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BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
DD° 27 NOVEMBER 2017 

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

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

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

Verontschuldigd :    de heer Jan Foulon, schepen. 
de heer Diederik Van Hamme, raadslid. 

 
                                    
De CD&V GROEN-fractie : Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, 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, 
Sonia Azouzi, Jean-Pierre Stockman en Philippe Vallez. 
De VLAAMS BELANG-fractie : Erik Tack, Dirk Deschaumes en Christiane Modde. 
Onafhankelijk raadslid :  Brigitte Goddaer. 

De zitting wordt geopend te 18.00 uur. 
De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 16 

november 2017. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 worden met algemene 

stemmen goedgekeurd. 

 

OPENBARE ZITTING 

POLITIE - ALGEMEEN 

1.  POLITIEZONE RONSE.  
POLITIEBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2018.  
VASTSTELLING. 

Het ontwerp van begroting 2018 voor de Politiezone Ronse werd opgesteld volgens de vigerende 

wetgeving en regelgeving. 

Uit de memo van 16 oktober 2017 van de heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, blijkt dat de 

gemeentelijke bijdrage 2018 voor de Politiezone in de gewone dienst 4.107.120,95 euro bedraagt 

en de gemeentelijke bijdrage 2018 voor de Politiezone in de buitengewone dienst 0,00 euro is 

aangezien alle investeringen zullen gefinancierd worden door middel van een overschrijving van 

de gewone dienst naar de buitengewone dienst ten bedrage van 11.000 euro. 

De raad wordt verzocht de politiebegroting van de Politiezone Ronse van het dienstjaar 2018 vast 

te stellen met volgende samenvattende tabellen :  
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Gewone dienst 
    

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2015  147.698,35 

Resultaat van de begrotingsrekening 2016   224.945,28 

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2016  372.643,63 

Geraamd resultaat van de begroting 2017   -372.643,63 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 

2017   0,00 

    

Begroting 2018    

  saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar  6.842.153,61   

Uitgaven eigen dienstjaar 6.831.153,61 11.000,00  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 11.000,00 -11.000,00  

    

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 

2018   0,00  
 

Gemeentelijke toelage voor de gewone dienst   4.107.120,95  EUR 

Buitengewone dienst 
    

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2015   0,00 

Resultaat van de begrotingsrekening 2016   0,00 

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2016   0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2017   0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017   0,00 

    

Begroting 2018    

  saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar  0,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 11.000,00 -11.000,00  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 11.000,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 11.000,00  

    

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018   0,00 

Gemeentelijke toelage voor de buitengewone dienst        0,00 EUR 
 

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

ministeriële omzendbrieven ter zake; 
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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 ministeriële omzendbrieven betreffende de onderrichtingen voor het opstellen 

van de politiebegrotingen ten behoeve van de politiezones; 

  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 politiebegroting voor het dienstjaar 2018, opgesteld volgens de 

vigerende regelgeving en onderrichtingen; 

Gelet op het advies 2017/24 dd° 16 oktober 2017 van de bijzonder rekenplichtige; 

  Gelet op het positief advies van de interne begrotingscommissie dd° 10 november 2017; 

  Op voorstel van het Politiecollege; 

  Na beraadslaging;  

BESLIST : met 24 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 politiebegroting van de Politiezone Ronse van het dienstjaar 2018 vast te stellen 

met volgende samenvattende tabellen :  

Gewone dienst 
    

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2015  147.698,35 

Resultaat van de begrotingsrekening 2016   224.945,28 

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2016  372.643,63 

Geraamd resultaat van de begroting 2017   -372.643,63 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 

2017   0,00 

    

Begroting 2018    

  saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar  6.842.153,61   

Uitgaven eigen dienstjaar 6.831.153,61 11.000,00  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 11.000,00 -11.000,00  

    

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 

2018   0,00  
 

Gemeentelijke toelage voor de gewone dienst   4.107.120,95  EUR 
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Buitengewone dienst 
    

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2015   0,00 

Resultaat van de begrotingsrekening 2016   0,00 

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2016   0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2017   0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017   0,00 

    

Begroting 2018    

  saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar  0,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 11.000,00 -11.000,00  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 11.000,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 11.000,00  

    

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018   0,00 

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.  

 

POLITIE - PERSONEEL 

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

Bij gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 werd de personeelsformatie van het operationeel 

personeel vastgesteld op 1 hoofdcommissaris, 3 commissarissen, 11 hoofdinspecteurs, 43 

inspecteurs en 2 agenten van politie. 

Van de voorziene 11 hoofdinspecteurs worden er op heden maar 10 functies effectief ingevuld. 

Sedert 01 juli 2012 heeft de Politiezone Ronse een vacante functie van hoofdinspecteur (HINP) 

voor de Dienst Interventie/Onthaal, ter vervanging van de opruststelling van de commissarissen in 

bovental, die nog niet kon worden ingevuld bij gebrek aan kandidaten. 

Op heden is een nieuwe opleiding voor aspirant-hoofdinspecteur van start gegaan waardoor nieuwe 

kandidaten zich aandienen. Voor de goede werking van de politiezone is het aangewezen dat de 

vacante betrekking ingevuld wordt door een hoofdinspecteur voor de Dienst Interventie – Onthaal 

die leiding kan geven aan de inspecteurs en hen kan sturen. 

Deze functie werd voorzien in de personeelsbegroting 2018 en er zijn geen financiële meerkosten 

aan verbonden. 

De raad wordt verzocht de betrekking van hoofdinspecteur van politie (middenkader) voor de 

Dienst Interventie – Onthaal (Directie Operationeel Beheer) vacant te verklaren vanaf 

mobiliteitscyclus 2017-05, het functieprofiel goed te keuren en de selectiecommissie samen te 

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

gestructureerd op twee niveaus; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 

inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende 

teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 09 november 2015 houdende bepalingen inzake het 

eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde 

politie;  

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15, gepubliceerd in het staatsblad van 31 januari 

2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op 2 niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 

politiezones; 

Gelet op het besluit van 12 maart 2012 en 27 mei 2013 (wijziging) van de gemeenteraad 

van Ronse tot vaststelling van de formatie van het operationeel personeel en van het administratief 

en logistiek personeel van de lokale politie voor de Politiezone Ronse; 

Gelet op het schrijven van de gouverneur, dhr. Denys, dd° 16 april 2012 betreffende het 

administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de formatiewijziging, 

goedgekeurd bij gemeenteraad van 12 maart 2012, in het kader van het specifiek federaal toezicht 

wordt goedgekeurd; 

Gelet op het besluit van 19 december 2016 van de gemeenteraad van Ronse tot wijziging 

van de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel van 

de lokale politie voor de Politiezone Ronse;  

Gelet op het besluit van de Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen op 03 februari 2017, 

waarin het besluit van 19 december 2016 slechts gedeeltelijk wordt goedgekeurd en waarin de 

personeelsformatie van het operationeel personeel wordt vastgesteld op 1 hoofdcommissaris, 3 

commissarissen, 11 hoofdinspecteurs, 43 inspecteurs en 2 agenten van politie;  

Overwegende dat 11 hoofdinspecteurs voorzien zijn in de personeelsformatie, maar er 

slechts 10 functies effectief ingevuld zijn; 

Overwegende dat de pensioenleeftijd voor minstens 5 van de 10 hoofdinspecteurs van de 

Politiezone Ronse nadert en met het oog op opvolging en continuïteit;  

Overwegende dat sedert 01 juli 2012 de PZ Ronse de functie van hoofdinspecteur (HINP) 

interventie/onthaal ter vervanging van de opruststelling van de commissarissen in bovental en tot 

eind 2015 één functie HINP niet kon worden ingevuld bij gebrek aan kandidaten; 

Overwegende dat een nieuwe opleiding van start is gegaan voor aspirant-hoofdinspecteurs 

in PAULO op 01 oktober 2017 en zich nieuwe kandidaten aandienen; 

Overwegende dat het voor de goede werking van een politiezone in het algemeen en van 

de Dienst Operationeel Beheer in het bijzonder wenselijk is dat de betrekking ingevuld wordt 

binnen de functionaliteit Onthaal-Interventie door een hoofdinspecteur die leiding kan geven aan 

de inspecteurs en hen kan sturen; 

Overwegende dat de functie hoofdinspecteur Dienst Operationeel Beheer voorzien werd in 

de personeelsbegroting 2018; 

Overwegende dat er geen financiële meerkosten gekoppeld zijn aan deze beslissing, gezien 

tegelijkertijd 1 van de officieren op pensioen gaat op 01 januari 2018 en deze plaats voorlopig niet 

wordt ingevuld;  

Gelet op de goedkeuring van het Politiecollege dd° 13 november 2017; 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De betrekking van 1 hoofdinspecteur (middenkader) Onthaal – Interventie (Dienst 

Operationeel Beheer) vacant te verklaren vanaf de mobiliteitscyclus 2017-05. 
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Artikel 2.  Het functieprofiel van hoofdinspecteur van politie Onthaal – Interventie goed te 

keuren. 

Artikel 3.  De selectiecommissie samen te stellen uit : een korpschef of een door de korpschef 

aangewezen officier, een officier van de Dienst Operationeel Beheer van de lokale politie, een 

hoofdinspecteur van een interventiedienst van de lokale politie en een secretaris aangeduid door 

de korpschef. 

Artikel 4. Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in Titel VIII van het 

gemeentedecreet dd° 15 juli 2005 houdende de regeling van het bestuurlijk toezicht en externe 

audit en zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 van de wet op de geïntegreerde politie. 
 

Mevrouw Isabelle Stockman, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt 
deze onmiddellijk opnieuw. 
 

POLITIE - VERKEERSREGLEMENTEN 

3.  POLITIEVERORDENING RONDE VAN VLAANDEREN BETREFFENDE 
RANDACTIVITEITEN ROND DE DOORTOCHT VAN DE WIELERWEDSTRIJDEN 
"RONDE VAN VLAANDEREN VOOR DAMES ELITE" EN "RONDE VAN 
VLAANDEREN VOOR HEREN ELITE" OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD 
RONSE.  
GOEDKEURING. 

Op zondag 01 april 2018 worden de wielerwedstrijden “Ronde van Vlaanderen voor dames Elite” 

en “Ronde van Vlaanderen voor heren Elite” gehouden waarbij ook het grondgebied van de Stad 

Ronse wordt doorkruist. 

Deze wielerwedstrijden trekken steeds een enorme massa volk, vooral bij de start, aankomst en 

langs hellingen en kasseistroken. 

Aangezien er langs het parcours en vooral op die plaatsen die de meeste toeschouwers trekken, 

meer en meer commerciële activiteiten georganiseerd worden, is het noodzakelijk op deze plaatsen 

de veiligheidsmaatregelen te verhogen. 

Om zowel de veiligheid van de toeschouwers als het normaal verloop van de wedstrijden te 

kunnen garanderen, dienen de volgende bijkomende maatregelen te worden genomen : 

* een voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langs de reisweg 

* een voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten 

langs de reisweg en de bestuurlijke overheid 

* een voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten zodat 

dringende hulpverlening kan geboden worden. 

Alle aanvragen tot vergunning van een commerciële activiteit dienen ten laatste op 01 februari 

2018 bij de Burgemeester worden ingediend en ten laatste op 12 maart 2018 verzendt de 

Burgemeester ofwel de vergunning ofwel de gemotiveerde weigering tot vergunning. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze politieverordening in het kader van 

de wedstrijden van de Ronde van Vlaanderen op zondag 01 april 2018. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 42, 43, 57 met 

betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad en van het College van Burgemeester en 

Schepenen; 

Gelet op de doortocht van de wielerwedstrijden ‘Ronde van Vlaanderen voor dames Elite’ 

en ‘Ronde van Vlaanderen voor heren Elite’ op zondag 01 april 2018 op het grondgebied van de 

Stad Ronse; 

Gelet op het advies van de verkeersdienst van de Lokale Politie Ronse; 

Overwegende dat deze doortocht een enorme volkstoeloop meebrengt, vooral bij start, 

aankomst en hellingen en kasseistroken; 
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Overwegende dat het aantal commerciële activiteiten langsheen het parcours jaar na jaar 

blijven toenemen; 

Overwegende dat dergelijke activiteiten vooral georganiseerd worden op locaties die veel 

toeschouwers aantrekken, waardoor het aangewezen is de veiligheidsmaatregelen ter hoogte van 

deze delen van het parcours te verhogen; 

Overwegende dat het, om zowel de veiligheid van de toeschouwers te kunnen waarborgen 

en om het normale verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen, aangewezen is om passende 

maatregelen te nemen; 

Overwegende dat om redenen van organisatie de nodige aanvragen en meldingen van 

eenmalige of bijkomende of publicitaire activiteiten op de openbare weg of op een daarbij 

aansluitend niet-afgesloten terrein ten laatste op 01 februari 2018 moeten kenbaar gemaakt worden 

aan de burgemeester; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1. De volgende politieverordening goed te keuren aangaande de randactiviteiten rond de 

doortocht van de wielerwedstrijden ‘Ronde van Vlaanderen voor dames Elite’ en ‘Ronde van 

Vlaanderen voor heren Elite’ op zondag 01 april 2018 op het grondgebied van de Stad Ronse : 

“POLITIEVERORDENING RONDE VAN VLAANDEREN BETREFFENDE 
RANDACTIVITEITEN ROND DE DOORTOCHT VAN DE WIELERWEDSTRIJDEN 
"RONDE VAN VLAANDEREN VOOR VROUWEN" EN "RONDE VAN VLAANDEREN 
VOOR ELITE" OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD RONSE 
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 

weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968; 

Gelet op het KB van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer; 

Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies 

voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening; 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 

bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet; 

Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving 

aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 

Gelet op artikels 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 
Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 

119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse 

bepalingen; 

Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 08 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de 

nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie; 

Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de 

overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de 

stad/gemeente; 

Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke 

administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of 

administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 

Gelet op het KB van 01 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de 

aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 

interventieplannen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 
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Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van 

Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 

Overwegende dat op zondag 01 april 2018 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames 

Elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren Elite" het grondgebied van onze gemeente 

doorkruist; 

Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met 

zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst en langs hellingen en kasseistroken; 

Overwegende dat er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd 

worden georganiseerd; 

Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op 

zich al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van 

deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden; 

Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten 

op dezelfde locatie aangewezen is; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten 

onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … 

teneinde de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te 

beperken; 

Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van 

de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen 

garanderen: 

- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg 

- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de 

reisweg en de bestuurlijke overheid 

- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat 

de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden; 

I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein 
Artikel 1 
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van 

de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van 

Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet 

afgesloten terrein, wordt op zondag 01 april 2018 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door 

de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk 

werd vergund. 

Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 

01 februari 2018 bij de burgemeester worden ingediend. 

De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden : 

1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator 

2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het 

adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde 

orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, 

opgegeven moeten worden 

3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding 

of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal 

genodigden 

4. De juiste locatie ervan 

5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang…) die zullen worden in plaats 

gesteld 

6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….) 

7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving. 
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Artikel 2 
Ten laatste op 12 maart 2018 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers 

hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning. 

In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend. 

De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de 

vergunning werd verleend na te leven. 

Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de 

commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  
Artikel 3 
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de 

vergunning werd verleend, niet naleeft, kan de burgemeester de vergunning intrekken. 

Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als 

motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. 

II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter 
Artikel 4 
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van 

de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van 

Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij 

toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een 

toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze 

aanvraagt, dient ten laatste op 01 februari 2018 gemeld aan de burgemeester van de gemeente 

waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1. 

Artikel 5 
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de 

aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met 

de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige 

afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten 

parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen 

veiligheidsvoorzieningen, enz …  

Artikel 6 
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de 

voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen 

voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).   

III. Veiligheidszones 
Artikel 7 
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale 

volkstoeloop op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als 

veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen. 

Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen 

noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid 

van risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)  

Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder 

rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van 

Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een 

veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 01 februari 2018 gemeld aan de burgemeester van 

de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd 

in artikel 1. 

De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste 

locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen 

met de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe 

samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken 

voor de hele veiligheidszone. 
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Artikel 8 
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet 

afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de 

bepalingen van respectievelijk artikels 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing. 

IV. Algemene bepalingen 

Artikel 9 : Normatief kader 
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de 

burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten 

af te toetsen (bijlage) : 

- Het GAS-reglement van de Stad Ronse hervastgesteld op de gemeenteraad van 07 mei 

2007 en laatst aangepast op de gemeenteraad van 18 mei 2015 

- Besluit van de Vlaamse Regering dd° 17 februari 2012 tot wijziging van het KB van 24 

februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en 

private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 06 februari 

1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en 

tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 01 juni 1995 houdende 

algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal 

geluidsniveau van muziek en inrichtingen. 

Artikel 10 : Sancties 
Overtredingen op de bepalingen van artikels 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft 

met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.  
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de 

bepalingen van artikels 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich 

schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente zich het recht 

voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder. 

De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig 

kan worden opgezocht.  
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de 

openbare orde een randactiviteit verbieden.  

Artikel 11 
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikels 186 en 187 van het 

gemeentedecreet.” 

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

15 juli 2005. 

 

OPVOLGING PROJECTEN 

4.  STADSVERNIEUWINGSPROJECT DE STADSTUIN.  
VERKAVELING 4 EN 5.  
GRONDVERKOPEN VOOR 2 WONINGEN MET AANHORIGHEDEN GELEGEN 
EPHREM DELMOTTESTRAAT NUMMERS 24 EN 42 (LOTEN 23.01 EN 23.10 
BINNEN DE VERKAVELING).  
GOEDKEURING.  
INTREKKING VAN DE GRONDVERKOOP VOOR EEN APPARTEMENT MET 
AANHORIGHEDEN BINNEN RESIDENTIE JANUS EN GOEDKEURING VAN DE 
AANGEPASTE AKTE (AANGEPASTE GRONDWAARDE) VOOR DIT 
APPARTEMENT. 

In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin heeft het stadsbestuur 2 ontwerpen 

van akte ontvangen voor : 

* een woning met aanhorigheden gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 24 (lot 23.01 binnen 

de verkaveling 4 en 5), met een grondwaarde van 26.950 euro 

* een woning met aanhorigheden gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 42 (lot 23.10 binnen 

de verkaveling 4 en 5), met een grondwaarde van 25.520 euro. 
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Bij gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017 werd de grondverkoop goedgekeurd voor een 

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

G01 en een niet-overdekte autostaanplaats S20, met een grondwaarde van 26.665 euro. 

Het stadsbestuur ontving voor dit appartement met aanhorigheden een aangepaste akte en 

aangepaste verkoopsovereenkomst, met een gewijzigde grondwaarde ten bedrage van 22.165 euro. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de grondverkopen voor de woningen 

gelegen Ephrem Delmottestraat nummers 24 en 42, de grondverkoop voor het appartement “app. 

0.4” met aanhorigheden gelegen binnen residentie Janus, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit 

van 16 oktober 2017 in te trekken en zijn goedkeuring te verlenen aan de aangepaste grondwaarde 

voor dit appartement. 

 

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 16 oktober 2017 waarbij het ontwerp van akte 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 

een niet – overdekte autostaanplaats “S20”, van de verkaveling 7, met grondwaarde ten bedrage van 

26.665,00 euro werd goedgekeurd; 

Overwegende dat een aangepast ontwerp van akte werd ontvangen, zijnde 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 

een niet – overdekte autostaanplaats “S20”, van de verkaveling 7.  De grondwaarde voor deze 

verkoop bedraagt 22.165,00 euro; 

Overwegende dat het stadsbestuur 2 nieuwe ontwerpen van akte en 2 nieuwe 

verkoopovereenkomsten ontving : 

- op naam van mevrouw Glibert Hilde, voor een woning met aanhorigheden voor lot 23.01 

binnen de verkaveling 4 & 5 van De Stadstuin,  zijnde de woning gelegen Ephrem 

Delmottestraat 24, met een grondwaarde van 26.950,00 euro  

- op naam van de heer Naessens Marinko en de heer Naessens Lucien en mevrouw Yde Linda 

voor de woning met aanhorigheden voor lot 23.10 binnen de verkaveling 4 & 5 van De 

Stadstuin, zijnde de woning Ephrem Delmottestraat 42 met een grondwaarde van 25.520,00 

euro;  

 Gelet op de ontwerpen van akte en 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 de heer 

Hast Marc en zijn echtgenote Vanhaerents Nadine, goedgekeurd bij beslissing van 16 oktober 2017, 

wordt ingetrokken. 

De aangepaste akte en verkoopovereenkomst 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 een niet – overdekte autostaanplaats “S20”, 

van de verkaveling 7, met een grondwaarde van 22.165,00 euro, wordt goedgekeurd. 

De 2 nieuwe grondverkopen en verkoopovereenkomsten binnen het Stadsvernieuwingsproject 

“De Stadstuin” : 
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- op naam van mevrouw Glibert Hilde, voor een woning met aanhorigheden voor lot 23.01 van de 

verkaveling 4 & 5 van De Stadstuin, zijnde de woning gelegen Ephrem Delmottestraat 24, met 

een grondwaarde van 26.950,00 euro 

- op naam van de heer Naessens Marinko en op naam van de heer Naessens Lucien en mevrouw 

Yde Linda, voor een woning met aanhorigheden voor lot 23.10 van de verkaveling 4 & 5 van 

De Stadstuin, zijnde de woning gelegen Ephrem Delmottestraat 42, met een grondwaarde van 

25.520,00 euro, 

worden goedgekeurd. 

Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 

 

FINANCIËN 

5.  BELASTING OP HET AFLEVEREN VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN. 
AANPASSING.  
BESLISSING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 werd de belasting op het afleveren van administratieve 

stukken voor het laatst aangepast. 

Naar aanleiding van de Omzendbrief van 12 september 2017 van de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken worden de bedragen van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor het 

verkrijgen van elektronische identiteitskaarten voor Belgen, elektronische identiteitsdocumenten 

voor Belgische kinderen onder 12 jaar, elektronische kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan 

vreemde onderdanen en biometrische kaarten en verblijfstitels afgeleverd aan vreemde onderdanen 

van derde landen jaarlijks op 01 januari herzien op basis van de schommelingen van de 

gezondheidsindex. 

Er wordt voorgesteld om deze indexering door te rekenen aan de burger en indien nodig naar boven 

af te ronden zodat vanaf 01 januari 2018 volgende prijzen gehanteerd worden : 

Kids-ID :         7,50 euro 

Eid en EVK /      20,50 euro 

Biometrische kaart :     24,00 euro 

Spoedprocedure 2 dagen :    90,00 euro 

Spoedprocedure 1 dag :  133,00 euro 

Verlaagd tarief (kids-ID) :     58,50 euro 

Spoed centrale levering Brussel : 101,00 euro. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze aanpassing van de belasting op het 

afleveren van administratieve stukken. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de 

vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische 

identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf 

jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage 

is gewijzigd bij ministerieel besluit van 27 maart 2013 (B.S. van 21 en 29 maart 2013); 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 houdende aanpassing van de belasting 

op het afleveren van administratieve stukken; 

Gelet op de omzendbrief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – 

Algemene Directie Instellingen en Bevolking van 12 september 2017 aan de gemeentebesturen, 

houdende de jaarlijkse automatische herziening van het tarief van vergoedingen; 

  Gelet op de nota van mevrouw Katrien Fourneau, diensthoofd Burgerzaken van 16 oktober 

2017 betreffende de indexering van de prijzen van de elektronische identiteitskaart; 

   



13 

Overwegende dat hierin wordt voorgesteld om de prijs voor elektronische identiteitskaarten, 

elektronische vreemdelingenkaarten, biometrische kaarten en verblijfsdocumenten voor 

vreemdelingen en elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (kids-ID)  

aan te passen ingevolge de omzendbrief van de FOD BIZA van 12 september 2017; 

 Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

  Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012, 

betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen; 

  Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

 BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.   Er wordt met ingang van 01 januari 2018 tot en met 31 december 2019 een 

gemeentebelasting gevestigd op het afleveren, door het gemeentebestuur, van administratieve 

stukken. 

Artikel 2.   De belasting is verschuldigd door de persoon of de instelling die het stuk vraagt. 

Artikel 3.   De belasting is vastgesteld als volgt : 

A. Op de afgifte van elektronische identiteitskaarten en elektronische vreemdelingenkaarten aan 

personen van 12 jaar en ouder : 

     1) bij aflevering volgens de normale procedure              :   20,50 euro 

     2) bij aflevering volgens spoedprocedure 1 (afleverbaar binnen 2 dagen)  :   90,00 euro 

     3) bij aflevering volgens spoedprocedure 2 (afleverbaar binnen 1 dag)   : 133,00 euro  

     4) bij aflevering volgens spoedprocedure (centrale aflevering in Brussel) : 101,00 euro  

B. Op de afgifte van biometrische kaarten en verblijfsdocumenten voor 

vreemdelingen : 

     1) bij aflevering volgens de normale procedure     :   24,00 euro  

     2) bij aflevering volgens spoedprocedure 1 (afleverbaar binnen 2 dagen)  :   90,00 euro 

     3) bij aflevering volgens spoedprocedure 2 (afleverbaar binnen 1 dag)   : 133,00 euro  

     4) bij aflevering volgens spoedprocedure (centrale aflevering in Brussel) : 101,00 euro  

C. Bij het opnieuw aanvragen van de PUK/PIN-code    :     5,00 euro 

D. Op de afgifte van identiteitsbewijzen met foto die aan de niet-Belgische kinderen 

beneden de 12 jaar worden uitgereikt : 

     1) - bij aflevering van een identiteitsbewijs      :     1,24 euro  

         - bij aflevering van elk duplicaat ervan       :     1,24 euro 

     2) - bij aflevering van een elektronisch identiteitsdocument (kids-ID) volgens 

  de normale procedure        :     7,50 euro 

         - bij aflevering van een elektronisch identiteitsdocument (kids-ID) volgens 

 spoedprocedure 1 (afleverbaar binnen de 2 dagen)    :   90,00 euro 

         - bij aflevering van een elektronisch identiteitsdocument (kids-ID) volgens 

           spoedprocedure 2 (afleverbaar binnen 1 dag)     : 133,00 euro 

         - bij aflevering van een elektronisch identiteitsdocument (kids-ID) volgens 

 spoedprocedure (verlaagd tarief vanaf het 2
e
 kind)    :   58,50 euro  

E. Op de afgifte van reispassen of paspoorten : 

     1) - bij aflevering aan volwassenen volgens de normale procedure  :   79,00 euro 

         - bij aflevering aan volwassenen volgens spoedprocedure    : 248,00 euro 

         - bij aflevering van een reispas met 64 bladzijden    : 248,00 euro 

     2) - bij aflevering aan minderjarigen volgens de normale procedure   :   41,00 euro 

         - bij aflevering aan minderjarigen volgens spoedprocedure    : 210,00 euro 

F. Op de afgifte, de vernieuwing of de vervanging van verblijfsbewijzen van  

  vreemdelingen          :     6,50 euro 

G. Op de afgifte van een huwelijks- of een samenlevingsboekje    :   15,00 euro 

H. Op de afgifte van rijbewijzen          

     - voor een rijbewijs in bankkaartmodel      :   25,00 euro 

     - voor een internationaal rijbewijs      :   21,00 euro. 



14 

Artikel 4.   De belasting moet bij de aanvraag van het stuk contant worden betaald.  Bij gebrek  

aan contante betaling wordt de belasting een kohierbelasting.  

De kohierbelasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 

verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. De kohierbelasting moet 

betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 5.   De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belastingaanslag een 

bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe 

van verval worden ingediend 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 of vanaf de datum van de contante inning. 

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

belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd op een hoorzitting. 

Artikel 6.   Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake 

rijksbelastingen op de inkomsten. 

Artikel 7.   De belastingverordening van 29 mei 2017 houdende aanpassing van de belasting op 

het afleveren van administratieve stukken wordt opgeheven met ingang van 01 januari 2018. 

Artikel 8.   Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet  

van 15 juli 2005. 

