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BEKNOPT VERSLAG VAN DE DISCUSSIES 
TIJDENS DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 DECEMBER 2017 

 
 
Tijdens de behandeling van het agendapunt 12 “Opcentiemen op de onroerende 
voorheffing. Aanpassing. Beslissing.” vraagt de heer Erik Tack, gemeenteraadslid 
Vlaams Belang, het percentage van het aantal eigenaars in onze stad en de omliggende 
steden.    
In het Woonplan kan men het volgende terug vinden:  

 
 
Voor de behandeling van het agendapunt 31 “Motie betreffende de afschaffing van de 
taalfaciliteiten in Ronse.” diende de heer Koen Haelters, namens de sp.a, volgende 
amendementen in:  
 
Mijn fractie had graag navolgende amendementen ingediend op het ontwerp van 
gemeenteraadsbeslissing:  
1) Invoeging van een nieuwe overweging na overwegend punt 2: "De verschillende 
regionaliseringsgolven ertoe hebben geleid dat de diverse steden en gemeenten langsheen de 
taalgrens steeds grenssteden worden die zeer sterk de verschillen in beleid (op fiscaal, 
economisch, ruimtelijk, ... vlak) ervaart, met alle opportuniteiten en risico's hieraan 
verbonden."  
2) Invoeging van een nieuwe overweging na oorspronkelijk overwegend punt 4: "Ronse 
expliciet de gelijkwaardigheid van alle Ronsenaars onderschrijft en dit onafhankelijk van hun 
taal. Als gevolg hiervan zal de stad ook zonder specifiek taalstatuut aan elke burger een 
maximale dienstverlening verschaffen. In het Nederlands als het kan, in een andere taal als 
het moet.”  
3) Schrapping van oorspronkelijk overwegend punt 9: "De taalfaciliteiten in de dagdagelijkse 
praktijk verstrekkende maatschappelijke gevolgen hebben en mede verantwoordelijk zijn voor 
het fragiel maatschappelijk weefsel (laag gemiddeld inkomen, hoge werkloosheid, hoge 
schoolse uitval, ...). Dat Nederlandsonkundigheid immers de kansen in het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt drastisch beperkt."  
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4) Toevoeging van een derde artikel aan het ontwerp van beslissing: “Beslist de 
gemeenteraad dat de stad Ronse het initiatief moet nemen om een jaarlijks regionaal politiek 
overleg te organiseren tussen de taalgrenssteden die behoren tot de Vlaamse Ardennen / Pays 
des Collines teneinde de gezamenlijke ontwikkeling van de regio en strategische dossiers -
(fiets)infrastructuur, openbaar vervoer, toerisme, economische expansie, ...- te bespreken.  
5) Toevoeging van een vierde artikel aan het ontwerp van beslissing: "Beslist de 
gemeenteraad volgende tekst in te voegen in de deontologische code voor het personeel van 
de stad Ronse: “De stad Ronse past in haar dienstverlening naar de burger het principe van 
de taalhoffelijkheid toe. Dat wil zeggen dat de dienstverlening in beginsel in het Nederlands 
gebeurt, doch uitzonderlijk ook in een vreemde taal kan gebeuren wanneer de burger het 
Nederlands (nog) niet machtig is.”  
6) Toevoeging van een vijfde artikel aan het ontwerp van beslissing: “Vraagt de 
gemeenteraad de Vlaamse regering om ten behoeve van de diverse Vlaamse taalgrenssteden 
jaarlijks een SWOT analyse/overzicht te maken van de belangrijkste beslissingen van het 
Waals Gewest en de Franstalige Gemeenschap, teneinde de lokale besturen beter te 
informeren over belangrijke beleidsverschillen en hun mogelijke gevolgen voor de 
taalgrenssteden. Dit moet de lokale overheid in staat stellen om met meer kennis van zaken 
strategische beslissingen te nemen over de ontwikkeling van de stad en haar bewoners.”  
MOTIVATIE:  
De afschaffing van de taalfaciliteiten staat niet bovenaan de politieke agenda van sp.a, maar 
wij zijn bereid om het debat aan te gaan.  
Wie in de afschaffing dé oplossing ziet van alle problemen waar onze stad mee te kampen 
heeft (laag gemiddeld inkomen, hoge werkloosheid, hoge schoolse uitval, …) draait zichzelf 
en zijn achterban een rad voor ogen.  
Verschillende socio-economische problemen zijn niet toe te schrijven aan de taalfaciliteiten, 
maar aan de geografische ligging van onze stad. Als Ronse als (taal)grensstad het slachtoffer 
is van het verschillend beleid op regionaal niveau, dan heeft dit niets met de taalfaciliteiten te 
maken. De afschaffing van de taalfaciliteiten is volgens sp.a niet de ultieme oplossing om de 
problemen aan te pakken. Wij zien veel meer heil in overleg met onze naburige steden en 
gemeenten over de taalgrens heen, vandaar onze voorstellen tot overleg tot versterking van 
onze regio.  
Wij geloven op vandaag veel meer in een “modulering” van de faciliteiten, waarmee we 
bedoelen dat het huidige stelsel verder zou kunnen worden verfijnd door toevoeging van 
voorwaarden die het gebruik van het Nederlands meer stimuleren en die zelfs het uitdovend 
karakter juridisch zouden kunnen verankeren.  
Sp.a. benadert deze “modulering” met de grootste omzichtigheid omdat dit probleem niet los 
kan worden gezien van het statuut van de taalgrensgemeenten in het Franse taalgebied en de 
faciliteitenregeling in gerechtszaken en het onderwijs.  
De faciliteitenregeling in het onderwijs heeft ook voordelen… dankzij de regeling bouwen 
leerlingen uit Ronse een taalvoorsprong op ten opzichte van leerlingen uit pakweg Maarkedal 
of Oudenaarde en hebben zij later juist meer kansen op de arbeidsmarkt!  
Wij zullen dan ook nooit toestaan dat Ronsenaars omwille van taal minder kansen, minder 
dienstverlening of kortweg minder toekomst krijgen. 
 
