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BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
DD° 18 DECEMBER 2017 

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

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

De raadsleden : Yves Deworm, Rudi Boudringhien, Erik Tack, Pol Kerckhove, Diederik Van 
Hamme, Björn Bordon, Dirk Deschaumes, Christiane Modde, Sylvie De Bie, 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 Gunther Deriemaker, mevrouw Brigitte Goddaer en de heer Abderrahim 

Lahlali, raadsleden.  
 

                                    
De CD&V GROEN-fractie : Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, Diederik Van 
Hamme, Jan Foulon, Ignace Michaux, Wouter Stockman, 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 : 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 :  / 

De zitting wordt geopend te 18.00 uur. 
De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 07 
december 2017. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 27 november 2017 worden met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
 
OPENBARE ZITTING 
POLITIE - PERSONEEL 

1.  VEILIGHEIDSPERSONEEL.  
POLITIE.  
WIJZIGING VAN DE PERSONEELSFORMATIE.  
BESLISSING. 

De raad wordt verzocht de personeelsformatie en het kader van het contractueel personeel van de 
Politiezone Ronse als volgt vast te leggen : 
- Het operationeel kader: 

Kader Aantal personeelsleden per graad     19-12-2016 18-12-2017 
Officierenkader 1 HCP (Korpschef) 

3 CP 
1 HCP 
2 CP 

Middenkader 11 HINP 12 HINP 
Basiskader 43 INP (*waarvan 1 structureel  

gedetacheerd naar CICOV) 
43 INP 
(*idem) 

Hulpkader 2 AP 2 AP 
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- Het administratief en logistiek kader: 

Graad Aantal personeelsleden per niveau    19-12-2016 18-12-2017 
Adviseur 1 niveau A – klasse2 1 niv A – kl 2 
Consulent 1 niveau B 1 niv B 
Assistent 4 niveau C  4 niv C 
ICT-assistent 1 niveau C 1 niv C 
Bediende 1 niveau D 1 niv D 

- Het contractueel personeel: 

Graad Aantal 19-12-2016  18-12-2017 
Hulpkracht 2,5 niveau D Art. 26,3° W 26-04-2002 2,5  
Gesubsidieerde 
contractueel  

2 niveau C Art. 26,1° W 26-04-2002 2  

 
Mevrouw Isabelle Stockman, raadslid, vervoegt de gemeenteraadszitting. 
 

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

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van 

het personeel van de politiediensten (RPPOL); 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 17 september 2001 betreffende de organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie; 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 09 oktober 2001 inzake de organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale 
gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking; 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van 
de personeelsleden van de politiediensten (EXODUS); 

Gelet op het KB van 07 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;  

Gelet op het Koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit 
van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie 
teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;  

Gelet op 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 de Wet op het Politieambt (WPA) van 05 augustus 1995, inzonderheid artikel 
44/3 dat stelt dat elke politiezone een consulent voor de veiligheid en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer aanwijst;  

Gelet op het Koninklijk Besluit van 06 december 2015 betreffende de consulenten voor 
de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de 
veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

Gelet op het advies 58.087/2/V van de Raad van State van 07 september 2015 over artikel 
3 van het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de consulenten voor de veiligheid en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat stelt dat geen enkele wettelijke bepaling de 
Koning machtigt de aanwijzing mogelijk te maken van een consulent voor de veiligheid en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer die niet behoort tot de personeelsleden van hetzij 
het operationeel kader, hetzij het administratief en logistiek kader van de politiediensten … en 
dat uit artikel 44/3, §1 van de WPA daarentegen volgt dat die consulent hetzij tot de lokale 
politie, hetzij tot de federale politie behoort, wat betekent dat hij een statutair of contractueel 
personeelslid moet zijn van de politiediensten; 
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Gelet op het verslag aan de Koning betreffende artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 

06 december 2015 waarin wordt gesteld dat leidinggevenden en functies die 
beslissingsbevoegdheid hebben met betrekking tot de technische kenmerken en de 
veiligheidscriteria van het informatiesysteem onverenigbaar zijn met die van consulent voor de 
veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;  