 

De heer Erik Tack, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt deze 
onmiddellijk opnieuw. 
 

EREDIENSTEN 

6.  KERKFABRIEK SINT-MARTINUS.  
TOEKENNING VAN EEN RENTELOOS VOORSCHOT.  
GOEDKEURING. 

De kerkfabriek Sint-Martinus is, door een schenking, begunstigde van een woning gelegen 

Zuidstraat nummer 31. 

De kerkfabriek wenst deze woning te verkopen maar heeft momenteel geen budget om 

enerzijds de notariskosten te betalen en anderzijds te voorzien in de kosten van exploitatie, 

zoals verzekeringen, nutsvoorzieningen, enz. 

De kerkfabriek vraagt daarom een voorschot ten bedrage van 15.000 euro dat zal teruggestort 

worden na de verkoop van de woning in de loop van 2018. 

De heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, stelt in zijn memo van 24 oktober 2017 voor 

om een voorschot van 15.000 euro renteloos ter beschikking te stellen gezien de lage 

intrestvoeten en het feit dat als de stad een financieringskost aanrekent deze zal gefinancierd 

worden via de stadstoelage. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het toekennen van een renteloos 

voorschot aan de kerkfabriek Sint-Martinus, uiterlijk terug te betalen op 31 december 2018. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

Gelet op de vraag vanwege de kerkfabriek Sint-Martinus; 

Gelet op de nota 2017/26 dd° 24 oktober 2017 van de Financiële Dienst in dit verband; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1. Aan de kerkfabriek Sint-Martinus een renteloos voorschot ter beschikking te 

stellen ten bedrage van 15.000,00 euro, met uiterste terugbetalingsdatum 31 

december 2018. 

Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
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BEHEER VAN PATRIMONIUM 

7.  REALISATIE VAN DE VRIJHEID.  
AANKOOP VAN EEN MAGAZIJN, DEEL VAN HET PAND GELEGEN 
PRIESTERSSTRAAT NUMMER +7 EN ONMIDDELLIJK PALEND AAN MUST 
WERKEN, DE HOGE MOTE EN CULTUURCENTRUM DE BROUWERIJ. 
GOEDKEURING. 

Voor de realisatie van De Vrijheid en in het bijzonder de uitbreiding van het erfgoedkwartier, 

werd een schatting aangevraagd voor een deel van het pand gelegen Priestersstraat nummer +7, 

omvattende het ingesloten deel magazijn dat onmiddellijk paalt aan het MUST Werken, de Hoge 

Mote en Cultuurcentrum De Brouwerij. 

Het magazijn heeft een benaderende oppervlakte van ongeveer 337 m² en bestaat uit een open 

ruimte met een bouwlaag op het verdiep die bestaat uit een identieke open ruimte. 

Op basis van het schattingsverslag en de gesprekken die met de eigenaar gevoerd werden, kan het 

magazijn worden aangekocht voor de som van 200.000 euro. 

De stad dient wel een muur op te richten om het pand binnenin op te splitsen maar krijgt een 

kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid om leidingen, kabels en rioleringen aan te leggen of 

in stand te houden tussen het magazijn en de Priestersstraat alsook dient het magazijn toegankelijk 

worden gemaakt langs de aanpalende stadseigendommen. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aankoop van dit ingesloten deel 

magazijn gelegen Priestersstraat nummer +7. 

 

DE GEMEENTERAAD 
 Gezien in het kader van de ontwikkeling van De Vrijheid (uitbreiding van het museaal 

kwartier) met de eigenaar van het magazijn gelegen Priestersstraat nummer +7, kadastraal gekend 

3
e
 afdeling sectie E deel van nummer 896 G, gesprekken werden gevoerd; 

 Gezien deze eigendom ingesloten ligt maar wel onmiddellijk paalt aan het MUST Werken, 

de Hoge Mote en CC De Brouwerij waardoor het voor de stad interessant is en diverse 

ontwikkelingsmogelijkheden biedt; 

 Gezien het magazijn een open ruimte van ongeveer 337m² betreft met op het verdiep een 

identieke open oppervlakte; 

 Gezien de stad binnenin een muur dient op te richten om het magazijn af te splitsen van de 

rest van het gebouw; 

Overwegende dat het magazijn zal ontsloten worden via de aanpalende stadseigendommen; 

Gezien met de eigenaar een akkoord werd bereikt tot aankoop in der minne voor de som 

van 200.000 euro, alle vergoedingen inbegrepen; 

Gezien ten voordele van de stad een kosteloos en eeuwigdurende erfdienstbaarheid van 

aanleg en van instandhouding van nutsleidingen en –voorzieningen en van riolering met 

toebehoren wordt gevestigd waardoor het magazijn op die manier kan bevoorraad, aangesloten en 

afgevoerd worden via de Priestersstraat; 

 Gezien de tabel van aankoop; 

 Gezien het ontwerp van akte; 

 Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door Solva; 

 Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
 De aankoop van een magazijn, deel van het gebouw Priestersstraat nummer +7, kadastraal 

gekend 3
e
 afdeling sectie E deel van nummer 896 G, voor de som van 200.000 euro, wordt 

goedgekeurd. 

 Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 

 Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2017 – algemene rekening 

2210000 – beleidsitem 06100 – “aankoop Priestersstraat”.  

Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
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De heer Erik Tack, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt deze 
onmiddellijk opnieuw. 
 

8.  REALISATIE VAN DE LOOZEBEEKSTRAAT.  
GOEDKEURING VAN DE OVEREENKOMST MET DE VENNOOTSCHAP 
THIERS. 

Voor de ontsluiting van de nieuwe parking Familia werd het ontbrekende deel van de 

Loozebeekstraat, gedeelte tussen de bestaande Loozebeekstraat en de waterloop S390 Loozebeek, 

aangelegd. 

De grond waarop dit deel van de Loozebeekstraat werd aangelegd en waarop eveneens openbare 

verlichting werd voorzien, is eigendom van de nv Thiers uit Kortrijk. 

Aangezien zowel de Stad Ronse als de nv Thiers voordeel halen uit de nieuw aangelegde weg 

werd een overeenkomst opgemaakt die wordt afgesloten tussen deze belanghebbenden en ook de 

nv Stasegemse Bouwmaatschappij (tussenkomende partij voor de financiering) met volgende 

bepalingen : 

* nv Thiers geeft toelating aan de stad om gebruik te maken van de Loozebeekstraat (oude en 

nieuwe deel) als toegangs- en ontsluitingsweg naar en van de nieuwe parking 

* door nv Thiers wordt een forfaitaire vergoeding van 75.000 euro betaald als tussenkomst in de 

kosten voor de uitbreiding en dit bedrag wordt aldus in mindering gebracht van het 

stadsaandeel in de werken 

* de kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen, aansluitingen DWA en RWA, voetpaden, 

groenstroken, enz, met uitzondering van de openbare verlichting, zijn ten laste van nv Thiers; 

de uitvoering van deze werken werd niet voorzien bij de uitbreiding van de Loozebeekstraat 

* de eigendomsoverdracht van het nieuw aangelegde deel zal gebeuren na definitieve oplevering 

van de aanleg van de parking Familia. 

De raad wordt verzocht de overeenkomst tussen de Stad Ronse, nv Thiers en nv Stasegemse 

Bouwmaatschappij goed te keuren. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien naar aanleiding van de uitvoering van fase 1 van De Vrijheid, zijnde de aanleg van 

de parking Familia, voor de ontsluiting van de nieuwe parking het ontbrekende deel van de 

Loozebeekstraat, gedeelte tussen de bestaande Loozebeekstraat en de waterloop S390 Loozebeek, 

werd aangelegd; 

Overwegende dat de uitbreiding van de Loozebeekstraat uitgevoerd werd op grond in 

eigendom van de nv Thiers uit Kortrijk; 

Gezien langsheen de weg eveneens de plaatsing van openbare verlichting voorzien werd; 

Gezien zowel de Stad Ronse als de nv Thiers voordeel halen uit de nieuw aangelegde weg 

waardoor tussen de stad, de nv Thiers en de nv Stasegemse Bouwmaatschappij uit Kortrijk 

(tussenkomende partij voor de financiering) een ontwerp van overeenkomst werd opgemaakt; 

Gelet op de volgende bepalingen in deze overeenkomst : 

- de nv Thiers geeft toelating aan de stad om gebruik te maken van het deel ‘bestaande 

Loozebeekstraat’ (in private eigendom, nog niet overgedragen) en het deel ‘nieuw aangelegde 

Loozebeestraat’ en dit als toegangs- en ontsluitingsweg naar en van de nieuwe parking 

- als tussenkomst in de kosten voor de uitbreiding van de Loozebeekstraat wordt door de nv 

Thiers een forfaitaire vergoeding van 75.000 euro betaald. Dit bedrag zal door de firma 

Wannijn gefactureerd worden aan de tussenkomende partij, de nv Stasegemse 

Bouwmaatschappij en wordt aldus in mindering gebracht op het stadsaandeel in de werken 

- de kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen, aansluitingen DWA en RWA, voetpaden, 

groenstroken,…. langsheen de nieuw aangelegde weg vallen ten laste van de nv Thiers en 

maken geen deel uit van de overeenkomst. De uitvoering ervan, met uitzondering van de 

openbare verlichting langs deze nieuw aangelegde weg, werd niet voorzien bij de uitbreiding 

van de Loozebeekstraat 



17 

- de eigendomsoverdracht van het deel ‘nieuw aangelegde Loozebeekstraat’ zal gebeuren na 

definitieve oplevering van de aanleg van de parking Familia; 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met 24 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 
sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 

De overeenkomst tussen de stad, de nv Thiers en de nv Stasegemse Bouwmaatschappij uit 

Kortrijk voor de uitbreiding van de Loozebeekstraat wordt goedgekeurd. 

 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 

 

9.  VERKOOP VAN 2 PERCELEN STADSGROND GELEGEN OP DE HOEK VAN 
DE NINOOFSESTEENWEG EN DE WEVERIJSTRAAT AAN DE FIRMA 
ASSOCIATED WEAVERS EUROPE.  
GOEDKEURING. 

Het perceel stadsgrond, gelegen op de hoek Ninoofsesteenweg – Weverijstraat, met een kadastrale 

oppervlakte van 14 a 63 ca, wordt reeds jaren door de firma Associated Weavers Europe gebruikt 

als parking voor hun personeel. 

Deze firma wenst dit perceel stadsgrond alsook het aanpalend stuk grond met een kadastrale 

oppervlakte van 6 a 10 ca aan te kopen met het doel dit definitief in te richten als 

parkeergelegenheid voor hun personeel. 

De grond, deels gelegen in de zone voor KMO en deels gelegen in de zone voor buffer waarop 

geen bebouwing is toegestaan, kan worden verkocht voor de totale som van 186.570 euro. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de verkoop van deze percelen 

stadsgrond aan de firma Associated Weavers Europe. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gezien het hoekperceel Ninoofsesteenweg – Weverijstraat, kadastraal gekend sectie C 

nummer 949 L met een kadastrale oppervlakte van 14a 63ca, reeds jaren door de firma Associated 

Weavers Europe in gebruik genomen wordt als parking voor hun personeel; 

Gezien naar aanleiding van recente gesprekken tussen de stad en de firma deze laatste heeft 

aangegeven deze grond en het aanpalend stukje grond, kadastraal gekend sectie C nummer 947 C 

met een kadastrale oppervlakte van 6a 10ca, te willen aankopen; 

Gezien de grond volgens het RUP Klein Frankrijk Noord deels gelegen is in zone voor 

KMO en deels in zone voor buffer; 

 Gelet op het bericht aan de bevolking aangeplakt ter plaatse en ten stadhuize en de 

publicatie in een weekblad; 

 Gelet op het attest van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de 

bekendmaking van de onderhandse verkoop; 

 Gezien de tabel van grondverkoop; 

Gezien het ontwerp van akte waarbij de grond zal worden verkocht aan de nv Associated 

Weavers Europe uit Ronse; 

Gezien de verkoop gebeurt voor de som van 186.570,00 euro; 

Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door Solva; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
De verkoop van een perceel grond op de hoek van de Ninoofsesteenweg met de 

Weverijstraat, kadastraal gekend sectie C nummer 949 L met een kadastrale oppervlakte van 14a 

63ca en nummer 947 C met een kadastrale oppervlakte van 6a 10ca aan de firma nv Associated 

Weavers Europe voor de som van 186.570,00 euro, wordt goedgekeurd. 

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

overgemaakt worden aan de heer Provinciegouverneur. 

 

OPENBARE WERKEN 

10.  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 Delghuststraat. 

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. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gezien in het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin de aanleg van een 

gescheiden rioleringsstelsel in de Napoléon Annicqstraat en deel van de Albert Massezstraat 

dient gerealiseerd te worden; 

 Gezien voormeld project door de Vlaamse Minister voor Leefmilieu werd goedgekeurd 

en opgenomen in het subsidiëringprogramma 2015 – eerste kwartaal onder nummer O215143; 

 Gezien het voorontwerp van deze werken werd goedgekeurd tijdens de ambtelijke 

commissie van 13 december 2016; 

 Gezien door de Technische Dienst een ontwerp werd opgemaakt omvattende de aanleg 

van een gescheiden rioolstelsel, wegenis en voetpaden in de Napoléon Annicqstraat en deel van 

de Albert Massezstraat (tot aan de Oscar Delghuststraat); 

 Gezien de aanleg zal gebeuren op dezelfde manier als uitgevoerd in de Théodule 

Canfijnstraat en de Adolf Demetsstraat; 

 Gelet op de totale raming ten bedrage van 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 en de Vlaamse Milieumaatschappij; 

Gezien op basis van het voorontwerp voor voormeld VMM project O215143 de 

voorlopige gewestbijdrage werd vastgelegd ten bedrage van 503.646,95 euro; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 01 februari 2002 met betrekking tot de 

subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire 

rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige 

rioolwaterzuiveringsinstallaties; 

 Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
 Het ontwerp voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, wegenis en voetpaden in de 

Napoléon Annicqstraat en deel van de Albert Massezstraat tot aan de Oscar Delghuststraat 

(project O215143 – Kloef Fase IV) in het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin 

wordt goedgekeurd. 
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 De globale kostenraming ten bedrage van 1.345.326,19 euro, inclusief btw, waarbij het 

gedeelte ten laste van de stad ten bedrage van 678.700,19 euro, inclusief btw, en 666.626,00 

euro, btw exclusief ten laste van Aquario en de Vlaamse Milieumaatschappij, wordt 

aangenomen. 