De heer Erik Tack, gemeenteraadslid Vlaams Belang, gaat niet akkoord met de 
amendementen ingediend door de sp.a. omwille van volgende redenen:  
 

1) Niet relevant. Wat is de meerwaarde?  
2) Gelijkwaardigheid van alle Ronsenaars is een evidentie. Ronse is een Vlaamse stad, 

als iemand verhuist naar een andere stad of land waar een andere taal wordt 
gesproken, dan zal die persoon zich moeten aanpassen.  

3) Waarom een schrapping? De taal niet kunnen beheersen = beperking van 
arbeidskansen,…  
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4) Niet relevant voor het debat over de taalfaciliteiten.  
5) Dit gebeurt reeds. Het stadspersoneel staat reeds veel burgers in het Frans te woord.  
6) Wat is het nut van deze toevoeging?  

De heer Erik Tack wenst een artikel toe te voegen aan de motie nl. een overleg vragen tussen 
een delegatie van de gemeenteraad (van de fracties die de motie ondersteunen) en 
Parlementairen. Parlementairen kunnen aan de hand van deze motie de problematiek niet ten 
gronde leren kennen. In een dialoog kan de stadsdelegatie uitleggen waarom de taalfaciliteiten 
zo een rem betekenen op de ontwikkeling van onze stad.  
Gemeenteraadslid Erik Tack vraagt zich af wat plan B is? Stellen we een deadline om te 
reageren/actie te ondernemen door hogere overheden? In 2008 werd reeds een motie voor de 
afschaffing van de taalfaciliteiten opgemaakt, maar sindsdien is er niets veranderd.  
Hoe zullen de huidige meerderheden in het Vlaams en Federaal Parlement reageren? Zal het 
Parlement de Regering laten vallen?  
Hij deelt mee dat de lokale partijen in Ronse de opdracht gekregen hebben van hun 
respectievelijke partijtoppen om zijn voorstel van 1 loket systeem niet goed te keuren. Bij 
goedkeuring komt het op de regeringstafel en dat willen de partijtoppen niet. Zij bevelen 
namelijk een communautaire stop.  
Ten slotte stelt hij zich de vraag als er geen juridische mogelijkheid bestaat om de 
discriminatie aan te vechten m.b.t. het niet mogen fusioneren van onze stad omwille van de 
taalfaciliteiten.  