Gelet op Artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data 
Protection Regulation) worden wij verplicht een Functionaris voor gegevensbescherming (Data 
Protection Officer) aan te stellen. Artikel 99.2 bepaalt de datum van 25 mei 2018 waarop deze 
aanstelling van toepassing wordt; 

Gelet op artikel 32 van de Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, 
het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van 
straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 
2008/977/JBZ van de Raad die ook de aanstelling van een Data Protection Officer verplicht; 

Gelet op het ontwerp van Omzendbrief van het Parket Oost-Vlaanderen (OBOV) 
betreffende het instroombeleid (afhandeling van niet-strafbare en strafbare feiten – regels voor 
de verzending van processen-verbaal aan het parket) waarin de politiezones worden verplicht om 
een verantwoordelijke ‘Instroombeleid’ aan te duiden die zal instaan voor de juiste toepassing 
ervan; 

Gelet op het feit dat de Politiezone Ronse de enige zone in Oost-Vlaanderen is die niet 
over een Lokaal Informatiekruispunt (LIK) beschikt om de in het korps beschikbare informatie te 
verwerken volgens de principes van de Informatiegestuurde Politiezorg en deze te linken met de 
informatie van de omliggende politiezones teneinde de kans op opheldering of voorkoming van 
feiten te vergroten; 

Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van Ronse van 01 maart 2012, 27 mei 2013 en 
05 december 2016 (wijziging) 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, van 16 april 2012 en 20 juni 2013 
betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de 
formatiewijzigingen in het kader van het specifiek federaal toezicht werden goedgekeurd;  

Gelet op het schrijven van de Gouverneur, dhr. Briers, van 03 februari 2017 betreffende 
het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de formatiewijzigingen in 
het kader van het specifiek federaal toezicht werden goedgekeurd;  

Gelet op de huidige personeelsformatie (operationeel en Calog) die 1HCP, 3CP, 11 
HINP, 43 INP, 2 AP, 1ADV, 1CSL, 5 ASS en 1BED telt;  

Overwegende dat de huidige capaciteit volledig wordt ingezet voor de 7 
basisfunctionaliteiten en niemand kan worden vrijgemaakt om de functies van 
Informatieveiligheidsconsulent, Functionaris voor gegevensbescherming, verantwoordelijke 
Instroombeleid en Lokaal Informatiekruispunt in te vullen; 

Overwegende dat een extra capaciteit van 1 Hoofdinspecteur noodzakelijk is voor de 
uitoefening van deze bijkomende functies; 

Overwegende dat CP DEVEMIE op 01 januari 2018 op rust gesteld wordt en deze functie 
niet meer zal worden vacant verklaard;  

Gelet op het advies van de Federale Dienst van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen van 
17 november 2017; 

Gelet op het voorstel van het Politiecollege dd° 04 december 2017; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
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Artikel 1.  De personeelsformatie van de Politiezone Ronse vast te leggen als volgt : 
Het operationeel kader 

Kader Aantal personeelsleden per graad            19-12-2016 18-12-2017 
Officierenkader 1 HCP (Korpschef) 

3 CP 
1 HCP 
2 CP 

Middenkader 11 HINP 12 HINP 
Basiskader 43 INP (*waarvan 1 structureel  

gedetacheerd naar CICOV) 
43 INP 
(*idem) 

Hulpkader 2 AP 2 AP 
Het administratief en logistiek kader 

Graad Aantal personeelsleden per niveau           19-12-
2016 

18-12-2017 

Adviseur 1 niveau A – klasse2 1 niv A – kl 2 
Consulent 1 niveau B 1 niv B 
Assistent 4 niveau C  4 niv C 
ICT-assistent 1 niveau C 1 niv C 
Bediende 1 niveau D 1 niv D 

Artikel 2.  Het kader van het contractueel personeel van de Politiezone Ronse vast te stellen 
als volgt, rekening houdend met artikel 26, 1° en 3° van de wet van 26 april 2002 betreffende 
de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en 
houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten : 

Graad Aantal     19-12-2016  18-12-2017 
Hulpkracht 2,5 niveau D Art. 26,3° W 26-04-

2002 
2,5  

Gesubsidieerde 
contractueel  

2 niveau C Art. 26,1° W 26-04-
2002 

2  

Artikel 3. 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. 
 