 De maximum subsidie zal worden aangevraagd. 

 De werken zullen via open aanbesteding worden gegund. 

Het nodige krediet wordt voorzien in het investeringsbudget 2018 en 2019 onder 

algemene rekening 2240000 – beleidsitem 6100. 

Tegenwoordige beslissing en het definitief ontwerp zal voor goedkeuring worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 

 

PERSONEEL 

11.  STADSPERSONEEL.  
OVERZICHT VAN DE VERLOFDAGEN EN VAN DE BRUG- EN 
COMPENSATIEDAGEN VOOR HET JAAR 2018.  
GOEDKEURING. 

In het Artikel 209 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling wordt een opsomming gegeven van de 

feestdagen waarop het stadspersoneel van verlof geniet. 

De Personeelsdienst heeft een voorstel opgemaakt betreffende de verlofdagen en de brug- en 

compensatiedagen voor het jaar 2018. 

De volgende brugdagen worden voorzien : maandag 30 april 2018, vrijdag 11 mei 2018 en 

vrijdag 16 november 2018.  

Er zijn 2 inhaalverlofdagen, namelijk zaterdag 21 juli 2018 en zondag 11 november 2018. 

Voor het personeel van de bibliotheek, het recyclagepark, de Jeugddienst, het Kinderdagverblijf, 

de Cultuurdienst, de Personeelsdienst en de Hoge Winde worden aanvullende sluitingsdagen 

voorzien. 

Voor het personeel van het kinderdagverblijf, de sporthal en het zwembad worden afwijkingen op 

de verlof- en brugdagen voorzien. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het voorstel inzake de verlofdagen en de 

brug- en compensatiedagen voor het stadspersoneel voor het jaar 2018. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op het gemeentedecreet; 

  Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 en latere wijzigingen 

houdende de goedkeuring van de rechtspositieregeling; 

  Gelet op titel IX, hoofdstuk III, artikel 209 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling 

houdende de verloven en afwezigheden van het stadspersoneel; 

Gelet op de Collegebeslissing van 25 september 2017 houdende het voorstel voor de brug- 

en compensatiedagen; 

Gelet op het B.O.C. van 10 november 2017 houdende de onderhandelingen rond de brug- 

en compensatiedagen; 

Gelet op het positief advies van het Managementteam van het OCMW van 17 november 

2017 om geen permanentie te voorzien door het stadspersoneel van het Sociaal Huis op 02 januari 

2018 en 02 januari 2019;  

Gelet op de Collegebeslissing van 20 november 2017 waarbij akkoord is gegaan om het 

stadspersoneel van het Sociaal Huis, meer bepaald van de Dienst Onthaal en Sociale Dienst, geen 

permanentie te laten voorzien op 02 januari 2018 en 02 januari 2019; 
Overwegende dat het noodzakelijk is de brug- en compensatiedagen voor 2018 te bepalen 

en kenbaar te maken aan het personeel vóór 15 december 2017; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
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Artikel 1.  Volgende brugdagen voor het jaar 2018 worden voorzien : 

maandag 30 april 2018 (dag voor Dag van de Arbeid) 

vrijdag 11 mei 2018 (dag na OLH Hemelvaart) 

vrijdag 16 november 2018 (dag na feest van de Dynastie) 

maandag 24 december 2018 (voormiddag voor Kerst) 

maandag 31 december 2018 (dag voor Nieuwjaar 2019). 

Artikel 2.  Volgende inhaalverlofdagen worden voorzien : 

zaterdag 21 juli 2018 (Nationale Feestdag) 

zondag 11 november 2018 (Wapenstilstand). 

Artikel 3.  Volgende aanvullende sluitingsdagen worden voorzien voor de personeelsleden van de 

bibliotheek : 

zaterdag 12 mei 2018 

zaterdag 03 november 2018 

zaterdag 17 november 2018. 

Artikel 4.  Volgende aanvullende sluitingsdagen worden voorzien voor de personeelsleden van 

het recyclagepark : 

zaterdag 12 mei 2018 

zaterdag 03 november 2018 

zaterdag 17 november 2018 

van maandag 24 december 2018 tot en met woensdag 02 januari 2019.  

Artikel 5.  Volgende aanvullende sluitingsdagen worden voorzien voor de personeelsleden van de 

jeugddienst: van 24 december 2018 tot en met 06 januari 2019. 

Artikel 6.  Voor de zaalwachters van de sporthal en de redders van het zwembad wordt volgende 

voorgesteld : 

- af te wijken van bepaalde brugdagen, namelijk 30 april 2018, 11 mei 2018, 16 november 2018 

en te voorzien in permanentie 

- af te wijken van de voorgestelde sluitingsdag op 15 november 2018 en te voorzien in 

permanentie 

- aanvullend te sluiten op de zondag van Pasen en de zondag van Pinksteren en de zondag van 

de Fiertel. 

Artikel 7.  Voor het personeel van het stedelijk kinderdagverblijf wordt voorgesteld : 

- om volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien : 

zomersluiting van maandag 23 juli 2018 tot en met vrijdag 03 augustus 2018 

kerstsluiting van 24 december 2018 tot en met 02 januari 2019 

- permanentie te voorzien op 11 juli 2018, 02 en 15 november 2018 

- af te wijken van volgende brugdag : namelijk 16 november 2018 en te voorzien in 

permanentie. 

Artikel 8.  Er wordt voorgesteld om volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de 

personeelsleden van de cultuurdienst : 24 december 2018 tot en met 30 december 2018. 

Artikel 9.  Er wordt voorgesteld om volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de 

personeelsleden van de personeelsdienst : 27 en 28 december 2018.  
Artikel 10.  Er wordt voorgesteld om volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de 

personeelsleden van de Hoge Winde : 22 december 2018 tot en met 02 januari 2019. 
Artikel 11.  Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in het gemeentedecreet van 

15 juli 2005. 

 

12.  STADSPERSONEEL.  
BESTEDING VAN DE VIA-(REST) MIDDELEN 2017 DOOR VERHOGING VAN 
DE WERKGEVERSBIJDRAGE VAN DE 2DE PENSIOENPIJLER. 
GOEDKEURING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 17 november 2008 en latere wijzigingen werd de rechtspositieregeling 

voor het personeel van het stadsbestuur Ronse vastgesteld. 
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Op 31 mei 2013 werd het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011 – 2015 voor de social profit en non-

profitsector in de lokale besturen afgesloten (VIA4) tussen de representatieve vakorganisaties, de 

Vlaamse regering en de VVSG. 

Via mailbericht van 07 juli 2017 van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in 

Vlaanderen wordt aan het stadsbestuur meegedeeld dat er opnieuw kan aanspraak gemaakt worden 

op VIA 4-middelen, ten bedrage van 54.028 euro en VIA 4-restmiddelen – koopkracht 2017, ten 

bedrage van 15.784 euro. 

Er kunnen meer subsidies verkregen worden als het bestuur de werkgeversbijdrage van de 

maaltijdcheques of de tweede pensioenpijler verhoogt. 

Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 07 augustus 2017 beslist de 

werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques niet te verhogen doch in te stemmen met een verhoging 

van de werkgeversbijdrage van 2
de

 pensioenpijler. Het saldo van de VIA 4-restmiddelen zal besteed 

worden aan een bijkomende verhoging van de 2
de

 pensioenpijler met dien verstande dat dit 

bijkomende bedrag slechts wordt toegekend voor de duur van 1 jaar en verderzetting afhankelijk is 

van eventuele toekomstige subsidies van de VIA-(rest)middelen. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen om de VIA-(rest)middelen te besteden aan de 

verhoging van de werkgeversbijdrage van de 2
de

 pensioenpijler. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17  november 2008, en latere wijzigingen, 

houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling voor het stadsbestuur Ronse; 

Gelet op het intersectoraal akkoord 2011-2015 van 31 mei 2013 voor de social profit en 

non-profit sector in de lokale besturen en het addendum; 

Gelet op de Collegebeslissing van 07 augustus 2017 houdende het voorstel om : 

• de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques niet te verhogen 

• de werkgeversbijdrage van de 2
de

 pensioenpijler te verhogen, à rato van de middelen die ter 

beschikking zullen worden gesteld 

• het saldo van de VIA-restmiddelen te besteden aan een bijkomende verhoging van de 2
de

 

pensioenpijler, weliswaar met dien verstande dat dit bijkomende bedrag slechts wordt 

toegekend voor de duur van een jaar en een verderzetting afhankelijk is van eventuele 

toekomstige subsidies van de VIA-(rest)middelen; 

Gelet op de middelen die de Vlaamse regering met uitvoering van het vierde Vlaams 

Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector (VIA4) ter beschikking stelt van 

lokale besturen die over VIA-diensten beschikken; 

Gelet op de mail van 07 juli 2017 van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale 

Besturen in Vlaanderen, waarbij aan het bestuur wordt gevraagd een enquête in te vullen om 

aanspraak te kunnen maken op subsidies (VIA middelen) en het bepalen van het bedrag ervan; 

Overwegende dat bijkomende subsidies kunnen verkregen worden als het bestuur de 

werkgeversbijdrage van maaltijdcheques of de tweede pensioenpijler verhoogt; 

Overwegende dat de verhoging van de maaltijdcheques onmiddellijk ten voordele komt 

van alle personeelsleden; 

Overwegende dat dit voorstel geagendeerd werd op het B.O.C. van 10 november 2017; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De werkgeversbijdrage maaltijdcheques wordt niet verhoogd.  

Artikel 2.  De werkgeversbijdrage van de 2
de

 pensioenpijler wordt verhoogd à rato van de 

middelen die ter beschikking zullen worden gesteld. 

Artikel 3.  Het bedrag van de VIA-restmiddelen zal besteed worden aan een bijkomende 

verhoging van de 2
de

 pensioenpijler weliswaar met dien verstande dat dit bijkomende bedrag 

slechts wordt toegekend voor de duur van een jaar en een verderzetting afhankelijk is van 

eventuele toekomstige subsidies van de VIA-(rest)middelen. 
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Artikel 4. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 

van 15 juli 2005. 

 

INTERNE ORGANISATIE 

13.  BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE STAD RONSE EN HET OCMW 
RONSE INZAKE ONDERLINGE SAMENWERKING.  
AANPASSING. 

Het stadsbestuur en het OCMW hebben in 2016 een beheersovereenkomst afgesloten om het 

beleid op verschillende domeinen, namelijk financieel beheer, technische dienst, ICT, 

communicatie, sociale dienstverlening, personeelsadministratie en archief, zo veel als mogelijk 

op elkaar af te stemmen en waar mogelijk te integreren.  

Ingevolge het pensioen van de OCMW-secretaris, de heer Martin Verkest, zal de 

stadssecretaris, mevrouw Linda Vandekerkhove, vanaf 01 januari 2018 instaan voor de 

beleidsmatige, operationele en infrastructurele ondersteuning van het OCMW-bestuur. Er zal 

dus vanaf volgend jaar een gemeenschappelijke secretaris zijn zowel voor de stad als het  

OCMW.  

De raad wordt verzocht om de aangepaste beheersovereenkomst met bijhorende bijlagen 

tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse goed te keuren. 

 

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

Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals tot heden gewijzigd; 

Gelet op de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 271 dat stelt dat tussen de 

gemeente en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) 

beheersovereenkomsten kunnen worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van 

elkaars diensten en het beroep doen op elkaars personeelsleden voor bepaalde functies; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 oktober 2016 waarbij de 

beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW Ronse goedgekeurd werd; 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing van 22 december 2016 waarbij de 

beheersovereenkomst tussen de stad en het OCMW Ronse goedgekeurd werd; 

Gelet op artikel 75 §3 van het OCMW-decreet : 

- met toepassing van artikel 271 van het gemeentedecreet kan de 
gemeentesecretaris van de gemeente die door het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn wordt bediend, tegelijkertijd het ambt van secretaris van 
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn uitoefenen; 
Gelet op het voorstel tot aanpassing van de beheersovereenkomst tussen de stad en 

het OCMW waarbij de stadssecretaris vanaf 01 januari 2018, ingevolge het pensioen van 

de OCMW-secretaris, de heer Martin Verkest, instaat voor de beleidsmatige, operationele 

en infrastructurele ondersteuning van zowel het stadsbestuur als het OCMW-bestuur; 

Gelet op het voorgelegde ontwerp van overeenkomst tussen het stadsbestuur en het 

OCMW betreffende onderlinge samenwerking en de daarbij horende bijlagen; 

Gelet op de domeinen van samenwerking : financieel beheer, technische dienst, 

ICT, communicatie, sociale dienstverlening, personeelsadministratie, archief en 

gemeenschappelijke secretaris voor stad en OCMW; 

Gelet op het positief advies van het gezamenlijk Managementteam van 25 

september 2017; 

Gelet op de goedkeuring van de beheersovereenkomst door de OCMW-raad op 16 

november 2017; 
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse betreffende 

onderlinge samenwerking en de daarbij horende bijlagen goed te keuren. 

Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 

van 15 juli 2005. 

 

14.  VERENIGING AUDIO.  
GOEDKEURING VAN HET GEWIJZIGD MEERJARENPLAN 2015 - 2021 EN 
KENNISNAME VAN HET BUDGET 2018. 

De gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 verleende zijn goedkeuring aan de toetreding 

van de Stad Ronse tot de vereniging Audio. 

Deze vereniging organiseert professionele, onafhankelijke interne audits voor lokale besturen 

en staat op heden ook in voor het verstrekken van advies- en ondersteuningsopdrachten.   

Met het mailbericht van 16 oktober 2017 van de heer Bart De Pauw, procesbeheerder- 

auditor, wordt aan het stadsbestuur meegedeeld dat de Raad van Beheer van Audio het 

voorgestelde meerjarenplan 2015-2021 en het budget 2018 heeft goedgekeurd. 