 
De heer Björn Bordon, gemeenteraadslid sp.a, deelt mee dat dit dossier slechts een 
symbolische waarde heeft, enkel om zich te kunnen profileren voor de lokale verkiezingen 
van volgend jaar i.p.v. zich te focussen op de socio-economische problemen. Bovendien 
beschikt onze stad niet over de bevoegdheid om de taalfaciliteiten af te schaffen. Wat willen 
jullie bereiken met deze motie? Wat wordt er juist bedoeld met taalhoffelijkheid?  

 
De heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter, deelt mee dat hij verbaasd is dat de sp.a 
ontkent dat de taalfaciliteiten een negatieve impact hebben op de welvaart van de stad. 
Bovendien is een schuldovername niet mogelijk omdat we als stad met taalfaciliteiten niet 
kunnen fusioneren. Dit is discriminatie. De essentie van deze motie is de welvaart van de 
inwoners van Ronse.  
Bovendien is taalhoffelijkheid ingebakken bij elke Ronsenaar. De taalfaciliteiten veroorzaken 
de perceptie van tweetaligheid.  

 
De heer Björn Bordon deelt nogmaals mee dat de afschaffing van de taalfaciliteiten geen 
bevoegdheid is van de stad, maar van het Federaal Parlement.  
Hij stelt zich vragen over de inhoud van het begrip “taalhoffelijkheid” en haalt het voorbeeld 
aan van de Franstalige artikels die in een politieke krant verschenen. De reacties daarop waren 
heel negatief.  

 
Mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen, deelt mee dat de sp.a geen besef heeft van de impact 
van de taalfaciliteiten op het socio-economische in Ronse. Wat wordt er juist bedoeld met 
“vreemde taal” in amendement 5?  

 
De heer Koen Haelters deelt mee dat in uitzonderlijke situaties de burger die het Nederlands 
nog niet machtig is ook geholpen kan worden in een vreemde taal, bvb. Spaans.  

 
De heer Erik Tack deelt mee dat dit juist het signaal geeft om geen Nederlands te leren.  

 
Mevrouw Vanhoutte voegt hieraan toe dat dit een schending inhoudt van de 
bestuurswetgeving.  
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De Burgemeester, de heer Luc Dupont, deelt mee dat hij akkoord is met de heer Erik Tack 
betreffende de amendementen van sp.a. De amendementen betekenen een verzwakking van de 
motie.  
Dankzij een nieuwe motie wordt er opnieuw een signaal gegeven aan de hogere overheden en 
binnen de partij wordt ons standpunt op deze manier duidelijk gemaakt.  
Taalfaciliteiten zijn een heikel punt, in 2008 hebben ze enkel akte genomen van onze motie.  
Tijdens het College vanavond werd een advocatenbureau aangesteld om de 
grondwettelijkheid van de taalfaciliteiten na te gaan. De laatste talentelling werd ondertussen 
70 jaar geleden uitgevoerd. Indien er opnieuw talentellingen zouden gehouden worden, dan 
zouden er bij heel wat andere gemeenten faciliteiten moeten ingevoerd worden. Ook de 
discriminatie, omdat de Stad Ronse niet kan fusioneren, zal aangekaart worden bij het 
advocatenbureau.  
Het enige positieve aan de taalfaciliteiten is dat men in het onderwijs vroeger Frans krijgt dan 
in de rest van het land. Maar de faciliteiten houden het Frans overeind.  

 
De heer Erik Tack stelt nogmaals voor om een artikel toe te voegen om te vragen voor een 
overleg tussen een delegatie van de stad, nl. een vertegenwoordiger van elke fractie die de 
motie ondertekent, en de Vlaamse en Federale Regering. Hij haalt aan dat dit punt door zijn 
toedoen op de agenda geplaatst is en wenst niet uitgesloten te worden voor dit overleg.  

 
De heer Lieven Dhaeze, gemeenteraadsvoorzitter, deelt mee dat de draagkracht voor deze 
motie heel belangrijk is, dat geeft net een krachtig signaal.  

 
De heer Lieven Dhaeze, gemeenteraadsvoorzitter, stelt voor om de zitting eventjes te 
schorsen.  

 
De Burgemeester deelt mee dat de meerderheid akkoord is om een artikel toe te voegen aan 
de motie en ter stemming voor te leggen aan de gemeenteraad:  
“Art. 3. Dienaangaande een onderhoud te vragen tussen een delegatie van de gemeenteraad 
en vertegenwoordigers van de Vlaamse en Federale Regering evenals met de beide 
kamervoorzitters.” 
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