Koen 
Haelters, Frederik Vandenbossche, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit en Philippe Vallez. 
 Mevrouw Linda Vandekerkhove, stadssecretaris. 
 De heer Wim Vandevelde, schepen van rechtswege. 
  

Verontschuldigd :   mevrouw Sonia Azouzi, 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, Sylvie De Bie, Koen Haelters, 
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 05 oktober 

2017. 

Mevrouw Brigitte Goddaer vervoegt de gemeenteraadszitting. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 04 september 2017 worden met algemene 

stemmen goedgekeurd. 

 

OPENBARE ZITTING 

POLITIE - ALGEMEEN 

1.  POLITIEZONE RONSE.  
POLITIEBEGROTING 2017.  
BEGROTINGSWIJZIGING NUMMER 1, GEWONE DIENST EN 
BEGROTINGSWIJZIGING NUMMER 2, BUITENGEWONE DIENST VAN HET 
BEGROTINGSJAAR 2017.  
VASTSTELLING. 

De raad wordt verzocht de begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst van het begrotingsjaar 

2017 voor de Politiezone Ronse, vast te stellen als volgt : 
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Gewone dienst 

  

volgens de 

oorspronkelijke 

begroting of de 

vorige wijziging verhoging verlaging 

na de voorgestelde 

wijziging  

    + -    

Alg. geraamd resultaat begrotingsrekening 2015 147.698,35     147.698,35 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2016 (geraamd) -147.698,35 372.643,63 0,00 224.945,28 (2) 

Alg. resultaat begrotingsrekening 2016 

(geraamd) 0,00 372.643,63 0,00 372.643,63 (3) 

Begrotingswijziging 2017          

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 6.603.405,35 92.500,92 73.850,26 6.622.056,01  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 6.322.103,69 408.362,83 58.940,96 6.671.525,56  

Ontvangsten vorige jaren 11.121,09 72.908,84 0,00 84.029,93  

Uitgaven vorige jaren 292.422,75 11.435,82 1.390,69 302.467,88  

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 104.736,13 0,00 104.736,13  

Geraamde resultaat van de begroting 2017 0,00 -359.125,02 13.518,61 -372.643,63 (4) 

      

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017 0,00 (5) 

      

(3)=(1)+(2)      

(5)=(3)+(4) 

      

Gemeentelijke toelage voor de gewone dienst   3.958.110,02  EUR 
De gemeentelijke bijdrage voor de Politiezone in de gewone dienst, vóór de wijziging bedraagt 

4.031.960,28 euro en na de wijziging 3.958.110,02 euro (= -73.850,26 euro). 

De raad wordt verzocht de begrotingswijziging nummer 2, buitengewone dienst van het 

begrotingsjaar 2017 voor de Politiezone Ronse, vast te stellen als volgt : 

Buitengewone dienst 

  

volgens de 

oorspronkelijke 

begroting of de 

vorige 

wijziging verhoging verlaging 

na de voorgestelde 

wijziging  

    + -    

Alg. geraamd resultaat begrotingsrekening 2015 0,00     0,00 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2016 (geraamd) 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) 

Alg. resultaat begrotingsrekening 2016 (geraamd) 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 

Begrotingswijziging 2017         

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 46.605,00 0,00 46.605,00 0,00  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 46.605,00 23.270,81 0,00 69.875,81  

Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitgaven vorige jaren 0,00 34.860,32 0,00 34.860,32  

Ontvangsten overboekingen 0,00 104.736,13 0,00 104.736,13  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00  

Geraamde resultaat van de begroting 2017 0,00 46.605,00 46.605,00 0,00 (4) 

      

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017 0,00 (5) 

      

(3)=(1)+(2)      

(5)=(3)+(4)      

Gemeentelijke toelage voor de buitengewone dienst        0,00 EUR 
De gemeentelijke bijdrage voor de Politiezone in de buitengewone dienst bedraagt zowel vóór als 

na de wijziging 0,00 euro. 
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De investeringen voor 2017 die zouden gefinancierd worden door het aangaan van een lening 

kunnen, door het positieve saldo van de rekening 2016, voor een totaal bedrag van 104.736,13 euro, 

worden gefinancierd met eigen middelen, waardoor de schuld in de politiezone wordt afgebouwd. 

 

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

ministeriële omzendbrieven ter zake; 

Gelet op het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement 

op de boekhouding van de lokale politie, inzonderheid titel II de “de begroting” – hoofdstuk III 

“de begrotingswijzigingen”; 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde  politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus;  

  Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse van 28 november 2016 

houdende vaststelling van de gewone en buitengewone begroting van de Politiezone Ronse voor 

het dienstjaar 2017; 

  Gelet op het schrijven van de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen van 16 

januari 2017 houdende goedkeuring van deze politiebegroting 2017; 

  Gelet op de noodzaak tot wijziging van de politiebegroting 2017; 

  Gelet op de tabel met de personeelsgegevens als basis voor het begrotingsontwerp; 

  Gelet op de tabel van de leningen en de evolutie van de schuld; 

Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging nummer 1 voor de gewone dienst en 

begrotingswijziging nummer 2 voor de buitengewone dienst voor het dienstjaar 2017, opgesteld 

volgens de vigerende regelgeving en onderrichtingen; 

Gelet op het advies 2017/19 dd° 25 september 2017 van de bijzonder rekenplichtige; 

  Gelet op het positief advies van de interne begrotingscommissie van 02 oktober 2017; 

  Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

  Na beraadslaging; 

BESLIST : met 25 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-
fractie, sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1. De begrotingswijziging nummer 1 van de gewone dienst en de begrotingswijziging 

nummer 2 van de buitengewone dienst van de Politiezone Ronse van het dienstjaar 2017 vast te 

stellen met volgende samenvattingstabellen :  

Gewone dienst 

  

volgens de 

oorspronkelijke 

begroting of de 

vorige wijziging verhoging verlaging 

na de voorgestelde 

wijziging  

    + -    

Alg. geraamd resultaat begrotingsrekening 2015 147.698,35     147.698,35 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2016 (geraamd) -147.698,35 372.643,63 0,00 224.945,28 (2) 

Alg. resultaat begrotingsrekening 2016 

(geraamd) 0,00 372.643,63 0,00 372.643,63 (3) 

Begrotingswijziging 2017          

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 6.603.405,35 92.500,92 73.850,26 6.622.056,01  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 6.322.103,69 408.362,83 58.940,96 6.671.525,56  

Ontvangsten vorige jaren 11.121,09 72.908,84 0,00 84.029,93  

Uitgaven vorige jaren 292.422,75 11.435,82 1.390,69 302.467,88  

Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitgaven overboekingen 0,00 104.736,13 0,00 104.736,13  

Geraamde resultaat van de begroting 2017 0,00 -359.125,02 13.518,61 -372.643,63 (4) 

      

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017 0,00 (5) 

      

(3)=(1)+(2)      

(5)=(3)+(4) 

      

Gemeentelijke toelage voor de gewone dienst   3.958.110,02  EUR 



4 

Buitengewone dienst 

  

volgens de 

oorspronkelijke 

begroting of de 

vorige wijziging verhoging verlaging 

na de voorgestelde 

wijziging  

    + -    

Alg. geraamd resultaat begrotingsrekening 2015 0,00     0,00 (1) 

Resultaat begrotingsrekening 2016 (geraamd) 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) 

Alg. resultaat begrotingsrekening 2016 (geraamd) 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) 

Begrotingswijziging 2017         

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 46.605,00 0,00 46.605,00 0,00  

Uitgaven van het eigen dienstjaar 46.605,00 23.270,81 0,00 69.875,81  

Ontvangsten vorige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00  

Uitgaven vorige jaren 0,00 34.860,32 0,00 34.860,32  

Ontvangsten overboekingen 0,00 104.736,13 0,00 104.736,13  

Uitgaven overboekingen 0,00 0,00 0,00 0,00  

Geraamde resultaat van de begroting 2017 0,00 46.605,00 46.605,00 0,00 (4) 

      

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017 0,00 (5) 

      

(3)=(1)+(2)      

(5)=(3)+(4)      

Gemeentelijke toelage voor de buitengewone dienst        0,00 EUR 

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.  

 

OPVOLGING PROJECTEN 

2.  STADSVERNIEUWINGSPROJECT DE STADSTUIN.  
VERKAVELING 7.  
GRONDVERKOPEN VOOR 3 APPARTEMENTEN MET AANHORIGHEDEN 
GELEGEN BINNEN RESIDENTIES VENUS EN JANUS.  
VERKAVELING 1.  
GRONDVERKOOP VOOR DE WONING MET AANHORIGHEDEN GELEGEN 
FLORENT DEVOSSTRAAT 16.  
VERKAVELING 3.  
GRONDVERKOOP VOOR DE WONING MET AANHORIGHEDEN GELEGEN 
ALBERT MASSEZSTRAAT 21.  
GOEDKEURING.  
INTREKKING VAN DE GRONDVERKOOP VOOR EEN APPARTEMENT MET 
AANHORIGHEDEN BINNEN RESIDENTIE VENUS EN GOEDKEURING VAN DE 
AANGEPASTE AKTE VOOR HETZELFDE APPARTEMENT. 

In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur 5 ontwerpen 

van akte van verkoop voor : 

* een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Venus (app. 0.4 en niet-

overdekte autostaanplaats) met een grondwaarde van 22.435 euro 

* een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Janus (app. 1.5) met een 

grondwaarde van 16.390 euro 

* een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Janus (app. 0.4, een garage 

en een niet-overdekte autostaanplaats) met een grondwaarde van 26.665 euro 
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* een woning met aanhorigheden gelegen Florent Devosstraat nummer 16, met een grondwaarde 

van 26.719 euro 

* een woning met aanhorigheden gelegen Albert Massezstraat nummer 21 en een garage, met 

een grondwaarde van 32.703 euro. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 04 september 2017 werd de grondverkoop goedgekeurd voor het 

appartement met aanhorigheden gelegen binnen residentie Venus (app. 2.7 en een garage) met een 

grondwaarde van 20.100 euro. Het stadsbestuur ontving voor deze akte een aangepast ontwerp en 

een aangepaste verkoopsovereenkomst, zijnde voor hetzelfde appartement met aanhorigheden 

binnen residentie Venus (app. 2.7, een garage en bijkomend, een niet-overdekte autostaanplaats) 

met een aangepaste grondwaarde van 25.685 euro. Hierdoor dient de grondverkoop, goedgekeurd 

bij gemeenteraadsbesluit van 04 september 2017, ingetrokken te worden en dient de aangepaste 

grondverkoop goedgekeurd te worden. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze grondverkopen binnen het 

stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 

 

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

overeenkomst publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne uit 

Kortrijk voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin; 

Gezien deze overeenkomst onder meer de terbeschikkingstelling van de gronden aan de 

private partner en de prijsbepaling van de grondwaarde regelt; 

Gezien hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 11% 

van de totale verkoopprijs (inclusief bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief registratiekosten, 

btw en notariskosten) en een forfait voor ondergrondse staanplaats en bergingen ontvangt; 

Gelet op zijn beslissing van 04 september 2017 waarbij het ontwerp van akte 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 grondwaarde van 20.100,00 euro werd goedgekeurd; 

Overwegende dat voor deze akte een aangepast ontwerp van akte werd ontvangen zijnde 

op naam van de heer Deblomme Etienne en zijn echtgenote Soetens Simonne en op naam van de 

heer Devrieze Rudy en zijn echtgenote mevrouw Deblomme Nathalie, voor een appartement met 

aanhorigheden binnen de residentie Venus van De Stadstuin zijnde “app. 2.7”, een garage “G6” en 

een niet-overdekte autostaanplaats “S14” van de verkaveling 7 met een grondwaarde van 

25.685,00 euro; 

Overwegende dat wij 5 nieuwe ontwerpen van akte en 5 nieuwe verkoopovereenkomsten 

ontvingen : 

- op naam van mevrouw Bousar Eveline en kinderen Verdonckt Cindy en Verdonckt Frank, 

voor een appartement met aanhorigheden binnen de residentie Venus van De Stadstuin, zijnde 

“app.0.4.”, en een niet-overdekte autostaanplaats “S13” van de verkaveling 7 met een  

grondwaarde van 22.435,00 euro 

- op naam van de heer Ysebaert Paul voor een appartement met aanhorigheden binnen de 

residentie Janus van De Stadstuin, zijnde “app. 1.5”, van de verkaveling 7, met een 

grondwaarde van 16.390,00 euro 

- op naam van de heer Hast Marc en zijn echtgenote mevrouw Vanhaerents Nadine voor een 

appartement met aanhorigheden binnen de residentie Janus van De Stadstuin zijnde “app.0.4” 

een garage “G01” en niet-overdekte autostaanplaats “S20”, van de verkaveling 7, met een 

grondwaarde van 26.665,00 euro   

- op naam van de heer Degroote Jens en mevrouw Deweerdt Shauni, voor een woning met 

aanhorigheden voor lot 2.02 binnen de verkaveling 1 van De Stadstuin zijnde woning Florent 

Devosstraat 16, met een grondwaarde van 26.719,00 euro  
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- en op naam van de heer Geenens Kris en zijn echtgenote mevrouw De Baeremaecker Elke, 

voor een woning met aanhorigheden voor lot 5.05 en een garage onder lot 7.08 en 7.09  binnen 

de verkaveling 3 van De Stadstuin zijnde woning Albert Massezstraat 21 en een garage “G6”, 

met een grondwaarde van 32.703,00 euro; 

 Gelet op de 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 grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 

Deblomme Etienne en zijn echtgenote Soetens Simonne, goedgekeurd bij beslissing van 04 

september 2017, wordt ingetrokken. 

De aangepaste akte en verkoopovereenkomst op naam van de heer Deblomme Etienne en 

zijn echtgenote Soetens Simonne en op naam van de heer Devrieze Rudy en  zijn echtgenote 

mevrouw Deblomme Nathalie, voor een appartement met aanhorigheden binnen de residentie 

Venus van De Stadstuin zijnde “app 2.7”, een garage “G6” en een niet-overdekte autostaanplaats 

“S14” van de verkaveling 7, met een grondwaarde van 25.685,00 euro wordt goedgekeurd. 

De 5 nieuwe grondverkopen binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin : 

- op naam van mevrouw Bousar Eveline en kinderen Verdonckt Cindy en Verdonckt Frank, 

voor een appartement met aanhorigheden binnen de residentie Venus van De Stadstuin, zijnde 

“app.0.4.”, en een niet-overdekte autostaanplaats “S13” van de verkaveling 7 met een  

grondwaarde van  22.435,00 euro 

- op naam van de heer Ysebaert Paul voor een appartement met aanhorigheden binnen de 

residentie Janus van De Stadstuin, zijnde “app. 1.5”, van de verkaveling 7, met een 

grondwaarde van 16.390,00 euro 

- op naam van de heer Hast Marc en zijn echtgenote mevrouw Vanhaerents Nadine voor een 

appartement met aanhorigheden binnen de residentie Janus van De Stadstuin zijnde “app.0.4” 

een garage “G01” en niet-overdekte autostaanplaats “S20”, van de verkaveling 7, met een 

grondwaarde van 26.665,00 euro   

- op naam van de heer Degroote Jens en mevrouw Deweerdt Shauni, voor een woning met 

aanhorigheden voor lot 2.02 binnen de verkaveling 1 van De Stadstuin zijnde woning Florent 

Devosstraat 16, met een grondwaarde van 26.719,00 euro  

- en op naam van de heer Geenens Kris en zijn echtgenote mevrouw De Baeremaecker Elke, 

voor een woning met aanhorigheden voor lot 5.05 en een garage onder lot 7.08 en 7.09  binnen 

de verkaveling 3 van De Stadstuin zijnde woning Albert Massezstraat 21 en een garage “G6”, 

met een grondwaarde van 32.703,00 euro, 

worden goedgekeurd. 

Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 

 

FINANCIËN 

3.  BELASTINGREGLEMENT OP ONGEWENSTE ONTWIKKELINGEN IN HET 
COMMERCIEEL CENTRUM, ZIJNDE LEEGSTAND EN AFWIJKEND GEBRUIK 
VAN DE VERWACHTE FUNCTIE VAN COMMERCIËLE RUIMTES.  
AANPASSING.  
BESLISSING. 

De gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 verleende zijn goedkeuring aan het 

belastingreglement op ongewenste ontwikkelingen in het commercieel centrum, zijnde leegstand en 

afwijkend gebruik van de verwachte functie van commerciële ruimtes. 
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Het belastingreglement heeft tot doel de leegstand in het commercieel centrum aan te pakken in 

geval : 

* een pand in het afgelopen jaar (situatie op 01 januari van het belastingjaar) minstens 6 maand 

heeft leeg gestaan 

* een pand “foutief gebruikt” wordt waarbij het gelijkvloers aan de straatkant een andere functie 

heeft dan voorzien in een stedenbouwkundige vergunning. 

In het huidige belastingreglement zijn tevens een aantal vrijstellingen voorzien zoals “onvrijwillige 

leegstand” waarbij de eigenaar werd vrijgesteld van de belasting als hij kon bewijzen dat het pand te 

koop of te huur werd aangeboden tegen marktconforme prijzen. 

Aangezien vastgesteld werd dat deze vrijstelling het doel van het reglement ondermijnt, wordt 

voorgesteld om de vrijstelling “onvrijwillige leegstand” te vervangen door een vrijstelling als de 

eigenaar het pand als “pop-up” wenst te verhuren. 