2.  VEILIGHEIDSPERSONEEL.  
POLITIE.  
VACANT VERKLAREN VAN EEN BETREKKING VAN INSPECTEUR 
INTERVENTIE/ONTHAAL VOOR DE DIENST OPERATIONEEL BEHEER TER 
VERVANGING VAN DE DEELTIJDS TEWERKGESTELDE OPERATIONELE 
PERSONEELSLEDEN VOOR DE POLITIEZONE RONSE.  
SAMENSTELLING VAN DE SELECTIECOMMISSIE.  
BESLISSING. 

Naar aanleiding van de tewerkstelling van drie operationele personeelsleden die werken in het 
regime van de vrijwillige vierdagenweek, 1/5de  loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof en  
in het stelsel van 50% verminderde prestaties wegens ziekte, zal er een capaciteitsverlies ontstaan 
binnen het operationeel kader van de politiezone van 1 full-time personeelslid.  
Hiertoe wordt voorgesteld een extra operationeel personeelslid aan te werven.  
De raad wordt verzocht een betrekking van inspecteur van politie Interventie/Onthaal voor de 
Dienst Operationeel Beheer vacant te verklaren, het functieprofiel goed te keuren en de 
selectiecommissie samen te stellen. 
 

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

gestructureerd op twee niveaus;  
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Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VI.II.; 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VIII.XVII.1 met name dat de vervangingen 
van de personeelsleden van het operationeel kader die het verlof voor loopbaanonderbreking, de 
vierdagenweek of het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar genieten, geschieden door bijkomende 
rekruteringen, per equivalent van een voltijds tewerkgesteld personeelslid en per rechtspersoon; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de 
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15, gepubliceerd in het staatsblad van 31 januari 2002 
betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op het besluit van 19 december 2016 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, de heer Briers, dd° 03 februari 2017 betreffende 
het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de formatiewijziging in het 
kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd; 

Gelet op het feit dat vanaf 01 januari 2018 er bijkomend 2 operationele personeelsleden 
respectievelijk in het systeem van de vrijwillige vierdagenweek en 1/5e loopbaanonderbreking voor 
ouderschapsverlof zullen werken : INP Elien Dujardin en INP Eileen De Maere;   

Gelet op het feit dat INP Pieter Cheyns ten gevolge van zijn arbeidsongeval sedert 01 juni 
2006 werkt in het stelsel van 50% verminderde prestaties wegens ziekte; 

Gelet op de mail dd° 30 november 2016 van de Federale dienst van de Gouverneur Oost-
Vlaanderen waaruit blijkt dat er geen wijziging in de personeelsformatie noodzakelijk is voor deze 
vervanging; 

Overwegende dat door middel van de tewerkstelling van deze drie operationele 
personeelsleden die werken in het regime van de vrijwillige vierdagenweek, 1/5e 
loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof en in het stelsel van 50% verminderde prestaties 
wegens ziekte, er een capaciteitsverlies is binnen het operationeel kader van de politiezone van 1 
FTE; 

Gelet op de goedkeuring van het Politiecollege dd° 20 november 2017; 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe Gemeentewet; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De betrekking van 1 inspecteur Interventie/Onthaal (Dienst Operationeel Beheer) vacant 
te verklaren en dit vanaf de mobiliteitscyclus 2017-05. 
Artikel 2.  Het functieprofiel van inspecteur Interventie/Onthaal goed te keuren. 
Artikel 3.  De selectiecommissie te willen samenstellen uit : de Korpschef of een door de 
Korpschef aangewezen officier, een officier van de dienst Operationeel Beheer van de lokale 
politie, een hoofdinspecteur van de interventiedienst van de lokale politie en een secretaris 
aangeduid door de Korpschef. 
Artikel 4.  Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in artikels 85 tot en met 
artikel 88 WGP en in titel VIII van het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005 houdende de regeling van 
het bestuurlijk toezicht.  
 