Conform Artikel 148 van het OCMW-decreet dient het gewijzigd meerjarenplan 2015-2021 ter 

goedkeuring en het budget 2018 ter kennisname voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het gewijzigd meerjarenplan 2015-2021 

van de vereniging Audio en kennis te nemen van het budget voor het jaar 2018. 

 

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

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 waarbij de Stad Ronse is 

toegetreden tot de vereniging ‘Audio’;  

Gelet op het OCMW-decreet en inzonderheid artikel 148 dat bepaalt dat het meerjarenplan 

en budget voorgelegd dienen te worden aan de gemeenteraden van alle deelnemende besturen; 

Gelet op het schrijven van Audio dd° 16 oktober 2017 waarbij het budget 2018 en 

meerjarenplan 2015-2021 werden overgemaakt;  

Overwegende dat de Raad van Beheer van de vereniging Audio het voorgestelde 

meerjarenplan 2015-2021 en het budget 2018 goedgekeurd heeft op 06 oktober 2017; 

Overwegende dat de gemeenteraad dient kennis te nemen van het budget 2018;  

Overwegende dat de gemeenteraad het gewijzigd meerjarenplan 2015-2021 dient goed te 

keuren; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Het gewijzigd meerjarenplan 2015-2021 van de vereniging Audio goed te keuren.  

Artikel 2.  Kennis te nemen van het budget 2018 van Audio. 

Artikel 3.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 

15 juli 2005. 

 

ALGEMENE ADMINISTRATIE 

15.  OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN 
HET WESTEN, "GASELWEST".  
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING VAN 18 DECEMBER 2017 EN VASTSTELLING VAN 
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER.  
BESLISSING. 

Bij schrijven van 18 september en 23 oktober 2017 van de opdrachthoudende vereniging van Gas 

en Elektriciteit van het Westen, “Gaselwest”, wordt het stadsbestuur verzocht deel te nemen aan 

de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017. 
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De agenda luidt als volgt : 

1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en 

inkanteling van een deel van de Financieringsvereniging voor de Gemeenten van 

Gaselwest, “FIGGA” in Gaselwest 

2. Bespreking, in het kader van Artikel 44 van het Vlaams Decreet houdende de 

Intergemeentelijke samenwerking, van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 

strategie voor het boekjaar 2018 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde 

begroting 2018 

3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van 

Gaselwest aan Eandis System Operator cvba 

4. Statutaire benoemingen 

5. Statutaire mededelingen. 

FIGGA, één van de 6 Vlaamse financieringsverenigingen waarvan Intermixt instaat voor het 

secretariaat en de boekhouding, heeft momenteel tot doel : 

* om mee in te staan voor de publieke verankering van de transportnetbeheerders Fluxys en 

Elia via de respectievelijke holdinge Publigas en Publi-T 

* om de steden en gemeenten (financieel) te betrekken bij hernieuwbare projecten 

* om de dividenden voor de steden en gemeenten te genereren 

* om de financiering te verzorgen van participaties en investeringen van de steden en 

gemeenten. 

Ter verduidelijking van het agendapunt 1 wordt meegedeeld dat Intermixt voorstelt om een andere 

structuur uit te bouwen die nauwer aansluit bij de huidige organisatie van de energiemarkt en 

zodoende de activiteiten van Intermixt stop te zetten en de activiteiten van de 

financieringsverenigingen volledig te splitsen. 

Een deel van FIGGA wordt ingekanteld in Gaselwest, voor wat betreft de belangen in de 

transportnetbeheerders. Een ander deel, met name de productiebelangen in ondernemingen actief 

in milieuvriendelijke energieopwekking, wordt afgesplitst naar de nieuw opgerichte cvba Zefier. 

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

buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 18 december 2017 en het mandaat van 

onze vertegenwoordiger, de heer Diederik Van Hamme, vast te stellen. 

 

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

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

tot op heden gewijzigd; 

Overwegende dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas 

deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas 

en Elektriciteit van het Westen;  

Overwegende dat de stad per aangetekend schrijven van 19 september 2017 werd 

opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest 

die op 18 december 2017 plaats heeft; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur in 

zitting van 08 september 2017 dat aan de stad werd overgemaakt; 

Gelet op het dossier dat de dienstverlenende vereniging FIGGA aan de stad heeft 

overgemaakt in het kader van haar algemene vergadering die zij op 18 december e.k. organiseert; 

 INKANTELING VAN DEEL FIGGA IN GASELWEST – SPLITSING DOOR 

OVERNEMING 

  Gelet op de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging FIGGA, van de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest en van de nieuw opgerichte vennootschap Zefier cvba die 

te kennen hebben gegeven te willen overgaan tot een algehele splitsing van de activa en passiva van 

FIGGA waarbij Gaselwest en Zefier elk een gedeelte van de activiteiten van FIGGA overnemen; 
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Overwegende dat deze splitsing kadert in een globale herstructureringsoperatie van de zes 

huidige Vlaamse financieringsverenigingen die ertoe strekt om de activiteiten van deze 

verenigingen beter te laten aansluiten bij de huidige organisatie van de energiemarkt en de Vlaamse 

intergemeentelijke structuren te rationaliseren. Concreet leidt dit ertoe dat de productiebelangen in 

ondernemingen actief in milieuvriendelijke energieopwekking, aangehouden door FIGGA en de 

andere financieringsverenigingen, afgesplitst worden naar Zefier cvba, terwijl de belangen in de 

transportnetbeheerders ingekanteld worden in Gaselwest, wat FIGGA betreft, en in de andere 

zuster-distributienetbeheerders (DNB’s), wat de andere financieringsverenigingen betreft;  

Gelet op de belangen in de transportnetbeheerders Elia en Fluxys die gebundeld zijn in de 

Strategische participaties Publi-T en Publigas die worden overgenomen door de 

distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest. Samen met deze activa nemen de 

distributienetbeheerders eveneens de eventuele betrokken leningen over;  

Overwegende dat ook de bestaande leningen van FIGGA die in opdracht van de 

gemeenten/steden zijn aangegaan vóór 01 januari 2018 met het oog op de verwerving van aandelen 

in de distributie-netbeheerder (Ae en Ag) en van het realiseren van investeringen van 

gemeenten/steden zelf worden ondergebracht bij Gaselwest, samen met de zogeheten “gouden 

aandelen” in Telenet Group Holding nv; 

Overwegende dat Gaselwest alle rechten en plichten verkrijgt, beschreven in de 

overeenkomsten waarbij Figga partij is en die met voormelde vermogensbestanddelen verband 

houden;  

Overwegende dat binnen Gaselwest voor de groep van de Vlaamse gemeenten afzonderlijke 

rekening-sectoren met individuele rekeningstaten gecreëerd worden teneinde het afzonderlijke 

beheer van de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen mogelijk te maken. Zo 

blijven de bestaande rechten en plichten van de deelnemers ook na de splitsing gerespecteerd. Er 

wordt voorzien in een voorkeurrecht bij toekomstige kapitaalverhogingen van de rekeningsectoren 

die op de ingevolge de splitsing ingebrachte vermogensbestanddelen betrekking hebben; 

Ingevolge de voorgestelde splitsing bekomt de gemeente/stad aandelen Gaselwest en Zefier 

in overeenstemming met de proportionele rechten ten aanzien van het resultaat van de 

deelnemingen die ingebracht worden. De wijze van toekenning van de nieuwe aandelen wordt 

toegelicht en verantwoord in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de Raad van 

Bestuur en is gebaseerd op de rechten van de deelnemers op de Strategische participaties die voor 

rekening van de deelnemers gefinancierd werden; 

STATUTENWIJZIGINGEN 

Overwegende dat het voorstel eveneens een aantal statutenwijzigingen met zich mee brengt 

die ervoor zorgen dat de bestaande rechten van de deelnemers gerespecteerd blijven en de nieuw 

verkregen vermogensbestanddelen afzonderlijk beheerd worden;  

Gelet op de voornaamste statutenwijzigingen :  

- de uitbreiding van het doel van de vereniging met de subactiviteit inzake het beheer van 

Strategische participaties, waaronder het verwerven en/of het financieren ervan, en bijkomend: 

het verzorgen en opvolgen van financieringen die door de voormalige financieringsvereniging 

Figga vόόr 01 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de 

verwerving van aandelen distributienetbeheer Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen 

die voorzien zijn in hun budget, het beheer van de Gouden aandelen (Telenet) en de daaraan 

verbonden rechten;  

- de toevoeging van een aantal definities, zoals o.m. deze van de Strategische participaties, de 

rekeningsectoren en de gouden aandelen;  

- de creatie van aandelen Apt voor Publi-T en Apg voor Publigas;  

- de vermelding van de ‘Gouden aandelen’ in Telenet Group Holding nv en de creatie van 

aandelen Ate per gemeente/stad;  

- het principe dat elke gemeente/stad inbreng doet van de subactiviteit beheer van Strategische 

participaties;  
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- de opname van de verbintenissen van de gemeenten/steden inzake financiering die vanuit de 

financieringsvereniging worden overgenomen en de machtiging door de gemeenten/steden 

verleend om voormelde financiële lasten, beheerskosten en tekorten te laten verrekenen op de 

aan de gemeente/stad toekomende dividenden;  

- een aangepaste omschrijving van de bevoegdheden van de bestuursorganen;  

- een beperking van de stemrechten van de nieuwe aandelen op de algemene vergadering in het 

kader van beslissingen die verband houden met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas, 

in die zin dat de deelnemers nooit meer stemrechten kunnen uitoefenen dan dat zij hebben in 

functie van hun aandelenbezit in het kader van het distributienetbeheer. Met betrekking tot de 

nieuw ingebrachte vermogensbestanddelen wordt echter gestemd in functie van de aandelen Apt 

en Apg;  

- de invoering van de mogelijkheid om subrekeningsectoren te creëren;  

- de verdeling van de winst met betrekking tot de aandelen Apt, Apg en Ate overeenkomstig de 

participaties binnen de verschillende soorten aandelen;  

- bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking en de uittreding van een deelnemer 

worden in het kader van de subactiviteit beheer van Strategische participaties en de 

overgenomen financieringen de bestaande statutaire bepalingen van de financieringsvereniging 

overgenomen;  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd° 18 december 2017 :  
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling 

van deel Figga in Gaselwest  

1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 

financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest.  

1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 

deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Figga, de overnemende 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest en de overnemende coöperatieve vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek 

van vennootschappen, met name:  

a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van 

vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van 

de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid.  

b. de volgende bijzondere verslagen:  

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 

730 van het Wetboek van vennootschappen;  

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het 

Wetboek van vennootschappen;  

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging 

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken 

bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie 

van deze stukken verkrijgen.  

1.3. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan 

in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en 

vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering 

die tot de splitsing besluit.  

1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 

tijdsbepaling.  
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1.5. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 

voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de 

bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden 

bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het 

splitsingsvoorstel:  

a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten 

gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de 

verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Figga:  

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, met zetel te President Kennedypark 12, 

8500 Kortrijk;  

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 

Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;  

b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;  

c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de 

splitsing;  

d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal ingevolge 

splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te 

brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal; 

e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel door 

toevoeging van volgende activiteiten:  

(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en Publi-T,  

(ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige 

financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het 

oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren 

van investeringen die voorzien zijn in hun budget en  

(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet Group Holding,  

en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het 

verslag van de commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het 

kader van artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;  

f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 37bis 

van de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in overeenstemming te brengen 

met de ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van 

statutenwijziging gevoegd bij de agenda.  

1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit 

Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de 

voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende 

gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van 

investeringen die voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de 

daaraan verbonden rechten.  

1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties 

overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de 

ondernemingen Publi-T en Publigas.  

1.8. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in 

het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag 

van de raad van bestuur.  

1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 

machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met 

inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de 

punten g., h. en i., om:  

a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen, voor 

zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel 

mogelijk is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden;  
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b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 

splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., vast te stellen;  

c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het 

splitsingsvoorstel;  

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging en de 

overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het 

splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van 

de cijfers per 31 december 2017;  

e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe 

aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend 

volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 

splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;  

f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige 

continuïteit per 01 januari 2018 vast te stellen en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen;  

g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking 

van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de 

overnemende vereniging, authentiek vast te stellen;  

h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig 

kan zijn;  

i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de 

buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.  

2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018 

alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2018.  

3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Gaselwest 

aan Eandis System Operator cvba.  

4. Statutaire benoemingen.  

5. Statutaire mededelingen.  

Artikel 2.  Zijn goedkeuring te hechten aan :  

a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 

een deel van de dienstverlenende vereniging Figga, waarbij op 01 januari 2018 alle betrokken activa 

en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan Gaselwest, mits 

toekenning aan de Vlaamse deelnemende gemeenten van Gaselwest van aandelen Apt voor de 

deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de 

deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van 

nominale waarde, volledig volgestort,  

b. de inbreng door de stad van de activiteit beheer van Strategische participaties bij de 

opdrachthoudende vereniging Gaselwest;  

c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, 

onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van 

Figga. 

Artikel 3.  De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 18 december 2017, op te 

dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 

inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing.  

Artikel 4. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van 

voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres 

intercommunales@eandis.be. 
Artikel 5.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 

juli 2005. 
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16.  FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE GEMEENTEN VAN GASELWEST, 
"FIGGA".  
1)  BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE  
     BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 DECEMBER 2017  
     EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER.  
2)  GOEDKEURING VAN HET VOORSTEL TOT KAPITAALVERHOGING EN VAN  
     DE INTEKENING OP AANDELEN FA. 

Bij schrijven van 18 september 2017 van de Financieringsvereniging voor de Gemeenten van 

Gaselwest, “FIGGA” werd het stadsbestuur van Ronse uitgenodigd om deel te nemen aan de 

buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017. 

Het voornaamste agendapunt handelt over het besluit van de Raad van Bestuur van FIGGA om de 

Financieringsvereniging te splitsen, door afsplitsing voor een deel naar de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest en voor een ander deel naar de nieuw opgerichte coöperatieve vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid Zefier. 