Daarnaast dienen er nog enkele andere bijkomende wijzigingen aan het belastingreglement 

doorgevoerd te worden, zoals schrappen van de term “foutief gebruik” en het invoeren van een 

verhoging van de belasting naarmate het pand langer leeg staat (vanaf jaar 2 wordt de basisbelasting 

met 50 % verhoogd tot maximum 3 keer het basisbedrag). 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde aanpassingen aan dit 

belastingreglement. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 §3 inzake de bevoegdheid van de 

gemeenteraad met betrekking tot reglementen; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 maart 2014 betreffende het belastingreglement 

op ongewenste ontwikkelingen in het commercieel centrum, zijnde leegstand en afwijkend 

gebruik van de verwachte functie van commerciële ruimtes; 

Gelet op de voorgestelde wijzigingen van het bovengenoemde belastingreglement; 

Overwegende dat voor het reactiveren van het commercieel centrum van de stad een 

beleid vooropgesteld wordt, gesteund op drie pijlers : een stimulerende pijler : het 

handelspandenfonds, een kanaliserende pijler : een stedenbouwkundige verordening en een 

penaliserende pijler : een belastingreglement; 

Overwegende dat een belastingreglement noodzakelijk is om op te treden tegen leegstand 

in het commercieel centrum omdat dit bijzonder hinderlijk is voor het goed functioneren van een 

commercieel centrum; 

Overwegende dat een dergelijk belastingreglement als dusdanig niet de bedoeling 

heeft om nieuwe inkomsten te genereren; dat dit belastingreglement vooral een preventieve functie 

heeft; 

Overwegende dat een voorstel tot wijziging van het belastingreglement werd opgemaakt na 

overleg tussen de Diensten Wonen & Bouwen en Lokale Economie; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met 25 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 
sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1. Vanaf 01 januari 2018 tot en met 31 december 2020 wordt een belasting geheven op 

leegstand, voor wat betreft de ruimte op het gelijkvloers aan de straatkant van een pand gelegen in 

het commercieel centrum, waarbij deze toestand op 1 januari van het belastingjaar gedurende een 

termijn van ten minste 6 maanden werd vastgesteld. 

Artikel 2. Belastingplichtige 
§1. De belasting is verschuldigd door wie op 1 januari van het belastingjaar eigenaar, 

erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is van het belastbaar goed. 

§2. Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of van vruchtgebruik bestaat, is de eigenaar hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

§3. Indien het belastbaar goed in onverdeeldheid toebehoort aan verschillende personen, wordt de 

belasting op naam van de onverdeeldheid gevestigd, terwijl de leden hoofdelijk aansprakelijk zijn 

voor de betaling van de volledige belasting. 
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§4. 1. De eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker die het eigendom overdraagt, moet 

de verkrijger ervan uiterlijk op het ogenblik van de overdracht in kennis stellen van de 

aanwezigheid van een belasting verwaarlozing. 

2. Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van de eigendom, zoals bedoeld in 

art.2.§1., als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht 

van het zakelijk recht wordt gevestigd. 

§5. 1. De eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker die de eigendom overdraagt, is 

tevens verplicht om de gemeentelijke administratie in kennis te stellen. 

Deze kennisgeving bevat : 

- naam en adres van de nieuwe eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker 

- datum van de akte, naam en standplaats van de notaris 

- nauwkeurige aanduiding van het overgedragen pand. 

2. Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van de eigendom, zoals bedoeld in 

art.2.§1, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht 

van het zakelijk recht wordt gevestigd. 

Artikel 3. Definities 
Er dient te worden verstaan onder : 

- COMMERCIEEL CENTRUM : afgebakend commercieel centrum van Ronse zoals 

gedefinieerd in het Handelspandenfonds Ronse, beslist in de raadsbeslissing dd° 15 december 

2008 en latere wijzigingen. 

- RUIMTE OP HET GELIJKVLOERS AAN DE STRAATKANT: het geheel van lokalen 

binnen een pand dat ruimtelijk en functioneel samen hoort en waarvan één of meerdere 

onderdelen op het gelijkvloers rechtstreeks palen aan het openbaar domein, met uitsluiting van 

gemeenschappelijke circulatieruimte. 

- NULMETING: overzichtslijst van alle panden binnen het commercieel centrum waarbij 

aangegeven wordt wat de verwachte functie is voor wat betreft de ruimte op het gelijkvloers 

aan de straatkant. Bij de nulmeting wordt ook aangegeven wat de mogelijke toekomstige 

functies zijn. 

- LEEGSTAND: toestand van een pand waarbij de ruimte op het gelijkvloers aan de 

straatkant geen gebruik kent of een pand dat voor een andere functie wordt gebruikt zoals 

bepaald in de nulmeting gevoegd als bijlage bij dit reglement of in een stedenbouwkundige 

vergunning van een recentere datum dan de nulmeting. Er kan tot leegstand beslist worden op 

basis van één of meerdere van volgende kenmerken (niet limitatief): feitelijk lege ruimte, geen 

energieverbruik, geen waterverbruik, er wordt geen afval (diftar) aangeboden, geen zichtbare 

activiteit, geen domiciliëring/KBO-nummer. 

- BELASTBAAR GOED: ruimte op het gelijkvloers aan de straatkant van een pand, in het 

commercieel centrum waarbij op 1 januari van het belastingjaar gedurende een termijn van ten 

minste 6 opeenvolgende maanden leegstand werd vastgesteld. 

- STEDELIJKE DATABANK ‘ RONSE ONDERNEEMT’: de stedelijke databank bevat een 

oplijsting van leegstaande panden die ter beschikking gesteld zijn door de eigenaar in het 

kader van pop-up reglementering. 

Artikel 4. Vaststelling belasting 
§1 De belasting wordt vastgesteld in functie van het aantal lopende meter dat het belastbaar goed 

paalt aan het openbaar domein, en in functie van de ligging in het commercieel centrum (A-,B-, C- 

of Horeca-zone) : 

1) In de A-zone van het commercieel centrum: € 200,00 per begonnen meter, en minstens € 

2.500,00 per belastbaar goed. 

2) In de B-zone van het commercieel centrum: € 150,00 per lopende meter, en minstens € 

1.875,00 per belastbaar goed. 

3) In de C-zone van het commercieel centrum: € 100,00 per lopende meter, en minstens € 

1.250,00 per belastbaar goed. 

4) In de Horeca-zone van het commercieel centrum: € 200,00 per lopende meter, en minstens 

€ 2.500,00 per belastbaar goed. 
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§2 In de daaropvolgende jaren is de belasting gelijk aan het bedrag van de belasting van het 

voorbije jaar vermeerderd met 50% van het basisbedrag van het eerste jaar belasting. 

§3 Het bedrag van de belasting kan nooit meer bedragen dan 3 keer de basisbelasting. 

Artikel 5. Stedelijke databank ‘ Ronse Onderneemt’ 
§1: De stedelijke databank heeft als doel om ondernemerschap te bevorderen en leegstand te 

bestrijden. Dit gebeurt door het ter beschikking te stellen van leegstaande panden voor tijdelijke 

invullingen. Deze lijst wordt ter beschikking gesteld van elke potentiële ondernemer. 

§2. De houder van het zakelijk recht van een leegstaand handelspand, kan zijn handelspand laten 

opnemen in de stedelijke databank ‘ Ronse onderneemt’ indien hij akkoord gaat met het feit dat 

zijn handelspand ter beschikking wordt gesteld tegen onderstaande voorwaarden : 

- Stad Ronse mag het pand aanbieden aan elke, volgens haar potentiële, ondernemer die  

geïnteresseerd is in de formule 

- de houder van het zakelijk recht gaat akkoord met een verlaagde gebruiksvergoeding: de  

gebruiksregeling bestaat uit drie opties naargelang de gebruikstermijn: 

Gebruikstermijn Winkelvloeroppervlakte in m2 Maandelijkse 

gebruiksvergoeding 

1 jaar 0-99 

100-249 

250-… 

150 euro 

300 euro 

450 euro 

6 maanden  0-99 

100-249 

250-… 

225 euro 

450 euro 

675 euro 

3 maanden 0-99 

100-249 

250-… 

300 euro 

600 euro 

900 euro 

De houder van het zakelijk recht verklaart dat voor de afgesloten gebruikstermijn de invulling zal 

plaats vinden, zichtbaar van op het openbaar domein. 

De houder van het zakelijk recht verklaart akkoord te zijn met het feit dat eventuele invullingen 

duidelijk kenbaar gemaakt zullen worden als een realisatie van ‘Ronse Onderneemt’. 

§3 De panden die opgenomen zijn in de inventaris ‘verwaarloosde gebouwen en woningen’, 

kunnen niet opgenomen worden op de databank ‘Ronse Onderneemt’. 

§4 De ondernemer moet voldoen aan minimale openingsuren van 8 uur per week die bepaald 

worden in de standaardovereenkomst. 

Artikel 6. Vrijstellingen 
§1. Vrijstelling bij eigendomsoverdracht: 

De belastingplichtige, overeenkomstig art. 2 §1, die op 1 januari van het belastingjaar minder dan 

één jaar eigenaar is, wordt vrijgesteld van de belasting. Deze vrijstelling geldt voor één 

belastingjaar volgend op de datum van de notariële akte. 

Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten aan: 

- vennootschappen waarin de vroegere eigenaar, participeert, rechtstreeks of onrechtstreeks, 

voor meer dan 10 procent van het aandeelhouderschap  

- bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van overdracht bij 

      erfopvolging of testament. 

§2. Vrijstelling voor panden gelegen binnen een onteigeningsplan: 

De belastingplichtige, overeenkomstig art. 2 §1, van een pand dat op 1 januari van het 

belastingjaar binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 

onteigeningsplan ligt of waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning meer wordt afgeleverd 

omdat een onteigeningsplan wordt voorbereid, wordt vrijgesteld van de belasting. 

§3. Vrijstelling voor panden die getroffen worden door een ramp: 

De belastingplichtige, overeenkomstig art. 2 §1, van een pand dat getroffen is door een ramp die 

zich voorgedaan heeft onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige, wordt vrijgesteld van de 

belasting gedurende een periode van één belastingjaar volgende op de datum van de ramp. 
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§4. Vrijstelling voor panden waarvoor een omgevingsvergunning werd afgeleverd: 

De belastingplichtige, overeenkomstig art. 2 §1, die voor het belastbaar goed een 

omgevingsvergunning heeft bekomen die ertoe strekt de belastbare grondslag op te heffen, wordt 

vrijgesteld van de belasting. Deze vrijstelling geldt voor twee belastingjarenvolgend op het jaar 

waarin de stedenbouwkundige vergunning werd bekomen. 

§5. Vrijstelling voor panden die onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure: 

De belastingplichtige, overeenkomstig art. 2 §1, van een belastbaar goed waarvan op 1 januari van 

het belastingjaar het effectief gebruik onmogelijk is omwille van een verzegeling in het kader van 

een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke 

procedure, wordt vrijgesteld van de belasting. Deze vrijstelling geldt voor de duur van de 

gerechtelijke procedure en in ieder geval niet meer vanaf de datum dat gebruik opnieuw mogelijk 

is. 

§6. Vrijstelling voor sociale huisvestingsmaatschappijen: 

Sociale huisvestingsmaatschappijen die belastingplichtig zijn overeenkomstig art. 2 §1, zijn 

vrijgesteld van de belasting indien voor het belastbaar goed een dossier lopende is bij de VMSW. 

§7. Vrijstelling en opschorting voor perceelsoverschrijdende projecten: 

De belastingplichtige, overeenkomstig art. 2 §1, die aantoonbaar streeft naar een 

perceelsoverschrijdend project dat ertoe strekt de belastbare grondslag op te heffen, krijgt 

opschorting van de betaling van de belasting; 

Zodra een stedenbouwkundige vergunning bekomen wordt voor een perceelsoverschrijdend 

project waar het belastbaar goed deel van uitmaakt, wordt de opgeschorte belasting opgeheven; 

Wanneer de belastingplichtige voor het voorbije belastingjaar niet kan aantonen initiatief genomen 

te hebben voor de realisatie van een perceelsoverschrijdend project vervalt de opschorting en zal 

de belasting gevorderd worden voor het betrokken belastingjaar en alle voorgaande belastingjaren 

waarvoor op basis van dit artikel opschorting werd bekomen; 

§8. Vrijstelling bij opname pand in databank ‘Ronse Onderneemt’ 

1. De vrijstelling geldt voor panden die opgenomen zijn in de databank ‘Ronse Onderneemt’ 

voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van opname in de stedelijke databank. Via opname 

in deze stedelijke databank stelt de houder van het zakelijk recht zijn leegstaand pand ter 

beschikking van tijdelijke invullingen. 

2. De belastingplichtige wiens pand opgenomen is op de databank ‘ Ronse Onderneemt’ kan een 

vrijstelling genieten indien het pand voor een periode van 6 maanden werd verhuurd en 

effectief uitgebaat als pop-up. 

§4 De vrijstelling wordt niet verleend voor volgende zaken : 

 a) callshop, nachtwinkel, automatenshop, goktent, sexshop, peepshow, dancing,   

              lunapark, privé-club 

  b) financiële- en verzekeringsinstellingen; immo-, interim- en andere kantoren, 

voor                         

                            zover ze niet voldoen aan de definitie van zichtbare bedrijvigheid 

c) vrije of intellectueel dienstverlenende beroepen, voor zover ze niet voldoen aan   

    de definitie van zichtbare bedrijvigheid 

e) private bureaus voor telecommunicatie 

  f) louter verhuren/inrichten van een etalage 

  g) wedkantoren.  

Artikel 7. Inkohiering 
§1. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 

verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 

§2. De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het 

aanslagbiljet. 

§3. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de 

rijksbelastingen op de inkomsten. 
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Artikel 8. Beroep 
§1. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belastingaanslag een 

bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. 

§2. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, 

ondertekend en gemotiveerd zijn. 

§3. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening moet, op 

straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde 

werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van 

de aanslag. 

§4. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift, wordt de 

belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd op een hoorzitting. 

Artikel 9. Slotbepalingen 
§1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen 

van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1,3, 4, 6 tot en met 9 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot175 van het 

uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing, voor zover zij niet specifiek de belastingen op 

de inkomsten betreffen. 

§2. De belastingverordening van 17 maart 2014, houdende de aanpassing van de belasting op 

ongewenste ontwikkelingen in het commercieel centrum, zijnde leegstand en afwijkend gebruik van 

de verwachte functie van commerciële ruimtes, wordt opgeheven met ingang van 01 januari 2018. 

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

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 
Artikel 1. Definities - nulmeting 

De nulmeting wordt als bijlage bij het belastingreglement toegevoegd en vormt er een wezenlijk 

onderdeel van. 

In de nulmeting wordt voor elk pand in het commercieel centrum bepaald wat de verwachte 

functie is, nu en in de toekomst. Volgende functies worden beschreven : 

- commerciële functie: functie die hoofdzakelijk strekt tot de uitoefening van een kleinhandel, die 

rechtstreeks in contact staat met het publiek voor de verkoop van goederen en/of levering van 

diensten. De commerciële functie is gevestigd in lokalen, toegankelijk voor het publiek. De 

commerciële functie is bovendien geopend tijdens de gebruikelijke openingsuren, met 

uitzondering van de wekelijkse rustdag. Een dienstenfunctie en vrije beroepen worden niet 

beschouwd als commerciële functie. 

Apothekers, kappers en schoonheidssalons worden wel beschouwd als een commerciële functie. 

ZICHTBARE BEDRIJVIGHEID: elke vorm van bedrijvigheid die als activiteit zichtbaar is in 

het straatbeeld en rechtstreeks in contact staat met het publiek.  De gevel op het gelijkvloers aan 

de straatzijde is overwegend beglaasd.  Vanop het openbaar domein heb je zicht op de activiteit 

die in het gebouw plaatsvindt. 

- vrije beroep: elke zelfstandige beroepsactiviteit, die dienstverlening of levering van goederen 

omvat welke geen daad van koophandel of ambachtsbedrijvigheid is, zoals bedoeld in de wet van  

18 maart 1965 op het ambachtsregister, en die niet bedoeld wordt in de wet van 14 juli 1991 op de 

handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met uitsluiting van de 

landbouwbedrijvigheden en de veeteelt. 

- horeca: hotel, restaurant of café 

- woonfunctie: wanneer de bedoelde ruimtes functioneel een onderdeel uitmaken van een woning 

Merk op : 

1. het gaat hierbij steeds om de functie van de ruimte op het gelijkvloers aan de straatkant. 

2. andere functies dan hierboven beschreven zijn sowieso niet toegestaan in deze zone. 

Binnen de nulmeting wordt de verwachte functie een eerste keer als volgt vastgesteld: 

Indien een stedenbouwkundige vergunning bestaat waaruit de functie kan afgeleid worden, dan is 

dit de verwachte functie. 
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Indien geen stedenbouwkundige vergunning bestaat waaruit de functie kan afgeleid worden, dan is 

de verwachte functie gelijk aan de ‘vergund geachte’ functie. De vergund geachte functie wordt 

afgeleid uit aangiften, akten, aanvragen om subsidie of premie, opname in de kruispuntdatabank, 

of enig ander bewijs- en/of beeldmateriaal 

Hieronder vindt u een overzicht van de functiewijzigingen die mogelijk zijn binnen iedere zone : 

Functiewijzigingen commercieel centrum A-zone  
§1 Bij panden met een vergunde of vergund geachte commerciële functie, gelegen binnen de 

A-zone van het commercieel centrum, kan voor wat betreft de ruimte op het gelijkvloers aan de 

straatkant, geen functiewijziging vergund worden die ertoe leidt dat de commerciële functie 

gewijzigd wordt naar een andere functie, behalve wanneer de nieuwe functie een restaurant, 

tearoom of brasserie omvat, en dit voor zover het gaat om een activiteit zonder nachtvergunning.     