De heer Diederik Van Hamme, raadslid, vervoegt de gemeenteraadszitting. 
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BRANDWEER - ALGEMEEN 

3.  BRANDWEER.  
GOEDKEURING VAN DE BEDRAGEN VAN DE ZONALE DOTATIE VAN DE 
STAD RONSE VOOR DE HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN 
VOOR HET JAAR 2018. 

Op de gemeenteraadszitting van 06 oktober 2014 werd de zonale verdeelsleutel van de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goedgekeurd. 
De verdeelsleutel wordt berekend op basis van het inwonersaantal, het bebouwd kadastraal inkomen 
en outillage kadastraal inkomen, het onbebouwd kadastraal inkomen en de financiële draagkracht 
van de gemeente (gemeten door het gemiddeld inkomen per aangifte). 
De berekening van de zonale verdeelsleutel wordt jaarlijks gemaakt op basis van de meest recente 
cijfers. 
Voor 2018 bedraagt de zonale procentuele verdeelsleutel voor de Stad Ronse 14,9835 % wat 
resulteert in een zonale dotatie van de Stad Ronse aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
met volgende bedragen : 

- gewone dienst: 582 603,83 euro  
- buitengewone dienst: 148 158,41 euro. 

De raad wordt verzocht de bedragen van de zonale dotatie van de Stad Ronse voor de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het jaar 2018 goed te keuren. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;  
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, zoals tot op heden 

gewijzigd; 
Gelet op het koninklijk besluit van 04 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling 

van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones; 
Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de 

bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones; 
Gelet op het artikel 68, paragraaf 2 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele 

Veiligheid dat bepaalt dat de dotaties van de gemeenten van de zone jaarlijks vastgelegd worden 
door de raad op basis van een akkoord bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 06 oktober 2014 waarbij de zonale verdeelsleutel 
van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goedgekeurd werd als volgt :  
• 60 % op basis van het inwonersaantal  
• 30 % op basis van het bebouwd kadastraal inkomen en outillage kadastraal inkomen  
• 5 % op basis van het onbebouwd kadastraal inkomen  
• 5 % op basis van de financiële draagkracht van de gemeente  (gemeten door het gemiddeld 

inkomen per aangifte). 
De berekening van de zonale verdeelsleutel zal jaarlijks worden gemaakt en de procentuele 
verdeling jaarlijks vastgelegd op basis van de meeste recente cijfers; 

Overwegende dat de Zoneraad, in zitting van 27 oktober 2017, de begroting 2018 van de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goedgekeurd heeft; 

Overwegende dat hierin de gemeentelijke toelagen, zowel voor de gewone als de 
buitengewone dienst, opgenomen zijn; 

Overwegende dat de zonale procentuele verdeelsleutel voor de Stad Ronse 14,9605 % 
bedraagt in 2018;  

Gelet op het besluit van 27 oktober 2017 van de Zoneraad van de Hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen waarbij de lokale dotatie 2018 werd bepaald, waarvan de bedragen voor de Stad 
Ronse zijn :  

- dotatie gewone dienst: 582 603,83 euro  
- dotatie buitengewone dienst: 148 158,41 euro; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  
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BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De lokale dotatie van de Stad Ronse voor de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
voor 2018 wordt goedgekeurd als volgt : 

- gewone dienst: 582 603,83 euro  
- buitengewone dienst: 148 158,41 euro. 

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. 
 
PREVENTIE 

4.  PISAD.  
UITKANTELING VAN HET PROVINCIAAL INTERN VERZELFSTANDIGD 
AGENTSCHAP PISAD NAAR DE VZW CENTRUM VOOR GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG ZUID-OOST-VLAANDEREN (CGG ZOV).  
GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
TUSSEN HET STADSBESTUUR RONSE EN HET CGG ZOV. 