Naar aanleiding van het splitsingsvoorstel zijn er bepaalde herstructureringen en correcties nodig 

in het kader van de splitsing met inbegrip van een beperkte statutenwijziging. Ook zijn er bepaalde 

balanswijzigingen nodig, meer bepaald een incorporatie van reserves. 

Bij schrijven van 18 oktober 2017 wordt het stadsbestuur verzocht zijn goedkeuring te verlenen 

aan de kapitaalverhoging en in te tekenen op aandelen FA, ter dekking van de reeds in opdracht 

van de gemeenten verworven financieel vaste activa. 

In toepassing van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 

dient de agenda van de algemene vergadering ter bespreking voorgelegd te worden aan de 

gemeenteraad en dient het mandaat van de vertegenwoordiger vastgesteld te worden.  

In het kader van artikel 53 van hetzelfde decreet gelden de ter beschikking gestelde documenten 

ook als rapportering aan de gemeenteraad. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 16 november 2015 werd de heer Lieven Dhaeze, raadslid – 

gemeenteraadsvoorzitter, aangeduid als effectief vertegenwoordiger en de heer Jan Foulon, 

schepen, als plaatsvervanger voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van FIGGA voor 

de ganse legislatuur 2013 – 2018. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone 

algemene vergadering van 18 december 2017 van FIGGA alsook aan de kapitaalverhoging en de 

intekening op aandelen FA. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, 

zoals tot op heden gewijzigd;  

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

Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband 

‘FIGGA’;  

Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18 september 

2017 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 

18 december 2017;  

Gelet op artikel 44 van het Decreet van 06 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 

Samenwerking waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering 

belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en 

de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bepreken; 

Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd; 

Overwegende dat de Raad van Bestuur van FIGGA de splitsing van FIGGA voorstelt, door 

afsplitsing enerzijds naar Gaselwest en anderzijds naar Zefier CVBA;  
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Overwegende dat de Raad van Bestuur van FIGGA te dien einde een splitsingsvoorstel 

heeft opgemaakt samen met de raden van bestuur van Gaselwest en Zefier CVBA en dat de Raad 

van Bestuur van FIGGA daarnaast een bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel heeft 

opgesteld; dat dit voorstel en verslag aan de stad bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot 

de algemene vergadering;  

Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met 

betrekking tot het splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de stad per aangetekend 

schrijven van 18 oktober 2017;  

Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur 

melding maken van bepaalde herstructureringen en correcties die nodig zijn in het kader van de 

splitsing met inbegrip van een beperkte statutenwijziging;  

Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur 

melding maken van bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader van de splitsing (meer 

bepaald een incorporatie van reserves) en die eveneens aan de algemene vergadering worden 

voorgelegd;  

Overwegende dat de door FIGGA ter beschikking gestelde documenten eveneens ter 

beschikking van de gemeenteraadsleden worden gesteld in het kader van de 

rapporteringsverplichting zoals opgenomen in artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke 

samenwerking; 

Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de 

algemene vergadering bepaalt; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 16 november 2015 om de heer Lieven Dhaeze 

aan te duiden als effectief vertegenwoordiger en de heer Jan Foulon aan te duiden als 

plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van FIGGA voor de ganse legislatuur; 

Gelet op het feit dat de stad wordt opgeroepen in te tekenen op een kapitaalverhoging van 

FIGGA per aangetekend schrijven van 18 oktober 2017; 

Gelet op het voorstel van incorporatie van reserves;  

Gelet op het voorstel van liquidatie van de rekening courant; 

Overwegend dat de Raad van Bestuur van FIGGA op 11 oktober 2017 heeft besloten over 

te gaan tot een kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten 

verworven financieel vaste activa; 

Overwegende dat de kapitaalverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten 

aangehouden financieel vast activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen;  

Overwegende dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging de overtollige reserves 

uitgekeerd zullen worden bij wijze van tussentijds dividend;  

 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1. Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de nazending zijn gevoegd, 

zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de 

buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 18 december 2017, zijnde :  

- Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering  

1. Statutaire benoemingen.  

2. Statutaire mededelingen.  

- Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering  

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 

financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Figga in Gaselwest 

en Zefier CVBA.  

4. Kapitaalvermindering door afschaffing van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 

Fd en uitkering van het kapitaal en de reserves die op rekeningsector Fd betrekking hebben 

ingevolge deze ka-pitaalvermindering aan de relevante deelnemers;  
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5. Incorporatie van reserves van de rekeningsector van de vereniging met kengetal Fa in het 

kapitaal tot volledige volstorting van de aandelen van de gemeenten Kluisbergen, Kortrijk, 

Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Meulebeke, Nazareth, Pittem, Poperinge, Roeselare, Spiere-

Helkijn, Tielt, Veurne, Zonnebeke en Zulte in rekeningsector Fa;  

6. Incorporatie van reserves van de vereniging in het kapitaal, derwijze dat de deelneming van de 

vereniging in Wind4Flanders, die thans niet gefinancierd is met kapitaal maar deels met reserves, 

voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal  

7. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 

deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de 

Gemeenten van Gaselwest, de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale 

Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen en de overnemende coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 

733 van het Wetboek van vennootschappen, met name :  

a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van 

vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van 

de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid.  

b) de volgende bijzondere verslagen:  

(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 

730 van het Wetboek van vennootschappen;  

(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het 

Wetboek van vennootschappen;  

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging 

kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken 

bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie 

van deze stukken verkrijgen.  

8. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan 

in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en 

vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene 

vergadering die tot de splitsing besluit.  

9. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 

tijdsbepaling.  

10. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 

voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de 

bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende 

voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het 

splitsingsvoorstel:  

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, 

ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de 

verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Financieringsvereniging voor de gemeenten 

van Gaselwest:  

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Maatschappij voor Gas en 

Elektriciteit van het Westen, met zetel te President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk;  

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te 

Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;  

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva;  

c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de 

splitsing;  

11. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig 

in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder 

verslag van de raad van bestuur.  
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12. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 

machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging 

aan de raad van bestuur om:  

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 9 afstand te 

doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de 

vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;  

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de 

splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 9, vast te stellen;  

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in 

het splitsingsvoorstel;  

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 

geactualiseerde netto en brutowaarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de 

overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend 

volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het 

splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;  

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de 

nieuwe aandelen in de Gaselwest OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de 

vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder 

verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;  

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de 

verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder 

vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;  

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 

nuttig kan zijn;  

h) alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de 

beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de 

meest brede zin.  

Artikel 2.  De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 

beslissingen genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste 

punten van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 18 december 2017, waarvoor 

een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

Artikel 3.  Haar goedkeuring te hechten aan het voorstel van kapitaalverhoging, incorporatie van 

reserves, aanwending en storting van de rekening courant en de storting van de overtollige 

reserves bij wijze van tussentijds dividend.  

In te tekenen op 9 290 aandelen FA voor een nominaal bedrag van 232 250 euro en dit te 

volstorten door incorporatie van reserves voor een bedrag van 232 250 euro.  

FIGGA te verzoeken de rekening-courant te lichten en wel als volgt : 

- De beschikbare aandelen Suez en Suez Environnement over te zetten naar het 

effectendossier 056- 2018101-04 van de Stad Ronse bij Belfius 

-  Het beschikbare saldo te storten aan de Stad Ronse voor 31 december 2017.   

Haar goedkeuring te hechten aan de cash uitkering van reserves door FIGGA voor 31 december 

2017 voor een totaal bedrag van 5 087 931,6 euro, het aandeel van de stad hierin bedraagt 

130 867,03 euro.  

Artikel 4.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 

van 15 juli 2005. 
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17.  INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING (IGS) WESTLEDE.  
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING VAN 05 DECEMBER 2017 EN VASTSTELLING VAN 
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER.  
BESLISSING. 

Bij schrijven van 11 oktober 2017 van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede wordt  

het stadsbestuur uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 05 

december 2017. 

De agenda luidt als volgt :  

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 13/06/2017 

2. Activiteiten en strategie  

3. Begroting 2018. 

In toepassing van het Decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de 

agenda van de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de 

gemeenteraad en dient het mandaat van de vertegenwoordiger, de heer Tom Deputter, 

vastgesteld te worden. 

In het kader van artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking gelden de 

ter beschikking gestelde documenten ook als rapportering aan de gemeenteraad. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone 

algemene vergadering van 05 december 2017 van IGS Westlede en het mandaat van de 

vertegenwoordiger vast te stellen. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op 

heden gewijzigd; 

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

Gelet op het feit dat de Stad Ronse als vennoot is aangesloten bij de Intergemeentelijke 

Samenwerking (IGS) Westlede; 

Gelet op de statuten van IGS Westlede; 

Gelet op het schrijven van IGS Westlede van 11 oktober 2017 betreffende de Algemene 

Vergadering in zitting van 05 december 2017 met als agenda :  

1.  Goedkeuring Verslag Algemene vergadering 13/06/2017 

2. Activiteiten en strategie 

3. Begroting 2018; 

Overwegende dat in uitvoering van het artikel 44 van het Vlaams decreet van 06 juli 2013 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd op 18 januari 2013, alle agendapunten 

moeten voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat zijn mandaat kan vastgesteld worden;  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 18 november 2013 om de heer Tom Deputter aan 

te duiden als stadsafgevaardigde voor de algemene vergaderingen van IGS Westlede tijdens de 

hele legislatuur 2013-2018; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede van 05 december 2017 

goed te keuren als volgt : 

1. Goedkeuring Verslag Algemene Vergadering 13/06/2017 

2. Activiteiten en strategie 

3. Begroting 2018. 

Artikel 2.  De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 

beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten 

van de algemene vergadering van IGS Westlede van 05 december 2017, waarvoor een beslissing 

moet genomen worden, goed te keuren. 
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Artikel 3.  Van onderhavige beslissing wordt een afschrift gestuurd naar directie@westlede.be 

Artikel 4.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk I van 

het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005. 

 

18.  TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR 
WATERVOORZIENING, IC TMVW.  
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING VAN 22 DECEMBER 2017 (TRANSITIE TMVW, 
OPRICHTING TMVS EN STATUTENWIJZIGING).  
AANDUIDING VAN VERTEGENWOORDIGERS VOOR VERSCHILLENDE 
BESTUURSORGANEN EN VASTSTELLING VAN HUN MANDAAT.  
BESLISSING. 

Bij schrijven van 21 september 2017 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 

voor Watervoorziening, IC TMVW, wordt het stadsbestuur uitgenodigd om deel te nemen aan de 

buitengewone algemene vergadering op 22 december 2017. 

De agenda staat in het teken van de aanpassing van de werking en organisatie van de TMVW aan 

het Decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) en omvat onder meer de bespreking en 

goedkeuring van het oprichtingsdossier van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, 

TMVS en alle daaruit voortvloeiende zaken, zoals onder meer de inschrijving op en volstorting 

van A-aandelen van TMVS door TMVW en de inbreng in natura van de Divisie Aanvullende 

Diensten door TMVW in TMVS. Ook de wijziging van de statuten van TMVW conform het DIS 

werd geagendeerd op deze buitengewone algemene vergadering. 

Naar aanleiding van deze statutenwijziging dienen er bestuursorganen opnieuw ingevuld te 

worden, namelijk de Raad van Bestuur, de regionale Adviescomités voor Domeindiensten en het 

Adviescomité voor Secundaire Diensten.  

Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 13 november 2017 besliste om de heer 

Jan Foulon, schepen, voor te dragen voor de Raad van Bestuur alsook voor het regionaal 

Adviescomité voor Domeindiensten van IC TMVW. 

De heer Tom Deputter, schepen, wordt bij deze Collegebeslissing voorgedragen als lid van het 

regionale Adviescomité voor Secundaire Diensten. 

Als gemeentelijk vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van IC TMVW worden 

aangeduid : 

Wouter Stockman - plaatsvervanger : Diederik Van Hamme 

Abderrahim Lahlali  -  plaatsvervanger : Yves De Worm 

Isabelle Stockman - plaatsvervanger : Brigitte Vanhoutte 

Lieven Dhaeze  - plaatsvervanger : Aaron Demeulemeester 

Angélique Syroit - geen plaatsvervanger 

Rudi Boudringhien -  geen plaatsvervanger. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te geven aan de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van 22 december 2017 van IC TMVW, aan de aanduiding van de vertegenwoordigers 

voor de verschillende bestuursorganen en de vaststelling van hun mandaat. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;  

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

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;  

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;  

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

(hierna het DIS), in het bijzonder artikel 25 e.v.;  

Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij TMVW; 



35 

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het 

Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende 

intercommunales, waarmee bij het decreet van 24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge 

waarvan de werking en organisatie van TMVW aangepast dient te worden aan het DIS; 

Gelet op het feit dat TMVW voornemens is om, teneinde zijn werking en organisatie aan te 

passen aan het DIS, over te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen die een transitie 

naar het voormelde decreet zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van 

een nieuwe dienstverlenende vereniging, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 

voor Services (afgekort TMVS) door TMVW en een reeks van de huidige A-vennoten van 

TMVW (waaronder de Gemeente). Naast een inbreng in cash in TMVS door TMVW in eigen 

naam en voor eigen rekening enerzijds en anderzijds een inbreng in cash die door TMVW wordt 

voorgeschoten voor de medeoprichters van TMVS, zal TMVW ter gelegenheid van deze 

oprichting overgaan tot een inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten in TMVS. De 

aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in natura van de divisie 

Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel uitkeren aan de A-

vennoten die samen met haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope van hun A-

aandelen (waaraan de divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) (“aandelenswap”). Ten 

slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van haar statuten teneinde deze te conformeren aan 

het DIS;  

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van TMVW tot uitstel van de 

buitengewone algemene vergadering van TMVW die plaats zou vinden op 30 juni 2017 teneinde 

de Raad van Bestuur toe te laten om, met maximale betrokkenheid van de vennoten van TMVW 

een nieuw voorstel te formuleren inzake de toekomstige samenstelling van de Raad van Bestuur 

met inachtneming van de richtlijnen van de toezichthoudende overheid; 

Gelet op het feit dat het Overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het 

decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen van de 

mogelijkheden en voorwaarden voor de oprichting van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van 

hetzelfde een oprichtingsdossier ter beschikking heeft gesteld waarin de volgende documenten 

opgenomen zijn:  

i. een omstandige motiveringsnota;  

ii. 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; 

iii. 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; 

iv. een ontwerp van statuten; 