§2. Bij panden die geen vergunde of vergund geachte commerciële functie hebben en gelegen 

zijn binnen de A-zone van het commercieel centrum, kan voor wat betreft de ruimte op het 

gelijkvloers aan de straatkant, een functiewijziging enkel toegestaan worden indien de nieuwe 

functie een commerciële functie is, of een restaurant, tearoom of brasserie, en dit voor zover het 

gaat om een activiteit zonder nachtvergunning.   

§3 Op gemotiveerde wijze kan een afwijking gemaakt worden op §2, voor die panden die 

opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, en waarbij aangetoond wordt dat de 

afwijking noodzakelijk is om de erfgoedwaarde van het betrokken goed te vrijwaren.   

Functiewijzigingen commercieel centrum B-zone  
§1 Bij panden met een vergunde of vergund geachte functie die valt onder zichtbare 

bedrijvigheid, gelegen binnen de B-zone van het commercieel centrum, kan voor wat betreft de 

ruimte op het gelijkvloers aan de straatkant, geen functiewijziging vergund worden die ertoe leidt 

dat de functie gewijzigd wordt naar een functie waarbij geen sprake meer is van zichtbare 

bedrijvigheid, behalve wanneer de nieuwe functie een restaurant, tearoom of brasserie omvat, en 

dit voor zover het gaat om een activiteit zonder nachtvergunning.     

§2. Bij panden die geen vergunde of vergund geachte commerciële functie of dienstenfunctie 

hebben en gelegen zijn binnen de B-zone van het commercieel centrum, kan voor wat betreft de 

ruimte op het gelijkvloers aan de straatkant, een functiewijziging enkel toegestaan worden indien 

de nieuwe functie valt onder zichtbare bedrijvigheid, of een restaurant, tearoom of brasserie is, en 

dit voor zover het gaat om een activiteit zonder nachtvergunning .   

§3 Op gemotiveerde wijze kan een afwijking gemaakt worden op §2, voor die panden die 

opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, en waarbij aangetoond wordt dat de 

afwijking noodzakelijk is om de erfgoedwaarde van het betrokken goed te vrijwaren.   

Functiewijzigingen commercieel centrum horecazone 
§1 Bij panden met een vergunde of vergund geachte horecafunctie, gelegen binnen de 

horecazone van het commercieel centrum, kan voor wat betreft de ruimte op het gelijkvloers aan 

de straatkant, geen functiewijziging vergund worden die ertoe leidt dat de functie gewijzigd wordt 

naar een andere dan horecafunctie.     

§2. Bij panden die geen vergunde of vergund geachte horecafunctie hebben en gelegen zijn 

binnen de horecazone van het commercieel centrum, kan voor wat betreft de ruimte op het 

gelijkvloers aan de straatkant, een functiewijziging enkel toegestaan worden indien de nieuwe 

functie een horecafunctie is. 

§3 Op gemotiveerde wijze kan een afwijking gemaakt worden op §2, voor die panden die 

opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, en waarbij aangetoond wordt dat de 

afwijking noodzakelijk is om de erfgoedwaarde van het betrokken goed te vrijwaren.     

Artikel 4. Vaststelling belasting 
De belasting is een onderdeel van het beleid om binnen het commercieel centrum een aangenaam 

en kwalitatief straatbeeld te bekomen. In dat opzicht is een pand met een grote gevellengte meer 

storend dan een pand met een beperkte gevellengte, wanneer dat pand leegstaat of een foutief 

gebruik kent. Daarom werd geopteerd voor een belasting in functie van de lopende meter dat het 

belastbaar goed paalt aan het openbaar domein. 
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Een tweede criterium is de ligging, in functie van de zonering in het commercieel centrum. In een 

zuiver winkelcentrumgebied is de impact van leegstand/foutief gebruik groter dan in een zone met 

gemengde functies. Daarom is de belasting inzake leegstand en verwaarlozing omgekeerd 

evenredig met het aantal toegelaten functies, afleesbaar uit de zonering (A, B, C en Horeca). 

Artikel 6. §1. Vrijstelling bij eigendomsoverdracht 
Wanneer een pand verkocht is, wordt aan de nieuwe eigenaar een jaar tijd gegeven om de nodige 

initiatieven te nemen die ertoe strekken de belastbare grondslag op te heffen. 

Artikel 6. §4. Vrijstelling voor panden waarvoor een omgevingsvergunning werd afgeleverd 
De belastingplichtige, overeenkomstig art. 2 §1, die voor het belastbaar goed een 

omgevingsvergunning heeft bekomen die ertoe strekt de belastbare grondslag op te heffen, wordt 

vrijgesteld van de belasting. Deze vrijstelling geldt voor twee belastingjarenvolgend op het jaar 

waarin de stedenbouwkundige vergunning werd bekomen. 

Artikel 6. §6. Vrijstelling voor sociale huisvestingsmaatschappijen 
Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn gebonden aan het verkrijgen van een goedkeuring van de 

VMSW voor wat betreft de subsidiëring. Zij hebben zelf geen vat op de proceduretijd en kunnen 

daarom vrijstelling krijgen zolang hun dossier voor goedkeuring bij de VMWS lopende is. 

Artikel 6. §7. Vrijstelling en opschorting voor perceelsoverschrijdende projecten 
Een belangrijke problematiek binnen het commercieel centrum, is de aanwezigheid van panden en 

percelen die klein zijn en daarom moeilijk een geschikte functie kunnen krijgen. 

Het samenvoegen van panden en percelen biedt soulaas en wordt dan ook aangemoedigd. De 

onderhandelingen om tot zo’n perceelsoverschrijdend project te komen kunnen tijd in beslag 

nemen. In die optiek kan het niet de bedoeling zijn eigenaars van een belastbaar goed te straffen 

terwijl ze een poging ondernemen om een perceelsoverschrijdend project te realiseren. Belangrijk 

hierbij is evenwel dat de betrokkene moet kunnen aantonen dat hij weldegelijk streeft naar een 

perceelsoverschrijdend project. Hijzelf moet hiertoe het bewijsmateriaal leveren. Dit wordt elk 

belastingjaar geëvalueerd.  

Zolang er een aantoonbaar initiatief is wordt de belasting opgeschort. Wanneer een 

stedenbouwkundige vergunning wordt bekomen voor het bedoelde perceelsoverschrijdend project 

wordt het opgeschorte bedrag kwijtgescholden. Zodra blijkt dat er geen sprake meer is van een 

perceelsoverschrijdend project wordt de belasting gevorderd, en dit voor alle voorgaande 

belastingsjaren waarvoor een opschorting bekomen werd. 

 

RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW 

4.  GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN RUP DE VRIJHEID. 
DEFINITIEVE VASTSTELLING. 

Op de gemeenteraadszitting van 29 mei 2017 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, RUP De 

Vrijheid voorlopig vastgesteld. 

Binnen de gestelde termijn van het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 10 juli tot 07 

september 2017 werden 3 bezwaarschriften en 2 adviezen ingediend.   

Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 2.2.13) heeft de Gecoro de 

bezwaarschriften en adviezen gebundeld en daarover een gemotiveerd verslag uitgebracht aan 

de gemeenteraad.  Het is de taak van de Gemeenteraad om op basis van het advies van de 

Gecoro te beslissen om al dan niet wijzigingen aan te brengen aan het RUP.   

De raad wordt verzocht het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, RUP De Vrijheid, 

definitief vast te stellen. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;  
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Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), meer bepaald de artikels 

2.2.13 t.e.m. 2.2.18, betreffende de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Ronse, definitief 

goedgekeurd op 14 april 2010;  

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 05 december 

2011 betreffende de opmaak van een stedenbouwkundige studie en ruimtelijk uitvoeringsplan 

voor de Vrijheid;   

Gelet op het schrijven van 03 juni 2016 van het Departement Leefmilieu, Natuur en 

Energie, waarin gesteld wordt dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 

negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is;    

Overwegende dat op 16 februari 2017 een plenaire vergadering werd georganiseerd 

omtrent het voorontwerp RUP De Vrijheid; dat de opmerkingen werden verwerkt zoals 

beschreven in het verslag van de plenaire vergadering;   

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 april 2017 

betreffende de opmaak van de voorbeeldenboek (witboek) ornamentering, dit in navolging van de 

gemaakte opmerkingen tijdens de plenaire vergadering; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 29 mei 2017 waarbij het RUP De Vrijheid 

voorlopig werd vastgesteld; dat het dossier volgende stukken omvat : de stedenbouwkundige 

studie, een witboek ornamentering, de toelichtingsnota met daarin een overzicht van planbaten en 

–schade en de stedenbouwkundige voorschriften, de mer-screeningsnota met bijgaande beslissing 

van het Departement LNE, het plan van de bestaande toestand, het grafisch plan met weergave 

van de artikels; het grafisch plan met weergave van de categorisering en de lijsten 

afwegingskader, gesorteerd volgens adres, ensemble en categorisering;  

Overwegende dat ten aanzien van dit RUP een openbaar onderzoek werd georganiseerd 

van 10 juli 2017 tot en met 07 september 2017, dat dit openbaar onderzoek werd aangekondigd 

via aanplakking in het stadhuis, via kennisgeving op de stedelijke webstek, via publicatie in het 

Staatsblad en via een bericht in 3 dagbladen;  

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald art. 2.2.14 §5, waarin 

bepaald wordt dat de Gecoro alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelt en coördineert en 

binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit brengt bij 

de gemeenteraad;   

Overwegende dat het advies van de Gecoro de integrale adviezen van de Deputatie en het 

Agentschap bevat;  

Overwegende dat binnen de termijn van openbaar onderzoek 3 bezwaren werden 

ingediend;  

Gelet op het advies van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening dd° 19 

september 2017, te weten :  

Het openbaar onderzoek liep van 10 juli 2017 tot en met 07 september 2017.  Volgende adviezen 

en bezwaarschriften werden ontvangen : 

- Bezwaarschrift 1 (B1): een e-mail van Christophe Deschaumes, ingekomen op 06 

september 2017 

- Bezwaarschrift 2 (B2): een e-mail van Jean-Yves Meunier, gedelegeerd bestuurder van 

NV Ecogim, ingekomen op 07 september 2017 

- Bezwaarschrift 3 (B3): een e-mail (en navolgend schrijven met identieke inhoud) van 

Pieter Van Assche, raadsman voor Yolande Vandendaele en Marnic Van Wetter, 

ingekomen op 07 september 2017 

- Advies 1 (A1): brief van het Departement Omgeving, aangetekend verstuurd op 17 juli 

2017 

- Advies 2 (A2): brief van de provincie Oost-Vlaanderen, aangetekend verstuurd op 07 

september 2017; 
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Alle adviezen en bezwaren zijn binnengekomen binnen de gestelde termijn en aldus 

ontvankelijk.   

Onderstaand volgt een inhoudelijke bespreking van de aangehaalde items, samen met het advies 

van de Gecoro.   

Advies 1 
Het plan werd beperkt aangepast naar aanleiding van enkele opmerkingen uit de adviezen 

uitgebracht tijdens de plenaire vergadering.  De planopties zijn niet strijdig met de principes van 

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en behoeven geen verdere bovenlokale afweging;   

Advies 2 
Er zijn geen strijdigheden met de principes van het PRS of de kernnota.  Het ontwerp 

gemeentelijk RUP ‘De Vrijheid’ te Ronse wordt gunstig geadviseerd.   

Bezwaarschrift 1 
1.1. Het is beter om ook in de Wijnstraat (onpare zijde) de bestaande karakteristieken te bewaren 

ipv te kiezen voor sloop en vervangbouw, met oog op het realiseren van grotere 

commerciële oppervlaktes.    

1.2 Bezwaarindiener wijst op een aantal fouten in de toelichtingsnota. 

1.3 Het afwegingskader is weinig wetenschappelijk.  De gelaagdheid van dit stadsdeel werd op 

geen enkele manier onderzocht.  Het criterium ‘gebruikswaarde’ werd niet toegelicht.  Enkel 

de gevel werd geanalyseerd.   

1.4 Bezwaarindiener vraagt om een aantal zaken te verduidelijken: in verband met de 

categorisering, bouwfysische staat, ensembles, Begijnhofstraat. 

1.5 Het waardevol en kleinschalig ensemble in de Wijnstraat (nr. 17 tot 35) wordt vogelvrij 

verklaard omwille van de commerciële ambities van de stad. 

1.6 Het RUP houdt te weinig rekening met de overzijde en/of het verlengde van de erkende 

ensembles.  De pare zijde van de Wijnstraat wordt niet meegenomen omwille van de louter 

arbitraire afbakening van de Vrijheid.  Bezwaarindiener vraagt zich af wat er in de plaats kan 

komen van storende elementen in de Vrijheid.    

1.7 Bezwaarindiener stelt zich vragen over de mogelijkheid om af te wijken van de 

stedenbouwkundige voorschriften.  Dit ondermijnt de rechtszekerheid. 

1.8 Bezwaarindiener suggereert om de beoordelingscommissie te laten samenstellen met 

onafhankelijke experts.     

1.9 Bezwaarindiener suggereert om bepaalde onderhoudswerken vergunningsplichtig te maken. 

1.10 Bezwaarindiener betreurt dat het RUP zich beperkt tot louter de Vrijheid.   

1.11 Bezwaarindiener stelt voor om het begrip ‘venstermaatvoering’ op te nemen in de 

bepalingen (stedenbouwkundige voorschriften - p59). 

1.12 Bezwaarindiener stelt voor om het voorschrift inzake opsplitsen in meerdere wooneenheden 

(stedenbouwkundige voorschriften - p61) aan te vullen en verwijst naar een bepaling uit de 

gemeentelijke verordening van de stad Brugge. 

1.13 Bezwaarindiener stelt voor dat om het voorschrift inzake het aantal bouwlagen aan te vullen 

met ‘het aantal bouwlagen zijn gelijk aan of volgens verkleinende ordonnantie van de eerste 

bouwlaag’ (stedenbouwkundige voorschriften - p61). 

1.14 Bezwaarindiener wijst op een fout mbt dichtgemetselde ramen, en stelt voor om het 

openmaken enkel toe te staan na advies van de expertencommissie (stedenbouwkundige 

voorschriften – p62).   

1.15 Bezwaarindiener stelt een hele resem aanpassingen en aanvullingen voor die neerkomen op 

een verstrenging van de voorschriften: vervangen kan enkel mits exacte kopie van bestaande 

(ramen, deuren, plinten, dakpannen, schouwen…).   

1.16 Kaatsspelplein 14 wordt onterecht als niet passend beschouwd.   

1.17 Bezwaarindiener vraagt om de gebouwen van het TID te betrekken bij het ensemble Sint-

Hermesstraat-hoek Priestersstraat. 

1.18 Voorstel om ramen uit de art-deco-periode te wijzigen naar 19
e
-eeuwse ramen is onterecht. 

1.19 Bezwaarindiener pleit voor het behoud van Sint-Martensstraat 23.   
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1.20 Bezwaarindiener vindt het bestaande gabariet van Watermolenstraat 7 en 9 interessant als 

historische getuige van deze wijk, en pleit voor het behoud van kleine anomalieën die op zich 

hun waarde hebben.   

Bezwaarschrift 2 
2.1 bezwaarindiener vraagt om het pand "Residenties Mouroit - Mercator - Vivaldi", gelegen op 

de hoek van de Priesterstraat en de Hospitaalstraat uit het RUP te laten en haalt daarbij 

volgende argumenten aan: het pand ligt slechts voor 10% binnen de grenzen van de Vrijheid, 

het pand is nieuwbouw en voldoet niet aan verschillende bepalingen uit het RUP.  Wanneer 

het gebouw bijvoorbeeld afbrandt kan hetzelfde niet meer opnieuw gebouwd worden.   

2.2 Bezwaarindiener wijst op de nadelen van het voorkooprecht bij een pand in mede-eigendom.   

 Bezwaarschrift 3 
3.1 Discriminatie van de bezwaarindieners: in het RUP staat dat de woningen Watermolenstraat 

7-9, eigendom van de bezwaarindieners, bij een latere verbouwing moeten worden 

teruggebracht tot het uitzicht van de arbeiderswoningen van weleer.  Hierdoor ontstaat een 

open gevel met nr. 11, wat in tegenstrijd is met het principe uit het RUP dat de wachtgevels 

afgewerkt moeten worden.  Deze beperking wordt anderzijds niet opgelegd ten aanzien van 

Watermolenstraat nr.5.  Er wordt niet verantwoord waarom de pand nr. 5 anders behandeld 

wordt dan pand nr. 7-9.  Aangezien het RUP erkent dat de waarde van nrs. 7-9 nihil is, is er 

geen enkele reden om onderscheid te maken met nr. 5.  Nr. 5 is bovendien opgenomen in de 

inventaris bouwkundig erfgoed.  Aan de overzijde van de straat werd een ensemble 

gedefinieerd waar net wel vereisten opgelegd werden inzake het volgen van kroonlijst, 

verdiepingen, ornamenten…    

3.2 Belangenvermenging : het RUP is onwettig doordat de architect van de stedenbouwkundige 

vergunning voor het aanpalend project (Watermolenstraat 1-5), dezelfde is als deze van het 

witboek.  In het witboek, als onderdeel van het dossier, staat een afbeelding van een project 

dat op het moment van openbaar onderzoek nog in aanvraag is.   