In juli 2014 heeft de Vlaamse Regering beslist dat de provinciebesturen geen persoonsgebonden 
bevoegdheden meer zullen mogen uitoefenen in de toekomst. 
Deze beslissing heeft ook effecten voor het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap PISAD. 
Er waren meerdere pistes denkbaar voor een toekomst voor PISAD. Er werd hiervoor een 
overlegorgaan opgericht. 
De Raad van Advies van PISAD heeft aan het provinciebestuur geadviseerd voor een uitkanteling 
naar het CGG ZOV (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen vzw). Op 
28 september 2017 heeft de Deputatie principieel beslist dat de uitkanteling van PISAD best naar 
het CGG ZOV kan gebeuren. 
De pijlergemeenten zoals Ronse (en Ninove, Geraardsbergen, Oudenaarde, Zottegem en het 
Vlaams-Brabantse Liedekerke) zullen voortaan een jaarlijkse bijdrage moeten leveren van 0,95 euro 
per inwoner. De overige aangesloten gemeentebesturen zullen een jaarlijkse bijdrage leveren van 
0,50 euro per inwoner. 
Concreet betekent dit dat de Stad Ronse in 2018 voor de dienstverlening een bijdrage moet leveren 
van 24 862 euro. 
De dienstverlening van PISAD bestaat ook in de toekomst uit :  

a) Preventieactiviteiten in alle graden van het secundair onderwijs en de derde graad van het 
basisonderwijs 

b) Individuele begeleidingstrajecten van jongeren die experimenteel of beginnend druggebruik 
vertonen ("vroegdetectie en vroeginterventie") 

c) Beleidsondersteuning : alle andere activiteiten die we in het kader van drugbeleid uitvoeren 
op het grondgebied van Ronse (vb. organisatie van het lokaal drugoverleg, 
preventieactiviteiten bij lokale evenementen, mee een lokaal beleid helpen uitwerken, 
overleg met de politie en/of OCMW, informatieverschaffing via adviesraden, …). 

De raad wordt verzocht de samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen (CGG ZOV) vzw goed te keuren.  
 

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

35, 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het 
administratief toezicht; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 waarbij kennisgenomen werd van de 
resultaten van de studieopdracht van het Overlegorgaan en de opdracht aan het Overlegorgaan tot 
het onderzoeken van alternatieve pistes voor de continuering van de werking van Pisad 
goedgekeurd werd; 

Overwegende dat het Vlaams Regeerakkoord van juli 2014 stelt dat de provinciebesturen in 
de toekomst geen persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen mogen uitoefenen. Op 09 
november 2016 heeft de Vlaamse Regering het decreet daaromtrent in het Parlement laten 
goedkeuren. Dit heeft concrete gevolgen voor PISAD (“Provinciaal Interbestuurlijk 
Samenwerkingsverband voor de Aanpak van Drugmisbruik”), dat nu qua juridische vorm een PIVA 
is (“Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap”), maar met ingang van 01 januari 2018 dus 
moet overgedragen worden naar een andere juridische structuur; 

Overwegende dat in haar vergadering van 09 november 2016 de Raad van Advies van 
PISAD meerdere pistes voor mogelijke toekomstige juridische structuren heeft overlopen, waarbij 
de voorkeur meer specifiek uitging naar de oprichting van een nieuw intergemeentelijk 
samenwerkingsverband tussen de 19 gemeentebesturen die bij het PIVA PISAD zijn aangesloten; 

Overwegende dat de 19 gemeentebesturen daartoe in het voorjaar van 2017 dan ook een 
"Overlegorgaan" opgericht hebben dat het nodige onderzoeksmateriaal heeft verzameld en een 
concrete "informatiebundel" had uitgewerkt, bestaande uit een motiveringsnota, een bestuursplan, 
een ondernemingsplan en een voorstel van ontwerpstatuten; 