Gelet op de presentatie “Oprichting TMVS” die een concretisering bevat van de principes 

uiteengezet in het hogervermelde oprichtingsdossier en die eveneens werd goedgekeurd door het 

voormelde overlegorgaan. Deze presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het 

oprichtingsdossier; 

Gelet op het feit dat het overlegorgaan op 20 september 2017 opnieuw is samengekomen 

teneinde een gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVS, met inbegrip van een 

gewijzigd ontwerp huishoudelijk reglement, goed te keuren. Dit gewijzigde ontwerp van statuten 

alsook het gewijzigde ontwerp van huishoudelijk reglement maken een integraal onderdeel uit van 

het oprichtingsdossier en werden aan de vennoten ter beschikking gesteld;  

Gelet op het feit dat de A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting 

van TMVS, in eigen naam en voor eigen rekening zullen inschrijven op nieuwe aandelen in 

TMVS, ter gelegenheid van de oprichting, maar dat de betaling van de volstorting van deze 

aandelen zal worden voorgeschoten door TMVW; 

Gelet op de samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het 

kapitaal en het aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende 

kapitaalsverrichtingen;  
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Gelet op het overzicht van terug te nemen F1-aandelen;  

Gelet op het overzicht van terug te nemen T
K
- en D

K
 –aandelen. Gelet op het bijzonder 

verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als 

nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de 

hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS 

opgesteld door TMVW als medeoprichter van TMVS; 

Gelet op het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het 

Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet 

intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie 

Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met 

maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd 

door de Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor; 

Gelet op artikel 29 van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking ingevolge waarvan het besluit tot deelname van TMVW aan het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband TMVS tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van TMVW 

behoort; 

Gelet op het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW zoals overgemaakt aan de 

vennoten van TMVW naar aanleiding van de geplande buitengewone algemene vergadering van 

22 december 2017, waarin de volgende documenten werden opgenomen:  

i. de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de 

voorgestelde wijzigingen aan de statuten van TMVW; 

ii. een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen : 

a. de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn 

aangesloten en de regio waartoe zij behoren; 

b. de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot; 

c. het financieringsreglement Zuivering en Wegenis; 

d. het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit; 

Gelet op de gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVW, met inbegrip van 

een gewijzigd ontwerp huishoudelijk reglement van TMVW, dat een wijziging inhoudt ten 

aanzien van de originele ontwerpen voor wat betreft de samenstelling van de raad van bestuur en 

het directiecomité van TMVW; 

Gelet op de artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot 

de samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor 

domeindiensten en het adviescomité voor secundaire diensten; 

Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van 

vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door de raad 

van bestuur van TMVW;  

Gelet op het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 

van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW 

opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 

9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor;  

Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die 

gehouden zal worden op 22 december 2017, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de 

agendapunten werden toegelicht; 

Gelet op de overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste 

verrichtingen die ontvangen werden door de gemeente; 

Gelet op het feit dat de gemeente op heden een A-vennoot is van TMVW, en de 

gemeenteraad dienvolgens dient te beslissen over het standpunt van de gemeente als vennoot van 

TMVW op de voormelde algemene vergadering alsook in zijn hoedanigheid van medeoprichter 

van TMVS; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met 24 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 
sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
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Artikel 1.  Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de 

buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 22 december 2017. 

Artikel 2.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS. 

Artikel 3.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-

aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet 

in de TMVS kapitalisatietabel.  

Artikel 4.  Zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-

aandelen van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers (waaronder de gemeente) ter 

gelegenheid van de oprichting van TMVS en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van deze 

aandelen door het voorschieten door TMVW van deze volstorting door de desbetreffende 

deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel. Dienvolgens zal de 

gemeente overgaan tot een inschrijving in de voormelde TMVS kapitalisatietabel aangegeven 

aantal aandelen. 
Artikel 5.  Zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor 

overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) 

artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura 

van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad 

Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-

Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

Artikel 6.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van 

het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet 

intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende 

Diensten door TMVW in TMVS. 

Artikel 7.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de divisie 

Aanvullende Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader 

omschreven in het bijzonder verslag inzake de inbreng in natura en het controleverslag van de 

bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot een uitgifte van A-aandelen in TMVS aan 

TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.   

Artikel 8.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in 

natura en een inbreng in cash. 

Artikel 9.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de 

toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 01 april 2017, de bepaling 

van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2017 waardoor de eerste 

jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op de eerste juni van het jaar 2018 

en aan het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder met recht van indeplaatsstelling, 

teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het voorgaande besluit te 

vervullen.  

Artikel 10.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel 

van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien verstande 

dat het mogelijk wordt gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura.  

Artikel 11.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de A-

vennoten die daartoe de wens uitdrukken. 

Artikel 12.  De terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het 

kapitaal van TMVW gelet op de beoogde medeoprichting van TMVS door de gemeente. 

Artikel 13.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de 

voormelde A-vennoten:  

(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS (waaronder 

de gemeente): scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet 

in de TMVS kapitalisatietabel; de aandelen die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura 

zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan TMVW werden uitgereikt als 

vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten. 

(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS:  

scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash. 
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Artikel 14.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 

bestuur van TMVW teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-

aandelen in te schrijven in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 

scheidingsaandeel. 

Artikel 15.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1-

aandelen ingevolge de door de A-vennoten (waaronder de gemeente) verrichtte terugname van A-

aandelen en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht 

van terug te nemen F1-aandelen.  

Artikel 16.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 

bestuur  van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het 

aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Artikel 17.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van 

TMVW andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 22 

december 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende 

schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde omvorming.  

Artikel 18.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de T
K
- en D

K
 -

aandelen door de vennoten die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering van 

deze aandelen ter gelegenheid van de statutenwijziging en teneinde de afrondingsverschillen bij de 

ze groepering van aandelen weg te werken en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en 

ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug te nemen T
K
- en D

K
 -aandelen.  

Artikel 19.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de Raad van 

Bestuur van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de T
K
- en D

K
 -aandelen in het 

aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Artikel 20.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 

van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, 

opgesteld door de raad van bestuur van TMVW.  

Artikel 21.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de commissaris van TMVW 

overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het 

statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 

Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van 

Hullebusch, bedrijfsrevisor. 

Artikel 22.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals 

nader uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het 

statutair doel van TMVW, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van 

vennootschappen.  

Artikel 23.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot 

en met 71 van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel 

tot statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van 

de statuten van TMVW een en ander teneinde de statuten te conformeren aan de bepalingen van 

het decreet van 06 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

Artikel 24.  Zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.  

Artikel 25.  Als lid van het Regionale Aviescomité voor Domeindiensten van TMWV voor te 

dragen : de heer Jan Foulon, schepen, wonende Noordstraat 2C, te 9600 Ronse. 

Artikel 26.  Als lid van de Raad van Bestuur van TMWV voor te dragen : de heer Jan Foulon, 

schepen, wonende Noordstraat 2C, te 9600 Ronse. 

Artikel 27.  Als lid van het Regionale Adviescomité voor Secundaire Diensten van TMWV voor 

te dragen : de heer Tom Deputter, schepen, wonende Charles de Gaullestraat 19, te 9600 Ronse. 

Artikel 28.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de 

Raad van Bestuur en de Regionale Adviescomités van TMVW.  

Artikel 29.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het 

College van Commissarissen. 
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Artikel 30.  Als gemeentelijk vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering 

van TMVW dd° 22 december 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda 

aan te wijzen : 

- Wouter Stockman met als plaatsvervanger Diederik Van Hamme 

- Abderrahim Lahlali met als plaatsvervanger Yves Deworm 

- Isabelle Stockman met als plaatsvervanger Brigitte Vanhoutte 

- Lieven Dhaeze met als plaatsvervanger Aaron Demeulemeester 

- Angélique Syroit, geen plaatsvervanger 

- Rudi Boudringhien, geen plaatsvervanger.  

Artikel 31.  Aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te 

stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen 

uitvoering te geven. 

Artikel 32.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan ieder 

geassocieerd notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een 

gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in overeenstemming met de 

voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de wijziging van het maatschappelijk 

doel). 

Artikel 33.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen 

directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve 

formaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten te vervullen.  

Artikel 34.  Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de 

bijzondere algemene vergadering van TMVS die gehouden zal worden op 22 december 2017 en te 

verzaken aan de oproepingsformaliteiten. 

Artikel 35.  De terugname te verzoeken van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het 

kapitaal van TMVS en die het bij wijze van scheidingsaandeel in natura heeft verkregen ter 

gelegenheid van zijn uittreding uit TMVW ten belope van zijn A-aandelen in TMVW. Hierbij zal 

de gemeenten een scheidingsaandeel in cash ontvangen overeenkomstig de statuten van TMVS.  

Artikel 36.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen in TMVS door de 

andere oprichtende gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende gemeenten hebben verkregen 

bij wijze van scheidingsaandeel in natura ter gelegenheid van hun uittreding uit TMVW ten belope 

van hun A-aandelen in TMVW, en tot toekenning van het scheidingsaandeel overeenkomstig de 

statuten van TMVS. 

Artikel 37.  Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van 

bestuur van TMVS teneinde de gedeeltelijke terugname van de A-aandelen in het aandelenregister 

van TMVS in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

Artikel 38.  Om over te gaan tot een terugbetaling van het bedrag dat door TMVW aan de 

gemeente is voorgeschoten met het oog op de volstorting van de TMVS-aandelen waarop door de 

gemeente zal worden ingeschreven bij de oprichting van TMVS en die in cash zijn te volstorten. 

Artikel 39.  Zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de 

Raad van Bestuur van TMVS.  

Artikel 40.  Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van dit 

besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, 

statutenwijziging.TMVW22122017@farys.be.   

 

19.  INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR RUIMTELIJKE 
ORDENING EN SOCIO-ECONOMISCHE EXPANSIE, "SOLVA".  
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN 11 DECEMBER 2017 EN VASTSTELLING VAN HET 
MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER.  
BESLISSING. 

Bij schrijven van 12 oktober 2017 wordt het stadsbestuur uitgenodigd door het Intergemeentelijk 

Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische Expansie, “SOLvA”, 

om deel te nemen aan de algemene vergadering op 11 december 2017. 
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In toepassing van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van deze 

vergadering ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De agenda luidt als volgt :  

1. Samenstelling van het Bureau 

2. Toetreding nieuw lid  

3. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone 

algemene vergadering  

4. Goedkeuring actieplan en budget 2018. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 14 oktober 2013 werd de heer Ignace Michaux, schepen, aangeduid 

als effectief vertegenwoordiger en de heer Frederik Vandenbossche, raadslid, als plaatsvervanger 

voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van SOLvA voor de ganse legislatuur 2013 – 

2018. 

De raad wordt verzocht de agenda van de algemene vergadering van SOLvA van 11 december 

2017 goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals 

tot op heden gewijzigd; 

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

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02 februari 2009 betreffende de effectieve 

toetreding tot het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-

Economische Expansie, “SOLvA” en de goedkeuring van de statuten van SOLvA; 

Gelet op de statuten van SOLvA; 

Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van SOLvA op 11 december 2017; 

Gelet op artikel 44 van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking waardoor de agenda van deze algemene vergadering en de inhoud ervan ter 

bespreking dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad; 

Gelet op de agenda van voorvermelde vergadering : 

1. Samenstelling van het Bureau 

2. Toetreding nieuw lid 

3. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone  

    algemene vergadering 

4. Goedkeuren actieplan en budget 2018; 

Overwegende dat de door SOLVA ter beschikking gestelde documenten eveneens ter 

beschikking van de gemeenteraadsleden worden gesteld in het kader van de 

rapporteringsverplichting zoals opgenomen in artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke 

samenwerking; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 oktober 2013 waarbij de heer Ignace 

Michaux, schepen, aangeduid werd als effectieve vertegenwoordiger en de heer Frederik 

Vandenbossche, raadslid, als plaatsvervanger, voor het bijwonen van de algemene vergaderingen 

van SOLvA, tijdens de hele legislatuur 2013-2018; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De agenda en de inhoud ervan van de algemene vergadering van SOLvA van 11 

december 2017 goed te keuren.  

Artikel 2.  De vertegenwoordiger op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in het desbetreffende raadsbesluit. 

Artikel 3.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 

15 juli 2005. 
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20.  INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR BEHEER VAN AFVALSTOFFEN 
VLAAMSE ARDENNEN, "I.VL.A.".  
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE 
ALGEMENE VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2017 EN VASTSTELLING VAN 
HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER.  
BESLISSING. 

Bij schrijven van 13 november 2017 werd het stadsbestuur uitgenodigd om deel te nemen aan 

de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017 van de Intergemeentelijke 

Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, “I.VL.A.”. 

De agenda vermeldt volgende punten :  

1. Beleidsplan 2018 

2. Begroting 2018 

3. Varia. 

In toepassing van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking dienen alle agendapunten 

voor bespreking voorgelegd te worden aan de gemeenteraad en dient het mandaat van onze 

vertegenwoordiger, de heer Tom Deputter, vastgesteld te worden. 

De raad wordt verzocht de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 

december 2017 van “I.VL.A.” goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast 

te stellen. 

 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd; 

 Gelet op het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op heden gewijzigd;

 Overwegende dat de Stad Ronse aangesloten is bij de Intergemeentelijke Vereniging voor 

Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen “I.VL.A.”; 

Gelet op de statuten van I.VL.A.; 

Gelet op het verzoek tot uitnodiging van I.VL.A. dd° 13 november 2017 betreffende een 

buitengewone algemene vergadering op 20 december 2017 met als agenda :  

1. Beleidsplan 2018 

2. Begroting 2018 

3. Varia; 

Gelet op artikel 44 van het decreet van intergemeentelijke samenwerking houdende de 

regeling dat de agenda van deze algemene vergadering en de inhoud ervan ter bespreking dient 

voorgelegd te worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de vertegenwoordiger van de 

stad vastgesteld kan worden; 

Overwegende dat de door I.VL.A. ter beschikking gestelde documenten eveneens ter 

beschikking van de gemeenteraadsleden worden gesteld in het kader van de 

rapporteringverplichting zoals opgenomen in artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke 

samenwerking; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 06 juli 2015 betreffende de aanduiding van de heer 

Tom Deputter, schepen, als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergaderingen 

van I.VL.A. en de aanduiding van de heer Rudi Boudringhien, raadslid, als plaatsvervanger voor de 

algemene vergaderingen van I.VL.A voor de hele legislatuur; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Goedkeuring te verlenen aan de agenda en de inhoud ervan van de buitengewone 

algemene vergadering van I.VL.A. op 20 december 2017. 