3.3 Er worden verouderde en niet relevante voorwaarden opgelegd (vb. steken van houten 

ramen).  De verplichting om te pleisteren is niet duurzaam.   

3.4 De mobiliteitsvoorwaarden zijn in strijd met de wijziging van het rooilijnplan en 

stedenbouwkundige vergunning voor de parking Familia. 

3.5 In de stedenbouwkundige voorschriften staat dat de woning Watermolenstraat 7/9 

opgenomen is in de categorie 2, terwijl in de lijst van afwegingskader dezelfde woning 

opgenomen is onder categorie 4. 

3.6 Indien er verbouwd wordt moeten de zwarte dakpannen dan vervangen worden door rode?  

3.7 Wordt er een laad&los-zone ingericht vóór de ingang van 3 garages (Kegelkaai)? 

3.8 Kan er een afwijking toegestaan worden voor het plaatsen van zonnepanelen aan de 

straatzijde wanneer dit de zuidzijde is, of wanneer deze niet zichtbaar zijn van op de straat? 

ADVIES GECORO 

De Gecoro adviseert akte te nemen van de adviezen.  Ten aanzien van de opmerkingen uit de 

bezwaarschriften adviseert de Gecoro volgende:   

Wijnstraat (1.1, 1.5, 1.6) 
Het is correct dat er in de Wijnstraat (onpare zijde) een ambitie bestaat om de panden maximaal 

in te vullen met een commerciële functie.  Het RUP sluit daarom afbraak en vervangbouw niet 

uit.  Toch wil dat niet zeggen dat er per definitie afbraak en vervangbouw zal plaatsvinden, of 

dat er geen rekening zal gehouden worden met eventuele ensembles die niet opgenomen zijn.  

De afweging zal voor wat betreft de Wijnstraat gebeuren door de vergunningverlenende 

overheid, wanneer er zich een concreet project aandient.   

Uiteindelijk bevindt de Wijnstraat zich helemaal aan de rand van de Vrijheid.  Aangezien de 

overkant (pare zijde) sowieso niet in het plangebied opgenomen is, zou het moeilijk zijn om de 

gewenste sfeer van de Vrijheid te realiseren in de Wijnstraat.   
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Er zijn met andere woorden ruimtelijke argumenten om binnen het RUP een uitzondering 

(inzake voorschriften) te maken voor wat betreft de onpare zijde van de Wijnstraat. 

Het bestaan van het EVA en het voorkooprecht biedt anderzijds net kansen om een 

ontwikkeling te realiseren waarbij zoveel mogelijk erfgoedwaarden behouden blijven.  

Materiële fouten (1.2, 1.14, 1.18, 3.2, 3.5) 
Dit dient nagegaan en zo nodig aangepast te worden.    

Ambitie – planopzet – planafbakening - wetenschappelijke basis (1.3, 1.5, 1.10, 1.15, 1.16, 
1.17, 1.19) 
Het afwegingskader is het eindresultaat van een lang voortraject.  In de stedenbouwkundige 

studie, gevoegd als bijlage bij het dossier, kan nagegaan worden dat het plangebied intensief 

geanalyseerd werd, waarbij ook de diverse tijdslagen erkend en besproken worden.   

In de stedenbouwkundige studie staat ook de visie voor het plangebied beschreven.  Dit is een 

beleidskeuze.  Het RUP is slechts een onderdeel van een groter verhaal.  Maar de ambitie is 

niet om dit stadsdeel onder een spreekwoordelijke stolp te plaatsen.  Het is de bedoeling om 

leven in deze wijk te brengen, en tegelijk zoveel mogelijk aandacht te hebben voor die 

erfgoedkundige kwaliteiten die de Vrijheid bijzonder maken.  Dit is en blijft een 

evenwichtsoefening waarbij verschillende belangen tegenover elkaar afgewogen moeten 

worden.  Erfgoed krijgt daarbij een plaats, veel nadrukkelijker dan ooit tevoren, maar het is niet 

de enige ambitie.  De focus ligt zodoende op de voorgevel en de daken, omdat deze 

beeldbepalend zijn.  Hiermee wordt niet gezegd dat wat achter de gevel ligt onbelangrijk is, 

maar het valt gewoon buiten de scope van plan.  Behoudens bij beschermde monumenten wordt 

niet gevraagd dat nieuwe ramen, deuren en kroonlijsten exacte kopieën zijn, er wordt wel 

gewezen op de karakteristieke eigenschappen die gerespecteerd moeten blijven.  In dat opzicht 

speelt het witboek een cruciale rol.  Het is niet de ambitie om de Vrijheid te bevriezen zoals ze 

is, wel om enkele bouwkundig interessante karakterieken te benadrukken en te bewaren bij de 

verdere ontwikkeling.  Binnen die logica kan het dus voorkomen dat ervoor geopteerd wordt 

om plaatselijke anomalieën weg te werken.       

De documenten werden in het voortraject afgetoetst met dienst Onroerend Erfgoed van Ruimte 

Vlaanderen, daaruit volgden geen opmerkingen inzake de toegepaste methodiek en of gebrek 

aan wetenschappelijke basis.        

De begrenzing van het RUP verwijst naar de oude grens van de Vrijheid, maar komt er niet 

helemaal mee overeen.  Dat hoeft ook niet.  In principe is elke begrenzing van een RUP 

arbitrair, er dient gekeken te worden naar het ambitieniveau en de doelstellingen.  De ambitie is 

niet om elk ensemble in het stadscentrum van Ronse te bespreken.  Binnen de Vrijheid werden 

alle relevante ensembles meegenomen.  Ook in de gebieden buiten het RUP kunnen (binnen het 

vergunningenbeleid) bepaalde principes toegepast worden inzake behoud erfgoed.  

Categorisering (1.3) 
De gebruikswaarde werd aanvankelijk naar voren geschoven als criterium, maar dit is in de 

praktijk niet gebruikt om de categorisering te bepalen.  De bepaling van de gebruikswaarde is 

maatwerk en het bleek onhaalbaar om deze analyse naar behoren en binnen een werkbaar 

tijdsbestek uit te voeren.  Uiteindelijk werd er geopteerd om de gebruikswaarde te evalueren  

wanneer er een concrete vraag komt om af te wijken van de vooropgestelde categorisering (op 

basis van de andere twee criteria).  Hierin speelt de beoordelingscommissie een belangrijke rol.  

Dit kan eventueel zo verduidelijkt worden in de toelichtingsnota.          

Vraag om verduidelijking (1.4, 3.6, 3.7, 3.8) 
Advies om deze zaken te verduidelijken binnen het dossier.   

Bestaande situaties die de beeldkwaliteit niet ondersteunen (1.6) 
Dat er ongewenste ontwikkelingen bestaan is net het gevolg van het ontbreken van een 

duidelijk kader.  Het RUP wil daaraan tegemoet komen.   

Behoudens de Wijnstraat 65-73 zijn de situaties die de beeldkwaliteit van de Vrijheid niet 

ondersteunen ondergebracht in de categorie 4.  Wat de gewenste ontwikkeling is voor panden 

in categorie 4 staat beschreven in de stedenbouwkundige voorschriften.   
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Wanneer een dergelijk pand zich ook in een ensemble bevindt, zijn er doorgaans nog meer 

gedetailleerde voorschriften opgenomen die aangeven wat de gewenste ontwikkeling is.  Er 

werden ook per ensemble duidelijke afbeeldingen voorzien waarop aangegeven staat welke 

elementen de beeldkwaliteit ondersteunen en welke niet.  Bij elk ensemble werd ook een 

afbeelding geplaatst die aangeeft wat een mogelijke goede ontwikkeling zou kunnen zijn.     

Beoordelingscommissie – afwijkingsmogelijkheden (1.7, 1.8) 
De mogelijkheid om af te wijken van de vastgestelde categorisering is ingegeven door het feit 

dat niet alle aspecten (kunnen) gekend zijn bij het opstellen van een categorisering.  Doorheen 

de tijd kunnen er ook zaken gebeuren (vb. ramp) die andere oplossingen vereisen dan wat de 

oorspronkelijke categorisering vooropstelde.    Uiteindelijk moet een afwijking inzake 

categorisering gemotiveerd worden door de aanvrager en zal de beoordelingscommissie 

oordelen of de motivering gegrond is.  Door deze mogelijkheid te voorzien vermijd je 

onoplosbare situaties waarbij niemand gebaat is.        

Het is uiteraard de bedoeling dat de beoordelingscommissie bestaat uit onafhankelijke experts, 

en dat zouden ook landschapsarchitecten, kunsthistorici… kunnen zijn.  De nadere modaliteiten 

mbt deze beoordelingscommissie moeten nog uitgeschreven worden.   

Suggesties (1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14) 
Werken vergunningsplichtig maken: Binnen het RUP werd gekozen voor een andere aanpak.  

Omwille van de impact worden bepaalde zaken opgelegd of juist verboden (vb. houten ramen, 

kleur gevelmateriaal).  Als het toegelaten is hoeven de betrokkenen niet noodzakelijk nog een 

vergunning aan te vragen.  Als het niet toegelaten is hoeven ze geen vergunning aan te vragen 

want het mag toch niet.   

Opnemen element venstermaatvoering op p59 van de voorschriften: Venstermaatvoering is 

inderdaad van belang, dat komt ook aan bod in het RUP, zij het niet op deze plaats.  Dit kan 

aangevuld worden.   

Aanvullen voorschrift inzake opsplitsen van woningen: De opsplitsing van panden is volgens 

de voorziene voorschriften enkel toegelaten onder de strikte voorwaarde dat de coherentie in de 

voorgevel behouden blijft.  Dit sluit aan bij het principe dat in Brugge gehanteerd wordt, zij het 

dan enkel rekening houdend met gevelaspecten.  Dit hangt dan weer samen met het 

ambitieniveau (zie eerder). 

Aanvullen voorschrift inzake het aantal bouwlagen: De huidige manier van formuleren is 

voldoende dienend voor het doel dat wordt nagestreefd. 

Openen dichtgemetselde ramen slechts toestaan na advies beoordelingscommissie: de ritmering 

van de gevel staat voorop.  Wanneer de vraag komt om een dichtgemetseld raam open te 

maken, of juist niet, zal dat vooral samenhangen met de manier waarop het pand intern gebruikt 

wordt.  Dit is belangrijk aangezien het de bedoeling is dat zoveel mogelijk panden een 

functie/gebruik krijgen.  Het is niet duidelijk welke meerwaarde het advies van de 

beoordelingscommissie in dit geval kan geven. 

Hoek Priesterstraat – Hospitaalstraat, perceel sectie E, nr. 833/F (2.1) 
Behoudens de gevel en een klein volume aan de Priestersstraat betreft dit een relatief recent 

opgetrokken nieuwbouwvolume.  Het perceel werd evenwel integraal opgenomen onder categorie 

1 (beschermde monumenten).  Dit impliceert dat de voorschriften van artikel 1 ook van 

toepassing zijn op het nieuwbouwgedeelte langsheen de Hospitaalstraat, terwijl deze zijde 

duidelijk buiten de begrenzing van de Vrijheid ligt.  Het nieuwbouwvolume aan de zijde 

Hospitaalstraat is bovengronds fysiek niet verbonden met het gedeelte langs de Priesterstraat.  

Had dit gebouw (kant Hospitaalstraat) op een apart kadastraal perceel gelegen dan zou dit 

gebouw niet zijn meegenomen in het RUP.  Er zijn ruimtelijke argumenten om te motiveren dat 

het gebouw kant Hospitaalstraat buiten het RUP valt.  Het gedeelte kant Priesterstraat kan wel 

binnen het RUP gehouden worden omdat de gevel kant Priesterstraat meegaat met de 

bescherming van de rest van de Priesterstraat, en op die manier dus verbonden is met de Vrijheid.   

In deze situatie kan, per uitzondering, gekozen worden om niet de perceelsgrens als begrenzing 

van het RUP te hanteren.        
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Voorkooprecht (2.2) 
Er wordt gerefereerd naar het voorkooprecht op basis van de Vlaamse Wooncode, waarbij er 

heel wat instanties zijn die de mogelijkheid krijgen om het voorkooprecht uit te oefenen, wat 

soms leidt lange wachttijden alvorens er een finaal antwoord is.  Hier gaat het om een 

voorkooprecht voor de stad Ronse en het EVA Bouwmaatschappij Ronse, die vrij snel kunnen 

beslissen of er gebruik van gemaakt wordt of niet.   

 Watermolenstraat 7-9 (3.1) 
De bouwmogelijkheden voor nr. 7-9 zijn inderdaad meer beperkt dan die voor nr. 5, dat heeft 

ook te maken met de perceeldiepte.  Ter hoogte van de aansluiting met nr. 5 loopt de 

perceelsgrens trapsgewijs naar achter met plaatselijk een bouwdiepte van 3,4m tot 5,5m.  De 

beperkte bouwdiepte maakt het moeilijk om de hoogte te gaan, temeer omdat door de 

oriëntatie, er grote schaduwvlakken zouden ontstaan op de grond van nr. 5 die erachter ligt.   

Het herenhuis op nr. 11 heeft een typologie en uitvoeringsvorm die vraagt om alleen te staan.  

De kroonlijst en dakvorm geven duidelijk aan dat het niet de bedoeling is om ertegenaan te 

bouwen.  Om het accent op de nr. 11 te houden is het nodig om de naastliggende panden lager 

te houden.            

Belangenvermenging (3.2) 
Dit is geen ruimtelijk aspect.  Het is niet aan de Gecoro om zich hierover uit te spreken.   

Gebruik verouderde materialen (3.3) 
Er zijn voldoende voorbeelden die aantonen dat hout, als actuele toepassing, weldegelijk 

voldoet.    

Mobiliteit (3.4) 
Het RUP is een thematisch overdruk-RUP dat als doel heeft erfgoedelementen in de Vrijheid te 

vrijwaren en de beeldkwaliteit van de Vrijheid te versterken.  Het RUP zelf heeft geen impact 

op de mobiliteit.   

Overwegende dat het advies van de Gecoro dd° 19 september 2017 gevolgd wordt behalve 

voor wat betreft de opmerkingen ten aanzien van Watermolenstraat 7-9, en het gebouw op perceel 

nr. 833/F;  dat volgende zaken aangepast worden ten opzichte van het ontwerp-RUP : 

- Punten 1.3, 1.4, 3.6, 3.7 en 3.8 worden in de toelichtingsnota verduidelijkt; 

- Bij de bespreking van de beoordelingscommissie op p49 van de toelichtingsnota wordt 

toegevoegd dat het om onafhankelijke experts moet gaan, en dat dit ook kunsthistorici, 

landschapsarchitecten, ed. kunnen zijn; 

- Bij de stedenbouwkundige voorschriften op p59 wordt toegevoegd dat ook de 

venstermaatvoering van belang is; 

Overwegende dat het standpunt van de bezwaarindiener deels gevolgd wordt voor wat 

betreft het verschil inzake bouwmogelijkheden tussen Watermolenstraat 7-9 en Watermolenstraat 

5; dat het ruimtelijk verantwoordbaar is dat een vervangbouw voor Watermolenstraat 7-9 hoger 

gaat dan 2 bouwlagen; dat het niettemin van belang is rekening te houden met het gegeven dat niet 

aangesloten kan worden met Watermolenstraat 11 omdat de architectuur van dit gebouw hiertoe 

niet voorzien is (kroonlijst/dakvorm); dat Watermolenstraat 11 aan deze zijde van de straat 

ontworpen is als accent; dat dit juist één van de belangrijkste kwaliteiten is aan deze zijde van de 

Watermolenstraat; dat voor wat betreft de mogelijkheden inzake bouwhoogte ook rekening 

gehouden moet worden met de beschikbare perceelsdiepte; dat de voorschriften en tekening van 

‘ensemble 13’ in die zin aangepast worden dat een vervangbouw voor Watermolenstraat 7-9 

mogelijk is met 3 bouwlagen, mits het concrete voorstel van die aard is dat Watermolenstraat 11 

als accent blijft bestaan, en de plaatselijke perceeldiepte een bouwhoogte op 3 lagen toelaat;  

Overwegende dat het standpunt van de bezwaarindiener gevolgd wordt voor wat betreft de 

opname van het pand op perceel nr. 833/F (hoek Priestersstraat/Hospitaalstraat) in het RUP; dat 

het hier om een recente nieuwbouw gaat die bovendien nagenoeg volledig buiten de historische 

omschrijving van De Vrijheid is gelegen; dat de gevel in de Priesterstraat gevat wordt door een 

beschermingsbesluit; dat een opname binnen het RUP weinig toegevoegde waarde heeft; dat 

bijgevolg het grafisch plan ‘weergave artikels’ en het grafisch plan ‘weergave categorisering’ kan 

worden aangepast zodoende dat perceel nr. 833/F buiten de toepassing van het RUP valt;   
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Overwegende dat, in aanvulling op het advies van de Gecoro, gesteld kan worden dat de 

opmerking inzake belangenvermenging niet gevolgd wordt; dat de aanstelling van het 

ontwerpbureau voor het witboek correct is verlopen; dat de ontwerper van het witboek ook de 

ontwerper is van een concreet project (Familia) binnen de Vrijheid; dat schetsen van dit project 

werden opgenomen in het witboek; 

dat het witboek inhoudelijk beoordeeld is op zijn merites; dat de bedoelde schetsen enkel in het 

witboek aanvaard zijn omdat ze precies de visie ondersteunen zoals eerder vooropgesteld; dat het 

witboek enkel handelt over ornamentering en geen uitspraken doet over de vergunbaarheid van 

totaalprojecten; dat de vaststelling dat de ontwerper van het witboek zich, voor een eigen concreet 

project binnen de Vrijheid, schaart achter de vooropgestelde principes inzake ornamentering en 

daarvan een voorbeeld toevoegt in het witboek, niks te maken heeft met belangenvermenging;  

Overwegende dat de opmerking binnen de bezwaarschriften met betrekking tot de 

categorisering van de panden Wijnstraat 65-73 gevolgd kan worden; dat deze panden vooralsnog 

ondergebracht zijn onder de categorie ‘niet van toepassing’; dat deze categorie percelen omvat 

waar geen bebouwing stond op het moment van opmaak; dat voor wat betreft de Wijnstraat 65-73 

inmiddels een nieuwbouw gerealiseerd werd; dat er op dit moment weldegelijk een uitspraak 

gedaan kan worden over de categorisering; dat het gebouw kan ondergebracht in de categorie 4, 

naar analogie met andere nieuwbouwprojecten binnen het projectgebied;   

Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen 

betreffende het integraal waterbeleid het plan onderworpen dient te worden aan de watertoets; dat 

het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen nadere regels vaststelt 

voor de toepassing van de watertoets; dat het plan werd getoetst aan de kenmerken van het 

watersysteem en aan de relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet 

integraal waterbeleid; dat er een toetsing is gebeurd van het RUP De Vrijheid ten aanzien van het 

watersysteem; dat de resultaten daarvan te lezen zijn in de toelichtingsnota dewelke deel uitmaakt 

van het dossier; dat de conclusie luidt dat er geen aanzienlijke effecten verwacht worden, 

aangezien het gaat om een overdruk-RUP dat enkel uitspraken doet over het uitzicht van delen van 

gebouwen; dat het ook zo is dat de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen in het 

plangebied aan de watertoets onderworpen moeten worden; dat hierbij verwezen wordt naar de 

vigerende gewestelijke, provinciale en gemeentelijke wetgeving; dat zodoende in alle redelijkheid 

kan worden geoordeeld dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Vrijheid verenigbaar 

is met het watersysteem en geen schadelijk effect op de waterhuishouding veroorzaakt; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepen, in zitting van 02 oktober 2017; 

Na beraadslaging; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) De Vrijheid, mits aangepast zoals 

besproken, definitief vast te stellen. 