Overwegende dat de voornaamste nadelen aan deze piste waren dat : 
 De Vlaamse overheid géén structurele, langdurige subsidiëring van dit intergemeentelijk 

samenwerkingsverband kon garanderen  
 De "overheadkosten" van deze structuur behoorlijk zwaar en duur zouden zijn (directeur 

nodig, alsook administratieve ondersteuning, …) 
 De 2 voorgaande argumenten hoogstwaarschijnlijk op korte en lange termijn tot een 

aanzienlijke stijging van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage zouden geleid hebben; 
Om die redenen heeft de Raad van Advies van PISAD op 20 september 2017 aan het 
Provinciebestuur geadviseerd om de piste van uitkanteling naar het CGG ZOV (Centrum voor 
Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen vzw) te verkiezen boven een nieuw op te 
richten intergemeentelijk samenwerkingsverband; 

Overwegende dat de Deputatie principieel beslist heeft op 28 september 2017 dat de 
uitkanteling van PISAD best naar het CGG ZOV kan gebeuren; 

Overwegende dat de voornaamste voordelen aan deze piste zijn dat : 
 De Vlaamse overheid het verevende bedrag van 350.000 € structureel kan verankeren 

binnen de enveloppefinanciering van het CGG ZOV, dat door Vlaanderen sowieso formeel 
erkend is én gesubsidieerd wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg 

 De "overheadkosten" van deze structuur voor PISAD relatief laag zijn, omdat het CGG ZOV 
reeds beschikt over een leidinggevende structuur en een administratieve ondersteuning 

 Er een totaal nieuwe, eenvoudige, transparantere en goedkopere berekeningswijze kan 
uitgewerkt worden voor de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van de aangesloten 
gemeentebesturen; 
Overwegende dat het de bedoeling is om de bestaande dienstverlening van PISAD zoveel 

mogelijk te continueren. Die dienstverlening zal dus, ook in de toekomst, bestaan uit : 
d) Preventieactiviteiten in alle graden van het secundair onderwijs en de derde graad van het 

basisonderwijs 
e) Individuele begeleidingstrajecten van jongeren die experimenteel of beginnend druggebruik 

vertonen ("vroegdetectie en vroeginterventie") 
f) Beleidsondersteuning : alle andere activiteiten die PISAD in het kader van drugbeleid 

uitvoeren op het grondgebied van het gemeentebestuur (bijvoorbeeld de organisatie van het 
lokaal drugoverleg, preventieactiviteiten bij lokale evenementen, mee een lokaal beleid 
helpen uitwerken, overleg met de politie en/of OCMW, informatieverschaffing via 
adviesraden, …); 
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Overwegende dat na het inwinnen van de nodige informatie en na grondig intern overleg de 
Raad van Bestuur van het CGG ZOV principieel beslist heeft dat ze bereid is om PISAD op 01 
januari 2018 binnen haar organisatie en structuur te laten inkantelen. Daarbij engageert het CGG 
ZOV zich om de continuïteit van de huidige dienstverlening ook in de toekomst maximaal verder te 
zetten; 
Concreet betekent dit dat : 
 Er op 01 januari 2018 zeven personeelsleden van het huidige PISAD zullen starten binnen 

het CGG ZOV met een voltijds contract van onbepaalde duur. Deze 7 personeelsleden zijn 
allen drugbegeleiders, en er kantelt dus geen directeur of administratief personeelslid mee 
uit 

 Men verder blijvend zal inzetten op preventie, begeleiding en beleidsondersteuning 
 De dienstverlening naar de scholen en de individuele klanten volledig gratis blijft 
 De werkplekken van de drugbegeleiders decentraal blijven om zo een lokale verankering te 

verzekeren; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De Raad neemt kennis van de uitkanteling van het Provinciaal Intern Verzelfstandigd 
Agentschap PISAD naar de vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen 
(CGG ZOV). 
Artikel 2.  De Raad keurt een samenwerkingsovereenkomst goed, af te sluiten tussen het 
gemeentebestuur en het CGG ZOV, luidend als volgt : 

Tussen:  
Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen, met zetel in het 
Keizersplein 4, 9300 Aalst, vertegenwoordigd door de heer Marc Vandergraesen (voorzitter) 
en de heer Adrianus Voeten (ondervoorzitter), hierna genoemd "het CGG ZOV"  
en  
de stad / gemeente (naam), met zetel in het Stadhuis / Gemeentehuis, (volledig adres), 
vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden (in 
te vullen door de stad/gemeente), hierna genoemd "de stad/gemeente"  
wordt overeengekomen wat volgt:  