Artikel 2.  Opdracht te geven aan de vertegenwoordiger van de Stad Ronse om op hoger vermelde 

vergadering aan elk van hoger vermelde agendapunten zijn goedkeuring te hechten. 

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

juli 2005. 
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21.  INTERNCONTROLESYSTEEM.  
KENNISNAME VAN DE RAPPORTERING 2016 MET INBEGRIP VAN HET 
VERSLAG OVER DE KLACHTENBEHANDELING EN HET GEACTUALISEERD 
OVERZICHT VAN DE INTERGEMEENTELIJKE 
SAMENWERKINGSVERBANDEN, VERENIGINGEN, STICHTINGEN ENZ. 
WAARAAN DE STAD DEELNEEMT. 

De Stad Ronse heeft in de loop van 2016-2017 geopteerd om een zelfevaluatie uit te voeren op 

basis van de leidraad “Organisatiebeheersing voor lokale besturen” van het Vlaams Agentschap 

Audit Vlaanderen. Bij deze oefening werden verschillende medewerkers uit verschillende diensten 

betrokken. De leidraad omvat in totaal 10 thema’s zoals organisatiecultuur, ICT, communicatie, 

HRM, financieel management,.... en per thema werden onze sterke en zwakke punten bepaald. De 

zelfevaluatie stelt de organisatie in staat om verder te werken aan de verhoging van de kwaliteit 

van onze dienstverlening en van de efficiëntie. 

De stadssecretaris geeft hierbij een stand van zaken aangaande :   

- de zelfevaluatie 2016-2017  

- het verslag over klachtenbehandeling 2016 

- het geactualiseerd overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 

verenigingen,… waaraan de stad deelneemt 

- het verslag betreffende GAS 2015 

- het jaarrapport informatieveiligheid 2015-2016. 

De raad wordt verzocht hiervan kennis te nemen.  

 

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

inzonderheid de artikels 99 tot en met 101; 

Overwegende dat de gemeentesecretaris overeenkomstig artikel 101 van het 

gemeentedecreet jaarlijks aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de 

gemeenteraad rapporteert over de organisatie en de werking van het interne controlesysteem; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 april 2015 waarbij “de leidraad 

organisatiebeheersing voor lokale besturen” van Audit Vlaanderen als algemeen kader 

goedgekeurd werd en als methodiek gehanteerd wordt om een systeem van interne controle 

verder uit te bouwen; 

Gelet op het besluit van de stadssecretaris van 07 november 2017; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : 
Artikel 1.  Kennis te nemen van de rapportering 2016-2017 van het interne controlesysteem, 

met inbegrip van :  

- het verslag over klachtenbehandeling 2016 

- het geactualiseerd overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, 

verenigingen, stichtingen,… waarin de stad deelneemt 

- het verslag betreffende GAS 2015 

- het jaarrapport informatieveiligheid 2015-2016. 

Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 

van 15 juli 2005. 

  

De heren Joris Vandenhoucke, schepen en Abderrahim Lahlali, raadslid, verlaten eventjes  
de gemeenteraadszitting en vervoegen deze onmiddellijk opnieuw. 
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GEMEENTERAAD 

22.  BIJKOMEND PUNT VOORGEBRACHT DOOR DE HEER ERIK TACK, 
RAADSLID, HOUDENDE HET VOORSTEL TOT OPRICHTING VAN EEN 1 
LOKET SYSTEEM IN HET STADHUIS VOOR FRANSTALIGEN, MET 
UITDOVEND KARAKTER OVER EEN PERIODE VAN 5 JAAR. 

De heer Erik Tack, raadslid Vlaams Belang, verdedigt zijn bijkomend punt als volgt : 

Op 27 oktober 2008 werd een motie met de vraag tot de ondubbelzinnige afschaffing van de 

taalfaciliteiten te Ronse goedgekeurd door de gemeenteraad. Deze motie werd doorgestuurd naar 

de toenmalige Eerste Minister Yves Leterme en naar de Vlaamse Minister President Kris Peeters. 

Na 9 jaar heeft deze motie niets veranderd aan de taalfaciliteiten te Ronse. Het is ondertussen 

overduidelijk dat geen enkele Belgische Regering hieromtrent ooit enig initiatief zal nemen tenzij 

daartoe gedwongen door externe omstandigheden. 

In 2008 heeft een meerderheid in de gemeenteraad zich ondubbelzinnig uitgesproken voor een 

afschaffing van deze taalfaciliteiten in onze stad. Redelijkerwijs kan er van uitgegaan worden dat er 

anno 2017 nog steeds een meerderheid in deze gemeenteraad voor een afschaffing van deze 

taalfaciliteiten in onze stad is. 

Zowel in de Vlaamse als in de Federale Regering is een Vlaams-Nationale partij vertegenwoordigd. 

Enkel een initiatief uitgaande van onze stad kan de Regering dwingen actie te ondernemen in 

verband met de taalfaciliteiten in Ronse. 

Door de afschaffing van de taalfaciliteiten zullen de Franstalige inwoners verplicht worden hun 

kennis van het Nederlands te verbeteren en aldus beter aansluiting vinden bij de Vlaamse Ronsese 

gemeenschap. Deze afschaffing moet dus als een inclusieve maatregel beschouwd worden. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het uitbouwen van een 1 loket systeem in 

het stadhuis voor Franstaligen, met uitdovend karakter over een periode van 5 jaar en dit gekoppeld 

aan een duidelijke voorlichtingscampagne naar de bevolking toe. Deze maatregel moet enerzijds 

dienen om Franstaligen te motiveren Nederlands te leren om aldus meer aansluiting te vinden bij de 

Ronsese gemeenschap en anderzijds om de problematiek van de taalfaciliteiten in onze stad op de 

nationale politieke agenda te plaatsen.  

De heer Erik Tack licht zijn bijkomend punt toe. 
 

Mevrouw Sylvie De Bie, raadslid, verlaat de gemeenteraadszitting. 
 

De Burgemeester stelt voor om de discussie omtrent dit bijkomend agendapunt te verdagen 
naar de gemeenteraad van 18 december 2017. 
Hij stelt voor om inzake deze aangelegenheid, in samenspraak met alle politieke fracties, een 
nieuwe motie over de afschaffing van de taalfaciliteiten op te maken. 
De Burgemeester stelt voor om een stemming, per fractie, te houden over de verdaging van 
dit agendapunt. 
De uitslag van deze stemming luidt als volgt : 
De CD&V GROEN-fractie, de N-VA-fractie en de Open Vld-fractie gaan akkoord met de 
verdaging van dit punt, de Vlaams Belang-fractie stemt tegen en de sp.a-fractie en mevrouw 
Brigitte Goddaer onthouden zich.  Het punt wordt hiermee verdaagd. 
 

23.  BIJKOMEND PUNT VOORGEBRACHT DOOR DE HEER KOEN HAELTERS, 
RAADSLID, NAMENS DE SP.A-FRACTIE, HOUDENDE EEN VOORSTEL TER 
BEVORDERING VAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN DE GEZONDHEIDSZORG 
VOOR IEDEREEN. 

De heren Ignace Michaux, schepen, Erik Tack en Dirk Deschaumes en mevrouw Angélique 
Syroit, raadsleden, verlaten eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegen deze 
onmiddellijk opnieuw. 
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De heer Koen Haelters, raadslid sp.a, verdedigt zijn bijkomend punt als volgt : 

In het kader van de voorbije week van de armoede stond het recht op een goede gezondheid 

centraal als thema onder de slogan ‘gezondheid verdraagt geen uitstel’. We merken nog steeds te 

vaak dat ‘arm ziek maakt’ en dat ‘ziek arm maakt’. Maar liefst 1 op de 8 gezinnen met een laag 

inkomen stellen gezondheidszorgen uit omwille van financiële drempels. 

Een wijkgezondheidscentrum met derdebetalerssysteem zou alvast een stap in de goede richting 

zijn voor onze stad. Dit was dan ook één van de aanbevelingen van Samenlevingsopbouw in het 

memorandum ‘Ieders stem telt’. 

Een wijkgezondheidscentrum wil met zijn werking bijdragen aan een open, solidaire, 

rechtvaardige en duurzame samenleving met aandacht voor diversiteit in al zijn aspecten. Bij het 

organiseren en aanbieden van zorg hanteert het wijkgezondheidscentrum het principe van het 

proportioneel universalisme. Het aanbod wordt kwalitatief en kwantitatief afgestemd op de 

zorgnood van patiënten en wijkbewoners. 

Als stad met een hoge armoedegraad moeten we dan ook durven het voortouw nemen in de 

oprichting van dergelijk wijkgezondheidscentrum. 

Dit kunnen we onder andere door de Vereniging van Wijkgezondheidscentra om ondersteuning te 

vragen bij oprichting en de diverse beroepsverenigingen (artsen, verpleegkundigen, psychologen, 

tandartsen, kinesisten, …) aan te schrijven om te polsen naar de bereidheid mee te stappen in dit 

verhaal. Ook kan de stad bijvoorbeeld een pand ter beschikking stellen aan de op te richten 

structuur. 

De raad wordt verzocht zich principieel te engageren de nodige stappen te ondernemen om te 

onderzoeken of er bij de beroepsverenigingen bereidheid bestaat om met ondersteuning van de 

Vereniging van Wijkgezondheidscentra een wijkgezondheidscentrum op te richten in onze stad. 

De heer Koen Haelters licht zijn bijkomend punt toe. 

De heer Koen Haelters dient de volgende ontwerpbeslissing in, waarover wordt gestemd 
per fractie. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat een Stad een regierol kan opnemen inzake gezondheidszorgen op 

haar grondgebied; 

Overwegende dat het voor een stad als Ronse, die kampt met hoge armoedecijfers 

interessant kan zijn mocht er een wijkgezondheidscentrum worden opgericht op haar 

grondgebied; 

Overwegende dat Ronse dan ook het voortouw dient op te nemen om de onderzoeken 

of er bij de diverse beroepsverenigingen bereidheid bestaat om dergelijk gezondheidscentrum 

op te richten; 

Overwegende dat de Vlaamse Ardennen een blinde vlek is op de kaart van de 

Wijkgezondheidscentra; 

Daarom, op voorstel van de sp.a-fractie; 

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

Gelet op de uitslag van de stemming wordt het voorstel ter bevordering van de 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor iedereen, ingediend door de heer Koen 

Haelters, raadslid, verworpen. 

De heer Erik Tack, raadslid, verlaat de gemeenteraadszitting. 
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24.  BIJKOMEND PUNT VOORGEBRACHT DOOR DE HEER KOEN HAELTERS, 
RAADSLID, NAMENS DE SP.A-FRACTIE, HOUDENDE HET VOORSTEL TOT 
ORGANISATIE VAN EEN "INLEEFWEEK TEGEN ARMOEDE". 

De heer Koen Haelters, raadslid sp.a, verdedigt zijn bijkomend punt als volgt : 

In een stad die te kampen heeft met hoge armoedecijfers is het belangrijk dat beleidsmakers zich 

terdege bewust zijn van wat armoede is en van de financiële drempels die mensen in armoede 

ervaren. 

Aangezien ervaring de beste leerschool is, stellen wij voor om in samenwerking met ‘De Vrolijke 

Kring’ vzw en de Werkgroep Kansarmoede een inleefweek te organiseren. Tijdens deze week 

engageren deelnemers zich te gaan leven met een beperkt budget en enkele spelregels na te leven. 

De raad wordt verzocht in samenwerking met de vzw ‘De Vrolijke Kring’ en de Werkgroep 

Kansarmoede een ‘inleefweek tegen armoede’ te organiseren en zich principieel tot deelname 

aan deze inleefweek te engageren. 

De heer Koen Haelters licht zijn bijkomend punt toe. 

De heer Wim Vandevelde, voorzitter OCMW en schepen van rechtswege, oppert om het 
voorstel van de heer Koen Haelters te herformuleren, in die zin dat de vraag gesteld wordt 
aan de Werkgroep Kansarmoede om een inleefweek tegen armoede te organiseren. 
De heer Koen Haelters kan zich hierin vinden en zodoende wordt zijn hergeformuleerde 
ontwerpbeslissing aan de gemeenteraad ter stemming voorgelegd. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het feit dat het belangrijk is dat beleidsmakers van een stad zich bewust zijn van 

de gevolgen van armoede en zich bewust zijn van de financiële drempels die er in hun 

dienstverlening bestaan of van de financiële drempels die zij opwerpen door bv. heffingen, 

belastingen, enz.; 

Overwegende dat het leerrijk zou zijn voor de beleidsmakers armoede eens aan levende 

lijve te ondervinden; 

Overwegende dat zulks mogelijk is via de organisatie van een ‘inleefweek tegen armoede’, 

waarbij deelnemers aan deze week zich engageren een week te leven met een beperkt budget; 

Overwegende dat Ronse dergelijke inleefweek kan organiseren voor haar beleidsmakers en 

andere geïnteresseerden; 

Overwegende dat de Stad hiervoor ondersteuning kan vragen aan lokale experten zoals de 

vzw ‘De Vrolijke Kring’ en de Werkgroep Kansarmoede; 

BESLIST : met 23 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 
sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) bij 2 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1. 

Aan de Werkgroep Kansarmoede de vraag te stellen om een ‘inleefweek tegen armoede’ te 

organiseren. 
 

De heer Wim Vandevelde, schepen van rechtswege, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting 
en vervoegt deze onmiddellijk opnieuw. 
 

 

Vanwege de raad : 

De Stadssecretaris, De Voorzitter, 

 

 

 