Artikel 2.  Het definitief vastgestelde gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) De Vrijheid, 

samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledig advies van de Gemeentelijke 

Commissie voor Ruimtelijke Ordening, per beveiligde zending te bezorgen aan de Deputatie van 

de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Regering.  

 

5.  GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE HET 
COMMERCIEEL CENTRUM VAN DE STAD.  
AANPASSING. 

In het kader van het Handelspandenfonds dat middelen ter beschikking stelt voor startende 

commerciële activiteiten, werd, om sturend te kunnen optreden en eventueel te kunnen ingrijpen, 

een stedenbouwkundige verordening opgemaakt en een belastingreglement ingevoerd. 

Na evaluatie van de verschillende bestaande reglementen werd geconstateerd dat het opportuun is 

om het beleid bij te sturen op basis van hedendaagse tendensen en inzichten. 

De indeling in een A-, B-, C- en horecazone in de geldende stedenbouwkundige verordening blijft 

behouden. 
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De voorgestelde aanpassingen aan de stedenbouwkundige verordening inzake het commercieel 

centrum omvatten : 

- wijziging van de afbakening van de zones : A-zone werd gereduceerd, voortaan wordt de 

oneven kant van de Wijnstraat opgenomen in de B-zone 

- inhoudelijke wijziging : in de A-zone worden restaurants, tea-rooms en brasserieën op gelijke 

voet behandeld als de commerciële functie, in de B-zone wordt er meer belang gehecht aan  

“zichtbare bedrijvigheid” dan aan “commercieel en diensten”. 

Er werd, inzake deze aanpassingen, een openbaar onderzoek georganiseerd van 24 augustus tot en 

met 22 september 2017 waarbij geen bezwaren werden ingediend. 

De Gecoro heeft in de zitting van 19 september 2017 gunstig advies gegeven aan deze aangepaste 

stedenbouwkundige verordening. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aanpassingen van de 

stedenbouwkundige verordening inzake het commercieel centrum van de stad. 

       

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;  

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald art. 2.3.2 §2, houdende 

de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 houdende regeling van 

het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen; 

Gelet op de beslissing van de Deputatie van 13 maart 2014, houdende de definitieve 

goedkeuring van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening commercieel centrum; 

Overwegende dat stedenbouwkundige verordeningen voorschriften van 

stedenbouwkundige aard bevatten en in overeenstemming moeten zijn met de bestaande 

regelgeving voor de materie in kwestie; 

Overwegende dat de gemeenten onder meer bevoegd zijn voor de goede ruimtelijke 

ordening op hun grondgebied, en daartoe gebruik kunnen maken van een aantal instrumenten; dat 

de opmaak van een stedenbouwkundige verordening daar één van is;  

Overwegende dat voor het reactiveren van het commercieel centrum van de stad een beleid 

vooropgesteld wordt, gesteund op drie pijlers: een stimulerende pijler: het handelspandenfonds, 

een kanaliserende pijler: een stedenbouwkundige verordening en een penaliserende pijler : een 

belastingreglement;  

Overwegende dat een stedenbouwkundige verordening noodzakelijk is om sturend te gaan 

werken op de functies binnen het commercieel centrum, met oog op de gewenste structuur;  

Overwegende dat het nuttig is om het beleid bij te sturen op basis van een aantal 

hedendaagse tendensen en inzichten; dat de verschillende bestaande instrumenten werden 

geëvalueerd; dat na een intensief voortraject en diverse werkgroepvergaderingen voor elk 

instrument een voorstel tot wijziging werd opgemaakt;  

Overwegende dat het uitgangspunt voor wat betreft de stedenbouwkundige verordening 

grotendeels gelijk blijft; dat het commercieel centrum wordt ingedeeld in 4 zones: A-, B-, C- en 

horecazone; dat de A-zone de echte kern van het commercieel centrum omvat waar commerciële 

activiteiten centraal staan; dat de B-zone fungeert als aanloopzone naar de commerciële kern; dat 

de C-zone de restanten omvat van het oude winkelcentrumgebied, dat de nadruk hier ligt op het 

vermijden van leegstand; dat in de horecazone gemikt wordt op het samenbrengen van de 

infrastructuur inzake horeca;  

Overwegende dat enkel de afbakening van de zones en de toegestane functiewijzigingen 

per zone aangepast werden; dat de oneven kant van de Wijnstraat ingedeeld was in de A-zone; dat 

de praktijk geleerd heeft dat dit moeilijk waar te maken valt; dat in de Wijnstraat als aanloopstraat 

naar de kern van het winkelcentrumgebied zichtbare bedrijvigheid belangrijk is, ook al is dat strikt 

gezien geen commerciële activiteit; dat een gelijkaardige redenering geldt voor de andere 

aanloopstraten (B-zone); dat in de A-zone een invulling als restaurant, brasserie of tearoom als 

nuttig en complementair bevonden wordt naast de louter commerciële functie; dat het nuttig is 

deze functiewijziging ook mogelijk te maken bij bestaande commerciële panden;   
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Overwegende dat een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening een kader aanreikt, 

dat opgemaakt wordt door de lokale overheid en goedgekeurd door de deputatie; dat dit derhalve 

een houvast is voor en een communicatie-instrument naar diegene die een stedenbouwkundige of 

omgevingsvergunning aanvraagt;     

Overwegende dat een voorstel van stedenbouwkundige verordening commercieel centrum 

werd opgemaakt, na overleg tussen de Diensten Omgeving en Lokale Economie; 

Overwegende dat omtrent het ontwerp een openbaar onderzoek werd georganiseerd van 24 

augustus 2017 tot en met 22 september 2017; dat binnen de gestelde termijn geen 

bezwaarschriften werden ingediend;   

Overwegende dat omtrent het ontwerp van stedenbouwkundige verordening advies werd 

aangevraagd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening; dat de Gecoro in 

zitting van 19 september 2017 een gunstig advies zonder meer heeft uitgebracht; 

Overwegende dat omtrent het ontwerp van stedenbouwkundige verordening advies werd 

aangevraagd aan het Departement Ruimte Vlaanderen; dat binnen de gestelde termijn geen advies 

werd uitgebracht; dat aan de adviesvereiste kan voorbijgegaan worden;  

Gelet op de nota ter zake van Kristof Meerschaut, stedenbouwkundig ambtenaar, van 25 

september 2017; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 02 oktober 2017; 

BESLIST : met 25 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 
sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1.   De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening commercieel centrum – wijziging 

wordt definitief vastgesteld. 

Artikel 2.  De definitief vastgestelde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening commercieel 

centrum – wijziging wordt aan de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen ter goedkeuring 

toegestuurd. 

 

LOKAAL SOCIAAL BELEID EN WELZIJN 

6.  HERVORMING VAN HET STELSEL "PLAATSELIJK 
WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP", PWA, NAAR EEN NIEUW INSTRUMENT 
"WIJK-WERKEN" BINNEN HET VLAAMS ACTIVERINGSBELEID. 
TOETREDING TOT DE OP TE RICHTEN PROJECTVERENIGING 'WIJK-WERKEN 
VLAAMSE ARDENNEN', ONTWERP VAN STATUTEN EN AANDUIDEN VAN 
VERTEGENWOORDIGERS VOOR DE RAAD VAN BESTUUR.  
GOEDKEURING. 

Met de zesde staatshervorming werd een pakket bevoegdheden met betrekking tot de activering van 

werkzoekenden overgeheveld naar de gewesten. Eén van die bevoegdheden betreft het PWA-

stelsel. De Vlaamse Regering engageerde zich tot een hervorming van het PWA-stelsel en 

introduceerde een nieuwe instrument namelijk “Wijk-werken”.  

De belangrijkste principes van “Wijk-werken”zijn :  

- vanaf 01 januari 2018 gebeurt de toeleiding van werkzoekenden naar Wijk-werken vanuit 

VDAB en van leefloongerechtigden vanuit het OCMW. En dit op basis van de inschatting 

van de nood die de persoon in kwestie heeft aan werkervaring. De werkloosheidsduur van 

iemand zal geen criteria meer vormen om toegang te krijgen tot Wijk-werken.  

- een werkzoekende of leefloongerechtigde kan nog maximaal 12 maanden werkervaring 

opdoen via Wijk-werken.  

- er zal betaald worden met Wijk-werkcheques voor de prestaties van de Wijk-werker.  

Voor de organisatie van Wijk-werken wordt door de Vlaamse Overheid gestreefd naar een 

minimale schaalgrootte van 60.000 inwoners. Aangezien de Stad Ronse niet beschikt over 

voldoende aantal inwoners maar wel een opportuniteit ziet om een samenwerkingsverband aan te 

gaan met meerdere andere lokale besturen in de regio, wenst het bestuur toe treden tot een nieuw 

samenwerkingsverband zodat de stad een actieve rol kan opnemen in de organisatie van Wijk-

werken.  
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De raad wordt verzocht om de oprichting van een projectvereniging ‘Wijk-werken Vlaamse 

Ardennen’ met de stad Oudenaarde en gemeenten Zwalm, Kruishoutem, Zingem, Lierde, 

Kluisbergen, Wortegem-Petegem en Horebeke en de ontwerpstatuten goed te keuren.  

De raad wordt eveneens verzocht om kandidaten aan te duiden voor de Raad van Bestuur, namelijk 

één effectieve stemgerechtigde vertegenwoordiger, één plaatsvervangende stemgerechtigde 

vertegenwoordiger en één raadgevende vertegenwoordiger.  

 

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

Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de conceptnota “hervorming van het PWA-stelsel: naar een nieuw instrument 

‘Wijk-werken’” binnen het Vlaams activeringsbeleid zoals die door de Vlaamse regering 

goedgekeurd werd op 04 maart 2016; 

Gelet op het decreet van 05 juli 2017 betreffende “Wijk-werken”; 

Gelet op het uitvoeringsbesluit “Wijk-werken” van 07 juli 2017 van de Vlaamse regering;  

Gelet op het schrijven van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, 

Innovatie en Sport van 01 augustus 2017 betreffende de hervorming van het PWA-stelsel naar een 

nieuw instrument “Wijk-werken” binnen het Vlaams activeringsbeleid;  

Overwegende dat Vlaanderen sinds de zesde staatshervorming bevoegd is geworden voor 

een aantal aspecten van het PWA-stelsel; 

Overwegende dat in het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014 het engagement 

opgenomen werd om het PWA-stelsel ter hervormen. Het Regeerakkoord verwoordde het als volgt: 

‘De focus ligt hierbij op het activeren van langdurig werkzoekenden door het aanbieden van 

tijdelijke werkervaring op lokaal niveau. Lokale besturen worden hier uiteraard bij betrokken. De 

huidige PWA-werknemers worden, waar mogelijk, geheroriënteerd naar bestaande of nieuwe 

instrumenten, de anderen kunnen in het stelsel blijven tot vertrek of pensionering.’; 

Overwegende dat het decreet en het uitvoeringsbesluit betreffende Wijkwerken in werking 

treedt op 01 januari 2018, vanaf dan zal het PWA-stelsel overgaan in Wijk-werken;  

Overwegende bovendien dat uit het schrijven van de heer Philippe Muyters, Vlaams 

Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport blijkt dat indien het gemeentebestuur opteert 

voor de oprichting van een samenwerkingsverband als organisator voor het Wijk-werken uiterlijk 

op 30 september 2017 een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dient 

bezorgd te worden aan de VDAB waaruit dit blijkt en dat uiterlijk op 31 oktober 2017 een 

beslissing van de gemeenteraad dienaangaande dient bezorgd te worden aan de VDAB; 

Gelet op artikel 5 van het decreet van 05 juli 2017 betreffende wijk- werken en diverse 

bepalingen in het kader van de 6
de

 staatshervorming dat bepaalt : ‘de volgende vier afzonderlijke 

partners zijn betrokken bij het wijkwerken: de VDAB, de gemeente, de organisator en het 

OCMW.‘; 

Gelet op artikel 13§1 van het decreet van 05 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse 

bepalingen in het kader van de 6
de

 staatshervorming dat bepaalt : ‘De gemeente heeft volgende 

taken voor de regie van het wijkwerken: 

1° het detecteren van lokale noden met betrekking tot activiteiten die niet worden 

uitgevoerd in het reguliere arbeidscircuit 

2° het bepalen van lokale uitbreidingen of beperkingen op de lijst van activiteiten, zoals 

bepaald in artikel 27 van het decreet 

3° het bewaken van de lijst van activiteiten, zodat er geen verdringing van de reguliere 

arbeid kan zijn 

4°  het uitbouwen van een samenwerking en coördinatie met de VDAB en de organisator 

5° het informeren en het sensibiliseren van de gebruikers 

6°  het verzamelen en het aanleveren aan de organisator van de mogelijke werkplekken 

voor het verrichten van het wijkwerken ‘; 
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Gelet op artikel 13§2 van het decreet van 05 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse 

bepalingen in het kader van de 6
de

 staatshervorming dat bepaalt : ‘De gemeente kan de taken, 

vermeld in §1 zelf uitvoeren, of voor uitvoering van die taken een samenwerkingsverband sluiten 

met andere gemeenten als vermeld in het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking.’; 

Gelet op artikel 14§1 van het decreet van 05 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse 

bepalingen in het kader van de 6
de

 staatshervorming dat bepaalt : ‘De gemeente heeft de volgende 

taak inzake de organisatie van het wijk-werken: 

1° hetzij het oprichten van een organisator als het een gemeente betreft die minstens 

60 000 inwoners heeft 

2° hetzij het vormen van een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid als 

vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking, dat als organisator zal optreden of een organisator zal oprichten, op 

voorwaarde dat het samenwerkingsverband een grondgebied van 60 000 inwoners 

omvat 

3°  hetzij de organisatie van het wijk-werken aan de VDAB overlaat; 

Voor de taak, vermeld in het eerste lid, 2°, kan de gemeente ervoor kiezen om een bestaand 

samenwerkingsverband of een bestaande vereniging als vermeld in voormelde punt 2°, te belasten 

met de organisatie van de wijkwerking… ; 

De Vlaamse Regering bepaalt welke vormen van rechtspersoonlijkheid in aanmerking komen als 

organisator; 

Gelet op artikel 18 van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende het wijk-

werken dat bepaalt dat een projectvereniging, een dienstverlenende vereniging, een opdracht 

houdende vereniging en een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid (onder de 

opschortende voorwaarde dat een van de deelnemende gemeenten aangesteld wordt als beherende 

gemeente) in aanmerking komen als organisator van wijk-werken; 

Gelet op de Collegebeslissing van 26 juni 2017 waarbij Mevrouw Isabelle Raevens 

aangeduid werd om de vergaderingen bij te wonen in het kader van de overschakeling van het 

PWA-stelsel naar Wijkwerken in de regio; 

Gelet op het feit dat over ‘Wijk-werken’ diverse gesprekken werden gevoerd tussen de 

steden Oudenaarde en Ronse, de gemeenten Brakel, Maarkedal, Zwalm, Kruishoutem, Zingem, 

Lierde, Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Horebeke, Gavere, onderling, onder meer tijdens diverse 

vergaderingen van 18/5/2017, 30/5/2017, 30/8/2017, 04/9/2017 en 06/9/2017, waar er door de 

deelnemende besturen van de sten en Oudenaarde en Ronse, de gemeenten Maarkedal, Zwalm, 