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN  
Artikel 1  
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van artikel 6 van het 
Protocolakkoord tot inkanteling van het PIVA PISAD van de Provincie Oost-Vlaanderen in 
het CGG ZOV, afgesloten op 22 december 2017. 
Na inkanteling van de activiteiten zal de naam van PIVA PISAD wijzigen in CGG ZOV - 
PISAD. 
Artikel 2  
Met ingang van 01 januari 2018 zal de stad/gemeente die beroep deed op de diensten van het 
PIVA PISAD verder beroep kunnen doen op de diensten van het CGG ZOV - PISAD 
specifiek wat de dienstverlening zoals beschreven in artikel 5 betreft. Van haar kant zal de 
stad/gemeente al haar verbintenissen ten opzichte van het PIVA PISAD onverminderd 
verder nakomen ten opzichte van het CGG ZOV - PISAD. 
Artikel 3  
Voorliggende samenwerkingsovereenkomst regelt de wederzijdse rechten en plichten van 
het CGG ZOV – PISAD en de stad/gemeente binnen het kader van het realiseren van een 
lokaal drugbeleid in de stad/gemeente, en dit op het vlak van drugpreventie, vroegdetectie en 
-interventie en beleidsondersteuning. 
Beide partijen werken constructief en te goeder trouw samen voor de realisatie van deze 
doelstellingen en taken.  
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HOOFDSTUK II – REALISATIE VAN DE DOELSTELLINGEN EN TAKEN VAN HET 
CGG ZOV – PISAD  

Artikel 4  
De stad/gemeente aanvaardt het kader waarbinnen deze doelstellingen en taken zijn ingebed, 
meer bepaald de missie en de beleidsdoelstellingen van het CGG ZOV (www.zov.be). 
Artikel 5  
Het CGG ZOV - PISAD heeft specifiek als doel om, samen met de stad/gemeente en 
eventuele andere rechtspersonen, te ondersteunen en bij te dragen tot :  
1° het onder controle krijgen van het gebruik van legale en illegale drugs;  
2° het voorkomen van het misbruik van legale en illegale drugs;  
3° het stoppen van het gebruik van illegale drugs.  
Het CGG ZOV – PISAD en de stad/gemeente onderschrijven hiertoe het standpunt dat de 
problemen in dit verband in een zo vroeg mogelijk stadium worden aangepakt en 
gesignaleerd. Deze methodiek houdt onder meer in : het voeren van een geïntegreerd beleid, 
met de nadruk op een coördinerende en algemene aanpak van deze problemen, waarbij de 
bevolking in het algemeen en de gezinnen en de scholen in het bijzonder integraal worden 
betrokken, met daaraan gekoppeld een ondersteuningsnetwerk met de andere actoren op het 
terrein, zijnde de residentiële en ambulante drughulpverlening, de hulpverlening in het 
algemeen, de lokale en de federale politie en de verschillende diensten van justitie.  
Het CGG ZOV – PISAD zal de beschreven doelstellingen nastreven door een combinatie 
van (wetenschappelijk onderbouwde) activiteiten op het vlak van : 
1° drugpreventie: het weerbaar maken van personen om problemen te voorkomen 
2° drugbegeleiding via vroegdetectie en -interventie: het individueel begeleiden van of 
(groeps)vorming geven aan personen (en hun omgeving) in geval van riskant of beginnend 
problematisch druggebruik 
3° beleidsondersteuning: het ondersteunen van (actoren binnen) de gemeente bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van een lokaal drugbeleid. 
Artikel 6  
De stad/gemeente verbindt zich ertoe zelf een beleid te voeren dat essentieel bijdraagt tot de 
realisatie van het specifieke doel zoals omschreven in artikel 5, 1ste lid.  
Artikel 7  
De scholengemeenschappen van de derde graad van het lager onderwijs enerzijds en het 
secundair onderwijs  anderzijds met vestigingsplaats in de stad/gemeente en de inwoners 
van de stad/gemeente genieten voorrang met betrekking tot de dienstverlening van het CGG 
ZOV – PISAD op vlak van drugpreventie en drugbegeleiding. 