Kruishoutem, Zingem, Lierde, Kluisbergen, Wortegem-Petegem, Horebeke, Gavere, besloten werd 

dat het voordelen biedt om deze samenwerking te gebruiken om de taken in het kader van het wijk-

werken toebedeeld aan de gemeentelijke overheden gezamenlijk uit te oefenen en ook als 

organisator op te treden;  

Overwegende dat het aangewezen is om een projectvereniging op te richten die deze taken 

voor zijn rekening zal nemen; 

Gelet op artikel 12§2,1°  van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking bepaalt : ‘Een projectvereniging is een samenwerkingsverband met 

rechtspersoonlijkheid zonder beheers overdracht dat tot doel heeft een duidelijk omschreven project 

te plannen, uit te voeren en te controleren.‘; 

Overwegende dat een projectvereniging de aangewezen rechtsfiguur is om de gemeentelijke 

taken in verband met het wijk-werken gezamenlijk in de regio Vlaamse Ardennen uit te oefenen en 

om als organisator van het wijkwerken in de regio op te treden; 

Overwegende dat wenselijk geacht werd te onderzoeken of er beroep gedaan kan worden op 

een derde partner met wie een samenwerkingsovereenkomst kan aangegaan worden voor wat de 

dagelijkse praktische werking en opvolging betreft en dit binnen de vigerende regelgeving; dat 

vanuit de VDAB de vraag naar deze mogelijkheid intussen positief werd beantwoord; 

Overwegende dat het gemeentebestuur noch financieel, noch inzake personeelsinzet belast 

wordt door het wijk-werken; 
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Overwegende dat aangaande dit laatste een businessplan dient opgemaakt te worden waaruit 

blijkt dat de middelen die voorzien worden om de taken als organisator van wijk-werken uit te 

voeren voldoende zijn om de te verwachten kosten te dragen; 

Overwegende dat in de regelgeving die betrekking heeft op lokale besturen uitdrukkelijk is 

bepaald dat er geen gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen opgericht worden in een 

verkiezingsjaar;  

Gelet op artikel 14§4 van het decreet van 05 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse 

bepalingen in het kader van de 6
de

 staatshervorming dat bepaalt : ‘In afwijking van de bepalingen 

van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, de bepalingen van 

het gemeentedecreet van 15 juli 2005 of andere reglementering die de lokale besturen bindt, kan de 

beslissing tot oprichting van een organisator met toepassing van dit artikel genomen worden tijdens 

kalenderjaren 2017 en 2018, ongeacht de nabijheid van de verkiezingen voor de algehele 

vernieuwing van de gemeenteraden.’; 

Gelet op artikel 13 van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking dat bepaalt : ‘De projectvereniging wordt opgericht voor een periode van ten hoogste 

zes jaar ingevolge daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissing die genomen worden binnen een 

tijdbestek van 2 maanden….’; 

Gelet op de ontwerpstatuten;  

Overwegende dat de projectvereniging beschikt over een Raad van Bestuur en de leden van 

de Raad van Bestuur hierbij rechtstreeks door de deelnemers worden benoemd;  

Overwegende dat uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters en schepenen dit mandaat 

kunnen vervullen;  

Overwegende dat iedere aangesloten stad of gemeente ook een lid met raadgevende stem 

kan afvaardigen, deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden die verkozen zijn op een lijst waarvan 

geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen of aangesteld 

is als voorzitter van het OCMW;  

Overwegende dat de Stad Ronse één effectieve en één plaatsvervangende vertegenwoordiger 

dient af te vaardigen evenals een vertegenwoordiger met raadgevende stem voor de Raad van 

Bestuur; 

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om de heer Tom 

Deputter, schepen, aan te duiden als effectief stemgerechtigde vertegenwoordiger en de heer Patrice 

Dutranoit, raadslid, als plaatsvervangend stemgerechtigd vertegenwoordiger voor de Raad van 

Bestuur van de Projectvereniging “Wijk-werken Vlaamse Ardennen”; 

Gelet op het mailbericht van 13 oktober 2017 van de heer Koen Haelters, raadslid sp.a-

fractie, waarbij de heer Björn Bordon, raadslid sp.a-fractie, voorgedragen wordt als 

vertegenwoordiger met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van de Projectvereniging; 

Gelet op het mailbericht van 12 oktober 2017 van de heer Dirk Deschaumes, raadslid 

Vlaams Belang, waarbij hij meedeelt dat de Vlaams Belang-fractie hem voordraagt als 

vertegenwoordiger met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van de Projectvereniging; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  In te stemmen met de oprichting van een projectvereniging ‘Wijk-werken Vlaamse 

Ardennen’, waarvan de deelnemende partners de steden Oudenaarde en Ronse en de  gemeenten, 

Zwalm, Kruishoutem, Zingem, Lierde, Kluisbergen, Wortegem-Petegem en Horebeke zijn en dit 

onder de opschortende voorwaarde dat het gemeentebestuur noch financieel noch wat inzet van 

personele middelen belast wordt met het wijk-werken, m.a.w. dat er voldoende middelen 

gegenereerd kunnen worden om de taken ter harte te nemen. 

Artikel 2. Kennis te nemen van het feit dat de Projectvereniging beroep kan doen op een derde 

partner waarmee het een samenwerkingsovereenkomst aangaat voor de uitvoering van de dagelijkse 

praktische werking en opvolging van de taken en dit binnen de vigerende regelgeving. 

Artikel 3.  Het ontwerp van statuten van de op te richten projectvereniging ‘Wijk-werken Vlaamse 

Ardennen’ goed te keuren.  
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Gelet op het voorstel van de heer Lieven Dhaeze, gemeenteraadsvoorzitter, om voor de 

aanduiding van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur van 

de Projectvereniging “Wijk-werken Vlaamse Ardennen” per fractie te stemmen; 

BESLIST : met 18 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie en 
Brigitte Goddaer) bij 10 onthoudingen (sp.a-fractie en Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 4.  De heer Tom Deputter, schepen, wonende Charles de Gaullestraat nummer 19 te 9600 

Ronse, aan te duiden als effectief lid van de Raad van Bestuur van de Projectvereniging ‘Wijk-

werken Vlaamse Ardennen’. 
De heer Patrice Dutranoit, gemeenteraadslid, wonende Viermaartlaan nummer 115 te 9600 Ronse, 

aan te duiden als vervangend lid van de Raad van Bestuur van de Projectvereniging ‘Wijk-werken 

Vlaamse Ardennen’. 

Gelet op het voorstel van de heer Lieven Dhaeze, gemeenteraadsvoorzitter, om voor de 

aanduiding van een vertegenwoordiger met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van de 

Projectvereniging “Wijk-werken Vlaamse Ardennen” een geheime stemming te houden; 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een vertegenwoordiger 

met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van deze Projectvereniging; 

Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming; 

Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden; 

De uitslag van de stemming luidt als volgt : 

De heer Björn Bordon bekomt 10 stemmen; 

De heer Dirk Deschaumes bekomt 4 stemmen; 

Er zijn 14 onthoudingen; 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming; 

BESLIST : 
Artikel 5.  De heer Björn Bordon, gemeenteraadslid, wonende Viermaartlaan nummer 31 te 9600 

Ronse, aan te duiden als lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem van de 

Projectvereniging ‘Wijk-werken Vlaamse Ardennen’. 

Artikel 6.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 

juli 2005. 

 

BEHEER VAN PATRIMONIUM 

7.  STADSGEBOUW HOGE WINDE.  
AFSLUITEN VAN EEN ERFPACHTOVEREENKOMST TUSSEN DE STAD RONSE 
EN WOON- EN ZORGCENTRUM SINT-VINCENTIUS, VESTIGEN VAN 
ERFDIENSTBAARHEDEN EN OVERDRACHT VAN 2 PERCELEN GROND. 
GOEDKEURING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 werd het bijzonder bestek goedgekeurd voor het 

dossier “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”. 

Op de gemeenteraadszitting van 03 juli 2017 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad 

Ronse, het OCMW Ronse en de vzw Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius goedgekeurd. 

Een van de deelopdrachten binnen de opdracht was “de overname en de uitbating van de 

seniorenflats (Hoge Winde), na de verkoop of de toekenning van een erfpacht door de stad”. 

Voor deze deelopdracht wordt geopteerd om een recht van erfpacht te vestigen, voor een periode 

van 50 jaar en mits de betaling van een jaarlijkse erfpachtvergoeding van 36.500 euro, jaarlijks aan 

te passen aan de index van de consumptieprijzen. 

Naast het recht van erfpacht worden in het ontwerp van akte ook erfdienstbaarheden opgenomen die 

afgesloten worden tussen de Stad Ronse, De Nieuwe Haard en het OCMW Ronse. 

Tevens worden in de akte twee grondoverdrachten opgenomen waarbij een perceel grond van 76 m² 

door De Nieuwe Haard wordt overgedragen aan het OCMW en een perceel grond van 107 m² wordt 

overgedragen door de stad aan het OCMW. 
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De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de erfpachtovereenkomst tussen de Stad 

Ronse en vzw Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius, aan het vestigen van erfdienstbaarheden 

alsook aan de overdracht van twee percelen grond. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op zijn beslissing van 17 oktober 2016 waarbij het bijzonder bestek betreffende “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” werd goedgekeurd; 

Gezien de gevoerde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met 

toepassing van artikel 26, §2, 1°, b) van de Wet Overheidsopdrachten van 15 juni 2006 resulteerde 

in een gunningsbeslissing van het College van Burgemeester en Schepen dd° 12 juni 2017, 

betekend aan de VZW Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius uit Erpe-Mere op 03 augustus 2017; 

Gelet op zijn beslissing van 03 juli 2017 waarbij 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”, af te sluiten tussen de Stad Ronse, het OCMW Ronse en de VZW Woon- en Zorgcentrum 

Sint-Vincentius, werd goedgekeurd; 

Gezien één van de deelopdrachten binnen de overheidsopdracht was “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 erfpacht door de stad”; 

  Gezien na bespreking de betrokken partijen geopteerd hebben voor de vestiging van een 

recht van erfpacht op deze eigendom gelegen Bredestraat nummer 256, kadastraal gekend sectie B 

deel van nummer 670A3; 

Gezien door notaris De Bouver van Sint-Lievens-Houtem een ontwerp van akte werd 

opgemaakt; 

Gezien in dit ontwerp van akte het recht van erfpacht, tussen de Stad Ronse, erfpachtgever, 

en de VZW Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius uit Erpe-Mere, erfpachter, wordt beschreven 

conform de bepalingen van het bijzonder bestek, dat de erfpacht wordt afgesloten voor een duur van 

50 jaar en mits betaling van een jaarlijkse erfpachtvergoeding van 36.500 euro, jaarlijks aan te 

passen aan de index; 

Gezien in dit ontwerp van akte eveneens erfdienstbaarheden worden gevestigd tussen de 

Stad Ronse, De Nieuwe Haard en het OCMW Ronse, zijnde de aanpalende en/of betrokken 

eigenaars, ter regeling van een recht van overgang en van uitweg en het recht van aanleg en van 

instandhouding van nutsleidingen en –voorzieningen, van openbare verlichting en van riolering, 

over de percelen kadastraal gekend als sectie B nummers 670A3 (eigendom Stad Ronse), 669Z 

(eigendom De Nieuwe Haard) en 669L2 (eigendom OCMW Ronse); 

Gezien het ontwerp van akte tevens de overdracht van twee percelen grond voorziet aan het 

OCMW Ronse, zijnde : 

- een perceel grond van 107m², kadastraal gekend sectie B deel van nummer 670A3 (Bredestraat 

256), wordt door de Stad Ronse kosteloos overdragen aan het OCMW Ronse die op deze grond, 

gelegen tussen wegverharding en aanpalende eigendommen, parkeergelegenheid zal realiseren 

ten voordele van de doorgangswoningen die niet in erfpacht zullen worden gegeven;  

- een perceel grond van 76m², kadastraal gekend sectie B deel van nummer 667Z (Bredestraat 

200/202), wordt door De Nieuwe Haard kosteloos overgedragen aan het OCMW Ronse die op 

haar kosten als tegenprestatie een afsluiting zal plaatsen vanaf de straat, langsheen de 

parkeerplaatsen, tot aan de nieuwe betonnen muur achteraan het gebouw Bredestraat 200; 

Gelet op het ontwerp van akte; 

Gelet op het plan van de erfdienstbaarheden; 

Gelet op het afbakenings- en verdelingsplan; 

Gelet op de bodemattesten; 
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Gelet op de schattingsverslagen met het oog op de vestiging van een erfpacht en de 

overdracht van de gronden;   

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met 21 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 
Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) en 7 stemmen tegen (sp.a-fractie) : 
Artikel 1.  Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van akte, in uitvoering van de deelopdracht 

“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 erfpacht door de stad” binnen 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”, houdende : 

- de vestiging van een recht van erfpacht tussen de Stad Ronse, erfpachtgever, en de VZW Woon- 

en Zorgcentrum Sint-Vincentius uit Erpe-Mere, erfpachter, voor de eigendom Bredestraat 

nummer 256, kadastraal gekend sectie B nummer 670A3 

- de vestiging van erfdienstbaarheden tussen de Stad Ronse, het OCMW Ronse en De Nieuwe 

Haard, zijnde het recht van overgang en van uitweg en het recht van aanleg en instandhouding 

van nutsleidingen en –voorzieningen, van openbare verlichting en riolering, over de percelen 

kadastraal gekend sectie B nummers 670A3, 669L2 en 669Z, eigendom van de aanpalende en/of 

betrokken eigenaars, respectievelijk zijnde de Stad Ronse, het OCMW Ronse en De Nieuwe 

Haard  

- de overdracht van twee percelen grond, zijnde 107m² van het perceel kadastraal gekend sectie B 

deel van nummer 670A3, eigendom van de Stad Ronse, en 76m² van het perceel kadastraal 

gekend sectie B deel van nummer 669Z, eigendom van De Nieuwe Haard, beiden aan het 

OCMW Ronse. 

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

juli 2005. 

 

OPENBARE WERKEN 

8.  WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE NAPOLÉON ANNICQSTRAAT 
EN DEEL VAN DE ALBERT MASSEZSTRAAT, TOT AAN DE OSCAR 
DELGHUSTSTRAAT, "KLOEF FASE IV", OMVATTENDE AANLEG VAN 
EEN GESCHEIDEN RIOOLSTELSEL, WEGENIS EN VOETPADEN. 
GOEDKEURING VAN HET ONTWERP, DE PLANNEN EN DE 
GEDETAILLEERDE RAMING. 

Door de Technische Dienst werd een ontwerp opgemaakt voor de aanleg van een gescheiden 

rioolstelsel, wegenis en voetpaden in de Napoléon Annicqstraat en deel van de Albert 

Massezstraat, tot aan de Oscar Delghustraat. 

De totale kosten voor deze werken worden geraamd op 1.345.326,19 euro, btw inclusief waarvan 

678.700,19 euro, btw inclusief, ten laste van de stad en 666.626,00 euro, btw exclusief ten laste 

van Aquario. 

Op basis van het voorontwerpdossier werd voor deze werken een gewestbijdrage vastgelegd ten 

bedrage van 503.646,95 euro. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het ontwerp, de plannen en de 

gedetailleerde raming voor de wegen- en rioleringswerken in de Napoléon Annicqstraat en deel 

van de Albert Massezstraat, tot aan de Oscar Delghuststraat. 

 

Dit agendapunt wordt uitgesteld tot de volgende gemeenteraadszitting omdat in het 
bestek de bepalingen van de Engagementsverklaring van de Stad Ronse voor het 
bestrijden van oneerlijke concurrentie door sociale dumping, sociale fraude en 
discriminatie, goedgekeurd door de gemeenteraad van 03 juli 2017, niet werden 
opgenomen. 
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9.  ONDERGRONDS BRENGEN VAN HET LAAGSPANNINGSNET IN BROEKE, 
DEEL TUSSEN DE KRUISSTRAAT EN DE STEFAAN MODEST GLORIEUXLAAN. 
GOEDKEURING. 

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het ondergronds brengen van het 

laagspanningsnet in Broeke, voor het deel tussen de Kruisstraat en de Stefaan Modest 

Glorieuxlaan. 

De kosten die geraamd worden op 41.952,08 euro, vrij van btw, dienen door de stad gefinancierd 

te worden. De kosten die door Eandis gedragen worden, bedragen 40.849,68 euro. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het ondergronds brengen van het 

laagspanningsnet in Broeke, deel tussen de Kruisstraat en de Stefaan Modest Glorieuxlaan. 

 

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

laagspanningsnet in Broeke, gedeelte tussen de Kruisstraat en de Stefaan Modest Glorieuxlaan; 

  Gelet op het dossier nummer 304661 opgemaakt door Eandis, waarbij de kostenraming 

41.952,08 euro bedraagt, vrij van btw, door de stad te betalen; 

            Gezien een bedrag van 40.849,68 euro ten laste van Eandis wordt genomen; 

             Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

  Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
 Het ondergronds brengen van het laagspanningsnet in Broeke, gedeelte tussen de 

Kruisstraat en de Stefaan Modest Glorieuxlaan, volgens dossier 304661 wordt goedgekeurd. 

 Een bedrag van 41.952,08 euro, vrij van btw, zal door de stad worden gefinancierd. 

 Het noodzakelijke krediet dient voorzien te worden in het investeringsbudget 2018 – 

algemene rekening 2280000 – beleidsitem 06400. 

De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 

 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 

 

10.  ONDERGRONDS BRENGEN VAN HET OPENBAAR VERLICHTINGSNET 
ALSOOK VERNIEUWEN VAN DE ARMATUREN IN BROEKE, VOOR HET 
GEDEELTE TUSSEN DE KRUISSTRAAT EN DE STEFAAN MODEST 
GLORIEUXLAAN.  
GOEDKEURING. 

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het ondergronds brengen van het openbaar 

verlichtingsnet en het vernieuwen van de armaturen in Broeke, voor het gedeelte tussen de 

Kruisstraat en de Stefaan Modest Glorieuxlaan. 

Dit ontwerp omvat het wegnemen en slopen van de bestaande verlichting en het plaatsen van 

nieuwe palen en armaturen. De kosten voor deze werken worden geraamd op 31.745,09 euro, btw 

inclusief, en zijn door de stad te financieren aangezien de openbare verlichtingsinstallaties 

eigendom zijn van de stad. 

Dit ontwerp kadert in het infrastructuurproject voor de aanleg van fietspaden langs Broeke, N48b 

waarvoor met het Vlaamse Gewest een koepelmodule werd afgesloten. 

Aanvullend wordt met het Vlaamse Gewest een samenwerkingsovereenkomst VIII afgesloten 

waarbij het gewest zicht ertoe verbindt om voor de plaatsing van nieuwe openbare verlichting een 

éénmalige fortaitaire vergoeding van 75.000 euro per kilometer te betalen. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het ondergronds brengen van het  

openbaar verlichtingsnet in Broeke, deel tussen de Kruisstraat en de Stefaan Modest Glorieuxlaan. 
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DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op het ontwerp dat door Eandis opgemaakt werd voor het ondergronds brengen 

van het openbaar verlichtingsnet en het vernieuwen van de verlichtingsarmaturen in Broeke, 

gedeelte tussen de Kruisstraat en de Stefaan Modest Glorieuxlaan; 

Gezien het ontwerp kadert in het infrastructuurproject voor de aanleg van fietspaden 

langs de gewestweg N48b op grondgebied van de Stad Ronse;  

Gezien hiervoor met het gewest de koepelmodule 45041/3 met module 13A afgesloten 

werd dat door de bevoegde Vlaamse Minister goedgekeurd werd op 27 juni 2011; 

Overwegende dat de stad aanvullend met het gewest een samenwerkingsovereenkomst 

VIII voor een aangepast verlichtingsproject wil afsluiten; 

Gezien het gewest zich ertoe verbindt om voor het vernieuwen van de openbare 

verlichting een éénmalige forfaitaire bijdrage ten bedrage van 75.000 euro per km gewestweg 

te betalen; 

Overwegende dat het ontwerp het wegnemen en slopen van de bestaande verlichting 

en plaatsen van 16 nieuwe palen en armaturen omvat, zijnde : 

- 15 conische palen met lichtpunthoogte 8 m met LED-armatuur Philips LUMA 14000 

LM in kleur Dark Grey RAL 7043 (identiek aan de Veemarkt) 

- 1 gebogen mast van 10 m met Irridium-armatuur 150 W  in kleur zilvergrijs RAL 

7001; 

           Gelet op het dossier nummer 304661 opgemaakt door Eandis, waarbij de kostenraming 

31.745,09 euro, btw inclusief bedraagt, door de stad te betalen, zijnde 20.675,65 euro, btw 

inclusief, voor de armaturen en de palen en 11.069,44 euro, vrij van btw, voor het slopen van 

het bovengronds net en het ondergronds brengen van het nieuwe net; 

            Aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad en deze 

werken door het stadsbestuur dienen gefinancierd te worden; 

             Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

  Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
 Het ontwerp voor het ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet en het 

vernieuwen van de verlichtingsarmaturen in Broeke, gedeelte tussen de Kruisstraat en de 

Stefaan Modest Glorieuxlaan volgens dossier 304661, met kostenraming ten bedrage van 

31.745,09 euro, btw inclusief, zijnde 20.675,65 euro, btw inclusief, voor de armaturen en de 

palen en 11.069,44 euro, vrij van btw, voor het slopen van het bovengronds net en het 

ondergronds brengen van het nieuwe net, wordt goedgekeurd. 

 Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2017/1 – algemene 

rekening 2280000 – beleidsitem 06700 ‘openbare verlichting’. 

De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 

 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal 

worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 

 Het dossier zal overgemaakt worden aan het gewest in het kader van de 

samenwerkingsovereenkomst VIII. 

 

MIDDENSTAND 

11.  HANDELSPANDENFONDS.  
AANPASSING VAN HET REGLEMENT.  
GOEDKEURING. 

Het reglement Handelspandenfonds, goedgekeurd door de gemeenteraad op 05 juli 1999, kaderde in 

het Mercuriusproject dat het commercieel strategische beleid uitstippelde voor het commercieel 

centrum van de stad, met als doel de aanpak van de leegstand. 

Het Handelspandenfonds voorziet in de toekenning van een subsidie van maximum 26.000 euro 

voor de eigenaar/uitbater die een leegstaand pand in het centrum renoveert en uitbaat. 



31 

Deze subsidie is momenteel de stimulerende pijler in ons beleid rond het commercieel centrum dat 

gesteund is op 3 principes : 

- kanaliserende pijler : stedenbouwkundige verordening voor het commercieel centum 

- penaliserende pijler : belastingreglement op leegstand 

- stimulerende pijler : subsidie Handelspandenfonds. 

Aangezien op de gemeenteraadszitting van heden de stedenbouwkundige verordening voor het 

commercieel centrum werd aangepast, is het noodzakelijk om het reglement Handelspandenfonds 

hierop af te stemmen. 

De herziening van de toegelaten functies is een logisch gevolg van de hedendaagse tendens waarbij 

naast de zuivere commerciële activiteiten ook andere invullingen, zoals ambachten, zullen 

toegelaten worden in het commercieel centrum (in de voorziene b- en c-zone). 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aanpassingen van het reglement 

Handelspandenfonds. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het reglement Handelspandenfonds , goedgekeurd door de gemeenteraad op 05 

juli 1999 en latere wijzigingen; 

Gelet op de stedenbouwkundige verordening voor het commercieel centrum goedgekeurd 

dor de gemeenteraad op 16 december 2013 en latere wijzigingen; 

Gelet op het feit dat het beleid van de stad voor het reactiveren van het commercieel 

centrum wordt gesteund op drie pijlers : een stimulerende pijler: het Handelspandenfonds, een 

kanaliserende pijler: een stedenbouwkundige verordening en een penaliserende pijler: een 

belastingreglement;  

Gelet op het feit dat de leegstand in het commercieel centrum momenteel 12% bedraagt en 

de verderzetting van het Handelspandenfonds nodig is om de leegstand in het centrum aan te 

pakken; 

Gelet op de nota van de Dienst Lokale Economie van 04 oktober 2017; 

Rekening houdende dat de voorgestelde wijzigingen in het reglement Handelspandenfonds 

afgestemd zijn op de bepalingen in de stedenbouwkundige verordening voor het commercieel 

centrum; 

BESLIST : met 25 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 
sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1.  Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen aan het reglement 

Handelspandenfonds, meerbepaald volgende artikels : 

Art. 1 – 1* - handelszaak-  definitie- wijziging 

Art. 1- 2*- commerciële functie- definitie- nieuw 

Art . 1- 3* zichtbare bedrijvigheid- nieuw 

Art. 1- 2* en 3*- uitsluitingen voor de subsidie- wijziging 

Art. 1- 4* Doelgebied- wijziging 

Art. 1- 12* Verplaatsing of verhuis- wijziging 

Art. 6- Voorwaarden- wijziging 

Art. 12- Geldigheidsduur- wijziging. 

Artikel 2.  Het reglement Handelspandenfonds, zoals gewijzigd in Artikel 1 van dit besluit, wordt 

goedgekeurd en zal in werking treden op 01 januari 2018 tot 31 december 2020. 

Artikel 3.  Het reglement, Handelspandenfonds voor nieuwe handelszaken, goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 30 januari 2017, wordt opgeheven met ingang op 01 januari 2018. 

Artikel 4.  Het dossier wordt verder afgehandeld zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 

juli 2005. 
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12.  POP-UP REGLEMENT VAN DE STAD RONSE.  
GOEDKEURING. 

Een pop-up winkel is een tijdelijke winkel. Vaak verschijnen deze winkels in een bestaand pand dat 

leeg staat. Deze pop-upwinkels kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Zo kan men er 

tijdelijke winkels van maken waar producten worden verkocht maar ook pop-up horecazaken zijn 

mogelijk. Soms is een pop-up winkel zo'n hit, dat het zich permanent vestigt.  

Tot voor kort was er geen duidelijk juridisch kader voor de huur van een pand in het kader van een 

pop-up maar het decreet houdende de huur van korte duur voor handel en ambacht, dat op 01 

september 2016 in werking trad, heeft hiervoor een oplossing gebracht door te voorzien in een 

specifiek huurregime voor pop-up winkels in Vlaanderen. 

Er werd een pop-up reglement opgemaakt om een aantal zaken te verduidelijken voor de pop-up 

winkels in Ronse : 

- een pop-up winkel starten in Ronse kan voor een periode van 1 maand tot 12 maanden 

- de pop-up moet minimum 8 uur geopend zijn in de week en de openingsuren moeten 

geafficheerd worden 

- het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de aanvraag tot pop-up. Eigenaars 

van panden laten zich registreren op de databank ‘ Ronse Onderneemt’. Indien een 

ondernemer geïnteresseerd is in pop-up dient hij eerst een aanvraagformulier in te vullen. 

- de pop-up krijgt aanvankelijk geen subsidie maar indien de tijdelijke huurovereenkomst 

wordt omgezet in een handelshuurovereenkomst, kan een subsidie uit het 

Handelspandenfonds worden toegekend. 

Het reglement zal in voege treden vanaf 01 januari 2018. 

De raad wordt verzocht het pop-up reglement van de Stad Ronse goed te keuren.  

 

De heer Erik Tack, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt deze 
onmiddellijk opnieuw. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het leegstandspercentage in het commercieel centrum dat momenteel 12% 

bedraagt en waarbij de leegstand vooral gekenmerkt wordt door langdurige leegstand ( 1 tot 3 

jaar) en  structurele leegstand ( langer dan 3 jaar); 

Gelet op het Decreet van 01 september 2016 houdende de huur van korte duur voor handel 

en ambacht waarmee een pop-up winkel een juridisch kader krijgt; 

Gelet op het beleid van de stad voor het reactiveren van het commercieel centrum dat 

gesteund is op 3 pijlers : stimulerende pijler: handelspandenfonds; sanctionerende pijler: 

belastingreglement en de sturende pijler: de stedenbouwkundige verordening en het pop-up 

reglement kan gezien worden als een tweede stimulerende pijler binnen het beleid; 

Gelet op de vrijstelling in het belastingreglement op leegstand in het commercieel centrum, 

meerbepaald art. 6§8 waarbij een vrijstelling kan bekomen worden indien de eigenaar zijn pand 

laat opnemen op de databank ‘ Ronse Onderneemt’ en waarmee hij akkoord gaat om zijn pand als 

pop-up te verhuren tegen vooraf bepaalde voorwaarden; 

Gelet op het ontwerp van pop-up reglement van de Stad Ronse; 

Rekening houdende dat langdurige en structurele leegstand nefast is voor de uitstraling en 

het image van de stad, in het bijzonder het commercieel centrum en dat alle mogelijke invullingen, 

ook van korte duur, een positieve invloed kunnen hebben op de versterking van het commercieel  

centrum; 

BESLIST : met 25 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 
sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1.  Akkoord te gaan met het ontwerp van het pop-up reglement Stad Ronse. 

Artikel 2.  Het reglement in voege te laten treden op datum van 01 januari 2018 tot en met 31 

december 2020. 

Artikel 3.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 

15 juli 2005. 
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LOKALE ECONOMIE 

13.  SUBSIDIEREGLEMENT VOOR NIEUW ONDERNEMERSCHAP TE RONSE. 
AANPASSING.  
GOEDKEURING. 

Het reglement Nieuw Ondernemerschap is gestart op 01 januari 2010, sindsdien hebben 200 

ondernemers een beroep gedaan op deze subsidie. 

Dankzij de subsidie krijgen startende ondernemers volgende gemeentelijke belastingen terug 

gedurende de eerste twee jaar van hun economische activiteit te Ronse: de algemene gemeentelijke 

heffing bedrijven, onroerende voorheffing (professioneel gedeelte), drijfkrachtbelasting en 

registratiekost KBO.  

Er wordt voorgesteld om het reglement Nieuw Ondernemerschap te wijzigen voor volgende 

bepalingen : 

- de economische activiteiten die uitgesloten worden van subsidie worden gelijkgesteld met 

de subsidie Handelspandenfonds. Financiële- en verzekeringsinstellingen; immo-, interim- 

en andere kantoren en vrije of intellectueel dienstverlenende beroepen, worden uitgesloten 

voor zover ze niet voldoen aan de definitie van zichtbare bedrijvigheid. Frituren en 

pitazaken zullen niet meer uitgesloten worden.  

- de aanvraag moet ingediend worden maximum 2 jaar na de opstart van de economische 

activiteit in Ronse of maximum 2 jaar na herlokalisatie van een bedrijf in Ronse. Hiervoor 

worden de gegevens uit de Kruispuntbank der Ondernemingen geraadpleegd. 

Het aangepaste reglement zal in werking treden vanaf 01 januari 2018 tot 31 december 2020.  

De raad wordt verzocht het aangepaste subsidiereglement voor nieuw ondernemerschap goed te 

keuren.  

 

De heer Erik Tack, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt deze 
onmiddellijk opnieuw. 
 

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

gemeenteraad op datum van 09 december 2009 en latere wijzigingen; 

Gelet op het feit dat het voor de stad belangrijk is om nieuwe ondernemingen aan te 

trekken, bestaande bedrijven in Ronse te houden en jobcreatie te verhogen; 

Gelet op de strategische doelstelling rond wonen & werken zoals vooropgesteld in het 

strategisch beleidsplan, zijnde “meer mensen wonen en werken in Ronse”; 

Gelet op de positieve evaluatie van het reglement Nieuw Ondernemerschap, periode  

01 januari 2010 – augustus 2017; 

Rekening houdende dat de wijziging van het reglement Nieuw Ondernemerschap nodig is 

voor de afstemming op het reglement Handelspandenfonds voor wat betreft de ‘uitsluitingen’; 

Rekening houdende dat de wijziging nodig is om enkel nieuwe ondernemers, ondernemers 

die niet langer dan 2 jaar zelfstandig zijn, te subsidiëren; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Akkoord te gaan met de wijziging van het subsidiereglement ‘ Nieuw 

Ondernemerschap’ te Ronse voor wat betreft volgende artikels en het reglement in voege te laten 

treden op 01 januari 2018 tot en met 31 december 2020 : 

Art. 3- voorwaarden 

Art. 6- aanvraag 

Art. 12- geldigheidsduur. 

Artikel 2.  Het gemeenteraadsbesluit van  30 januari 2017 houdende verlenging van het 

subsidiereglement voor nieuw ondernemerschap te Ronse, op te heffen met ingang van 01 januari 

2018. 

Artikel 3.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 

15 juli 2005. 
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SPORT 

14.  STEDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEVEN VAN ZWEMLESSEN 
DOOR PRIVÉ ZWEMLESGEVERS.  
GOEDKEURING. 

De laatste tijd heeft het stedelijk zwembad te kampen met een overvloed van privé zwemlesgevers. 

Dit komt voornamelijk doordat in de omliggende zwembaden van de gemeenten Oudenaarde, 

Waregem, Doornik en Leuze geen privé zwemlesgevers meer worden toegelaten. Deze wildgroei 

van zwemlesgevers leidt tevens tot toestanden waarbij er lessen gegeven worden door personen 

zonder enig diploma en zelfs door minderjarigen. In veel gevallen worden deze lesgevers ook nog 

eens in het zwart betaald aan woekerprijzen. 

Op deze manier verliest de stad een serieuze bron aan extra inkomsten. 

Om aan deze praktijken een einde te kunnen stellen, wordt er voorgesteld om een reglement in te 

voeren inzake het geven van zwemlessen door privé zwemlesgevers. 

Dit reglement bevat naast een aantal voorwaarden waaraan de lesgever moet voldoen (18 jaar zijn, 

beschikken over een diploma lichamelijke opvoeding of initiator zwemmen en over een BTW-

nummer) ook bepalingen inzake de voorziene dagen en uren en de voorziene plaats. 

De lesgever wordt tevens verplicht om een lesgeversabonnement voor 1 jaar aan te kopen ten 

bedrage van 200 euro. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het stedelijk reglement inzake het geven 

van zwemlessen door privé zwemlesgevers. 

 

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

Gelet op het voorstel tot het invoeren van een reglement inzake het geven van zwemlessen 

door privé zwemlesgevers; 

  Overwegende dat dit noodzakelijk is om : 

- de kwaliteit van de zwemlessen te garanderen en zwartwerk tegen te gaan 

- de kwaliteit van de service naar de dagdagelijkse zwembadbezoeker in stand te houden en te 

verbeteren 

- de meerwaarde, zowel kwalitatief, financieel als servicegericht naar de burger toe,  van de 

zwemlessen aangeboden door de stad en gegeven door gekwalificeerd stadpersoneel, te 

behouden en uit te breiden; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het stedelijk reglement betreffende het geven van 

zwemlessen door privé zwemlesgevers, als volgt : 

“REGLEMENT BETREFFENDE HET GEVEN VAN ZWEMLESSEN DOOR PRIVÉ 
ZWEMLESGEVERS  
1°   De privé lesgever is minimum 18 jaar oud 

2°   De privé legevers beschikt over een diploma lichamelijke opvoeding of initiator zwemmen en 

maakt hiervan een kopie over aan het zwembad. 

3°   De privé lesgever beschikt over een Btwnr., en maakt dit kenbaar bij registratie op het 

registratieformulier. 

4°   De lesgever verklaart bij ondertekening van het reglement akkoord te gaan enkel zwemles te 

geven tijdens de vooropgestelde tijdsblokken en de daarvoor voorziene plaats, zijnde: 

- Maandag van 15u30 tot 17u (1 baan ter beschikking – maximum 3 lesgevers) 

- Dinsdag van 16u30 tot 18u (1 baan ter beschikking – maximum 3 lesgevers) 

- Woensdag van 15u tot 17u (1 baan ter beschikking – maximum 3 lesgevers) 

- Vrijdag van 16u tot 18u (1 baan ter beschikking – maximum 3 lesgevers). 

     De lesgever kan zijn plaats, maximum 1 week op voorhand reserveren aan de kassa op de   

daarvoor voorziene planning, met een maximum van 4u/week. 
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5°   Lesgeven kan het hele jaar door behalve in de zomervakantie (juli en augustus). 

6°   Deze uren kunnen ten allen tijde door het College van Burgemeester en Schepenen worden 

aangepast. 

Het stadsbestuur behoudt het recht om, de gedeeltelijke of de gehele accommodatie van het 

zwembad af te sluiten en de reserveringen te annuleren voor zolang als nodig ingeval van :  

- uitzonderlijke gebeurtenissen die : 

− ofwel vereisen de accommodatie te sluiten voor de bezoekers 

− ofwel vereisen dat de accommodatie ter beschikking moet worden gesteld van 

derden, andere dan de personen die privé zwemles geven. 

- werken : herstellingswerken, aanpassingswerken, technische werken, vernieuwingswerken, 

enz., die het sluiten van de accommodatie geheel of gedeeltelijk vereisen. 

In de mate van het mogelijke (als de sluiting kan worden voorzien) zal het stadsbestuur de privé 

zwemlesgevers veertien dagen vooraf verwittigen. 

In voorkomende gevallen zal de privé zwemlesgever geen aanspraak kunnen maken op enige 

vorm van schadevergoeding. 

7°   De lesgever wordt verplicht een lesgeversabonnement voor 1 jaar aan te kopen ter waarde van 

€200, welke toegang biedt in het zwembad tijdens de vooropgestelde uren voor het lesgeven. 

8°   De privé zwemlesgever verklaart bij ondertekening van het registratieformulier een exemplaar 

ontvangen te hebben van het reglement voor privé zwemlesgevers van het stedelijk Zwembad en 

dit reglement te kennen en te zullen respecteren.” 

Artikel 2.  Het reglement zal in voege treden op 01 januari 2018. 

Artikel 3.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 

15 juli 2005. 

 

15.  INTERLOKALE VERENIGING BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN.  
1)  GOEDKEURING VAN DE RESULTATENREKENING EN DE BALANS 2016.  
2)  KENNISNAME VAN DE BEGROTING 2017. 

Op de gemeenteraadszitting van 29 november 2004 werden de oprichting van de interlokale 

vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen” alsook de oprichtingsovereenkomst 

goedgekeurd. 

Zoals vermeld in de statuten van deze interlokale vereniging dienen de rekening en de balans door 

de gemeenteraad goedgekeurd te worden en dient de begroting ter kennisname voorgelegd te 

worden aan de gemeenteraad. 

De raad wordt verzocht de resultatenrekening en de balans 2016 van de interlokale vereniging 

“Burensportdienst Vlaamse Ardennen” goed te keuren en kennis te nemen van de begroting 2017. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2004 houdende de overeenkomst 

betreffende de oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen en 

in het bijzonder op artikel 14 van de overeenkomst; 

Overwegende dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring 

voorgelegd wordt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad 

van de provincie; 

Overwegende dat de interlokale vereniging de rekening aan de participerende gemeenten 

en provincie uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar bezorgt; 

Overwegend dat de jaarrekening (resultatenrekening en balans) goedgekeurd is indien de 

gewone meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en de provincieraad 

van de provincie ze goedkeurt; 

Overwegend dat het eventueel positief resultaat van de rekening in de vereniging blijft en 

wordt aangewend voor de realisatie van de doelstelling van de vereniging; 
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Overwegende dat de begroting 2017 van de Interlokale Vereniging op de algemene 

vergadering van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen van 7 maart 2017  

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1. De resultatenrekening 2016 en de balans 2016 van de Interlokale Vereniging 

Burensportdienst Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2017 van de Interlokale 

Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

Artikel 3. Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de gemeentelijke 

sportdienst, de sportdienst van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de penningmeester van de 

Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

 

TOEZICHT OCMW 

16.  OPRICHTING VAN EEN EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN 
PRIVAATRECHTELIJKE VORM, EVA VZW GEZINSZORG RONSE. 
GOEDKEURING VAN DE OPRICHTING, DE MOTIVATIENOTA EN DE 
ONTWERPSTATUTEN. 

In navolging van het reeds afgelegde traject, waarin zowel stad en OCMW van oordeel zijn 

dat de expertise van een externe partner kan helpen om onze zorgdiensten te optimaliseren en 

hierdoor de financiële verliezen moeten kunnen weggewerkt worden, wenst het college aan de 

gemeenteraad voor te stellen om in het kader van de verdere uitwerking van de 

samenwerkingsovereenkomst met vzw Sint-Vincentius, goedgekeurd op de gemeenteraad van 

3 juli 2017, een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) in privaatrechtelijke vorm, nl. vzw 

Gezinszorg Ronse. 

De keuze voor een stedelijke vzw als rechtsvorm heeft onder andere volgende voordelen:  

- een vzw heeft een transparante structuur en een eenvoudige werkwijze; 

- een vzw kent een grotere dynamiek, flexibiliteit, laagdrempeligheid en betrokkenheid;  

- Het besluitvormingsproces binnen een vzw is directer waardoor men directer en 

daadkrachtiger kan optreden en minder gebonden is aan een lang en formeel 

besluitvormingsproces.  

De ontwerpstatuten van de vzw Gezinszorg Ronse concretiseren de samenwerking met deze 

private partner. Zo kunnen één of meerdere gemeenteraadsleden de stad vertegenwoordigen in 

de algemene vergadering waar de stad als lid over een meerderheid van stemmen beschikt. 

Het stemgedrag van deze vertegenwoordiger wordt vastgelegd in de gemeenteraad. Daarnaast 

draagt de stad de meerderheid van de leden van de raad van bestuur voor en valt de vzw onder 

de openbaarheid van bestuur en de formele motiveringsplicht.  

De raad wordt verzocht de motivatienota inzake de oprichting van een EVA in 

privaatrechtelijke vorm, de oprichting van de vzw Gezinszorg Ronse en de ontwerpstatuten 

van de vzw Gezinszorg Ronse goed te keuren.  

 

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

Gelet op de organieke wet dd° 08 juli 1976 op de OCMW’s en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet dd° 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006, Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; 

Gelet op het bestuursakkoord voor de legislatuur 2013-2018 “Ondernemende stad midden 

in het groen”;  
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse dd° 18 april 2016 houdende 

goedkeuring van de selectieleidraad en het ontwerp van bijzonder bestek 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” onder de modaliteiten van de 

onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking; 

Gelet op het proces-verbaal van opening van de kandidaturen van 31 augustus 2016; 

Overwegende dat 4 kandidaten een kandidatuur hebben ingediend, met name : 

• Solidariteit voor het Gezin vzw, Tramstraat 61, 9052 Gent 

• Zorgvallei Ronse, Stefaan-Modeste Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse 

• Woon- en Zorgcentrum St-Vincentius VZW, Aaigemdorp 68, 9420 Aaigem 

• Care for Life CVBA, Parklaan 55/24, 2300 Turnhout; 

Overwegende dat uit het verslag van nazicht van de kandidaten blijkt dat de inschrijver 

Solidariteit voor het Gezin VZW, Tramstraat 61 te 9082 Gent, niet aan de gestelde voorwaarden 

voldoet; 

Gelet op het feit dat de kandidatuur van Care for Life CVBA ingetrokken werd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 oktober 2016 houdende de goedkeuring van 

het definitief 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 de projectgronden die heden eigendom zijn van de stad en of van het 

OCMW Ronse”; 

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 akte is genomen van het principieel akkoord dat ingevolge onderhandelingen werd bereikt 

met de inschrijver Sint-Vincentius omtrent de inhoud van een ontwerp van 

samenwerkingsovereenkomst  inzake bovenvermelde overheidsopdracht en waarbij beslist werd 

dit ontwerp van samenwerkingsovereenkomst over te maken aan het OCMW teneinde dit ontwerp 

te laten goedkeuren door de OCMW-raad vooraleer tot toewijzing wordt besloten; 

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 12 juni 2017 waarbij het ontwerp van 

samenwerkingsovereenkomst is goedgekeurd; 

Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 juni 2017 

waarbij de opdracht werd toegewezen aan WZC Sint-Vincentius vzw; 

Gelet op het positief advies van de Welzijnsraad naar aanleiding van de algemene 

vergadering van 22 juni 2017; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 03 juli 2017 tot goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst, waarin integraal tegemoet wordt gekomen aan de uitgangspunten 

van het bestek voor wat betreft de 8 deelprojecten;  
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Gelet op de Collegebeslissing van 21 augustus 2017 waarbij de ontwerpovereenkomsten 

van het Woonzorgcentrum, Lokaal Dienstencentrum, Dienst Gezinszorg en Aanvullende 

Thuiszorg, Dienstenchequeonderneming – poetshulp aan huis en kinderdagverblijf ‘Het 

Sprookjesbos’ goedgekeurd zijn;  

Gelet op het gemeentedecreet, Titel VII, Afdeling III, artikels 245 – 247 betreffende de 

oprichting van extern verzelfstandigd agentschappen in privaatrechtelijke vorm;  

Gelet op de omstandige motivatienota van het College van Burgemeester en Schepenen 

van 25 september 2017 aan de gemeenteraad inzake de oprichting van een extern verzelfstandigd 

agentschap (EVA) in privaatrechtelijke vorm, nl. vzw Gezinszorg Ronse;  

Gelet op de ontwerpstatuten van de vzw Gezinszorg Ronse;  

Gelet op de Collegebeslissing van 25 september 2017 waarbij het College principieel 

akkoord is gegaan met de motivatienota en de ontwerpstatuten van de op te richten EVA in 

privaatrechtelijke vorm, nl. vzw Gezinszorg Ronse;  

Gelet op het advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 oktober 2017;  

Gelet op de besprekingen gevoerd in de schoot van het Bijzonder 

Onderhandelingscomité dd° 31 augustus 2017; 

Overwegende dat diverse optimalisatiestudies van Probis over de dienst DGAT (Dienst 

Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg) binnen de huidige omstandigheden niet leidde tot de 

verhoopte resultaten en dat de studie uitwees dat de stad best zou samenwerken met een externe 

partner;  

Overwegende dat de bedoelde zorgdiensten volgens het bestuur van de Stad Ronse 

weliswaar behoren tot haar taken van gemeentelijke belang. Dat derhalve is gezocht naar een 

samenwerkingsvorm met de gekozen externe partner waarbinnen deze taak van gemeentelijk 

belang kan worden uitgevoerd; 

Overwegende dat er geen andere rechtspersonen mogelijk zijn waarin zowel de stad als de 

externe partners op relevante wijze kunnen zetelen en participeren dan in een extern 

verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm. Dat bovendien de vzw als rechtsvorm in de 

zorgsector een goed gekende structuur is met een transparante structuur en een eenvoudige 

werkwijze. De aanwezigheid van private partners is absoluut noodzakelijk en van zeer groot 

belang voor o.m. een kwalitatieve uitvoering van de taken en voor een afdoende maatschappelijk 

draagvlak van de opdracht van de vzw; 

Overwegende dat de afweging die door het College werd gemaakt voor de oprichting van 

een stedelijke vzw, integraal wordt onderschreven door de raad die de afweging hier dan ook als 

integraal hernomen beschouwt;   

Overwegende dat de nieuwe stedelijke vzw zonder meer een middel is om welbepaalde 

doelstellingen van stedelijk belang beter en efficiënter te kunnen realiseren, in een constructieve 

samenwerking met een private partner; 

Overwegende dat de rechtsvorm van een vzw onmiskenbaar een connotatie van een grotere 

dynamiek, flexibiliteit, laagdrempeligheid en betrokkenheid heeft; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : met 21 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 
Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) en 7 stemmen tegen (sp.a-fractie) : 
Artikel 1.  De motivatienota van het College van Burgemeester en Schepenen aan de 

gemeenteraad inzake de oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke 

vorm, vzw Gezinszorg Ronse goed te keuren.  

Artikel 2.   De oprichting van de vzw Gezinszorg Ronse goed te keuren.  

Artikel 3.  De ontwerpstatuten voor de vzw Gezinszorg Ronse goed te keuren.  

Artikel 4. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 

15 juli 2005. 
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ALGEMENE ADMINISTRATIE 

17.  DIENSTVERLENENDE VERENIGING TUSSENGEMEENTELIJKE 
MAATSCHAPPIJ VOOR SERVICES, TMVS, OPGERICHT CONFORM ARTIKEL 
27 VAN HET DECREET VAN 06 JULI 2001 HOUDENDE DE 
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING.  
DEELNAME AAN DE OPRICHTERSVERGADERING VAN 22 DECEMBER 2017. 
BESLISSING. 

De Stad Ronse is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 

Watervoorziening, “TMVW” en neemt sedert 2014 tevens deel aan de Divisie Aanvullende 

Diensten van de TMVW. 

Doordat de TMVW haar werking en organisatie moet afstemmen op het decreet van 06 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, dient de Divisie Aanvullende Diensten 

ondergebracht te worden in een nieuwe intergemeentelijke samenwerking.  

Bij gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 werd beslist om deel te nemen aan een 

overlegorgaan als eerste stap naar de oprichting van een nieuw dienstverlenende vereniging TMVS 

(Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) en werden schepen Jan Foulon en burgemeester 

Luc Dupont, aangeduid als respectievelijk effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor 

de vergaderingen van het overlegorgaan. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 werd akkoord gegaan met het voorstel tot oprichting 

van de dienstverlenende vereniging TMVS en werd beslist om in te tekenen op aandelen A. 

Bij schrijven van 22 september 2017 wordt het stadsbestuur uitgenodigd om deel te nemen aan de 

oprichtersvergadering van TMVS op 22 december 2017. 

De agenda omvat het verlijden van de notariële akte Oprichting TMVS die wordt opgesteld op basis 

van de voorliggende oprichtingsbundel. 

Conform het gemeentedecreet zijn de voorzitter van de gemeenteraad en de stadssecretaris 

gezamenlijk bevoegd voor de ondertekening van de notariële akte maar zij kunnen deze 

tekenbevoegdheid desgewenst delegeren. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van de dienstverlenende 

vereniging TMVS, in te tekenen op aandelen A en deel te nemen aan de Oprichtersvergadering van 

22 december 2017. 

 

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

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, zoals tot op heden gewijzigd;  

Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in 

het bijzonder artikel 25 e.v.;  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 betreffende de goedkeuring voor 

het oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1
ste

 lid van het decreet van 06 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  

Overwegende dat de gemeenteraad een effectieve en een plaatsvervangende 

vertegenwoordiger heeft aangeduid in dit overlegorgaan, namelijk de heer Jan Foulon en de heer 

Luc Dupont;  

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 met goedkeuring van het voorstel tot 

oprichting van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, “TMVS”;  

Overwegende dat er wijzigingen in het oprichtingsdossier aangebracht zijn op advies van 

het Agentschap Binnenlands Bestuur, goedgekeurd door het overlegorgaan van 20 september 

2017; 

Gelet op het verzoek van het overlegorgaan van 27 september 2017 om deel te nemen aan 

de oprichtersvergadering TMVS op vrijdag 22 december 2017; 
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Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende 

intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking 

heeft overgemaakt waarin volgende documenten opgenomen zijn:  

• een grondige motivatienota 

• een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan 

verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke 

organisatie van de dienstverlenende vereniging 

• een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 

bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 

controlemogelijkheden op de uitvoering 

• een ontwerp van statuten; 

Gelet op artikel 12 van de ontwerpstatuten van TMVS met betrekking tot de samenstelling 

van de Raad van Bestuur; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.   De goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende 

vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, “TMVS” volgens de modaliteiten 

vastgelegd in de oprichtersbundel.  

Artikel 2.   In te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 zijn opgenomen.  

Artikel 3.   De voorzitter van de gemeenteraad, de heer Lieven Dhaeze, samen met de 

stadssecretaris, mevrouw Linda Vandekerkhove, te gelasten met de uitvoering van de beslissing en 

de akte van de oprichting van TMVS mede te ondertekenen, hetzij in persoon, hetzij per delegatie 

conform het gemeentedecreet art. 183 bis en 184. 

Artikel 4.   De goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de 

Raad van Bestuur van TMVS.  

Artikel 5.   Afschrift van dit besluit over te maken aan het overlegorgaan TMVS, p/a Stropstraat 

1, 9000 Gent.   

 

 

Vanwege de raad : 

De Stadssecretaris, De Voorzitter, 

 

 

 