HOOFDSTUK III – BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET 
CGG ZOV – PISAD TEN AANZIEN VAN DE STAD/GEMEENTE  

Artikel 8  
Het CGG ZOV - PISAD beschikt ten aanzien van de stad/gemeente over de volgende 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden :  
1° de communicatie met de stad/gemeente;  
2° de opvolging van de vorderingen ten aanzien van de stad/gemeente in het kader van de 
overeengekomen jaarlijkse stedelijke / gemeentelijke bijdrage (zie artikel 13); 
3° het informeren en (minstens jaarlijks) rapporteren van de behaalde resultaten aan de 
vertegenwoordigers van de stad/gemeente in de Raad van Advies. 

HOOFDSTUK IV – RAAD VAN ADVIES  
Artikel 9  
Bij het uitvoeren van deze samenwerkingsovereenkomst laat het CGG ZOV - PISAD zich 
bijstaan door een Raad van Advies. 
Namens de stad/gemeente zetelen de burgemeester of een schepen in deze Raad van Advies. 
Zij worden benoemd voor een duur die eindigt met de algemene vernieuwing van de 
Gemeenteraad, door opzegging van deze samenwerkingsovereenkomst of door persoonlijk 
ontslag.  
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Artikel 10  
De leden van de Raad van Advies laten zich in hun gedragingen leiden door de 
doelstellingen en taken van het CGG ZOV - PISAD en verbinden zich ertoe geen daden te 
stellen die strijdig zouden kunnen zijn met deze doelstellingen en taken of die het CGG 
ZOV op enigerlei wijze schade zouden kunnen berokkenen.  
Artikel 11  
De principes met betrekking tot de verdere werking van de Raad van Advies zullen worden 
opgenomen in een Huishoudelijk Reglement. 

HOOFDSTUK V – PERSONEEL  
Artikel 12  
De medewerkers van het CGG ZOV – PISAD die instaan voor de activiteiten op vlak van 
drugpreventie en drugbegeleiding zijn onderworpen aan het arbeidsreglement van het CGG 
ZOV.  
Personeelsleden van het CGG ZOV - PISAD die hun plaats van tewerkstelling hebben in 
een gebouw van de stad/gemeente, zijn opgenomen in de arbeidsongevallen- en BA-polis 
van het CGG ZOV, evenals binnen de polis omnium dienstverplaatsingen. De gemeente 
staat in voor de verzekering van eigen risico (BA eigen medewerkers, gebouw, …).   

HOOFDSTUK VI – FINANCIELE BEPALINGEN  
Artikel 13  
Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst betaalt de stad/gemeente een jaarlijkse 
bijdrage aan het CGG ZOV, die wordt berekend door het aantal inwoners van de 
stad/gemeente op 1 januari van het betreffende jaar te vermenigvuldigen met de factor 0,95. 
Deze factor 0,95 (geldend voor 2018) wordt telkens op 1 januari aangepast aan de evolutie 
van de gezondheidsindex. Het CGG ZOV bezorgt de stad/gemeente hiertoe jaarlijks in 
februari een verzoek tot betaling van de volledige stedelijke/gemeentelijke bijdrage tegen 
eind maart.  
Artikel 14  
Het bureel en het bureaumateriaal dat desgevallend door de stad/gemeente ter beschikking 
wordt gesteld van het CGG ZOV – PISAD blijft eigendom van de stad/gemeente. 

HOOFDSTUK VII – SLOTBEPALINGEN  
Artikel 15  
Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 01 januari 2018 en eindigt uiterlijk 
op 31 december 2025.  
Artikel 16  
In de loop van deze werkingsduur kan deze samenwerkingsovereenkomst worden gewijzigd, 
geschorst en ontbonden met de toestemming van beide partijen.  
In de loop van 2025 starten beide partijen onderhandelingen voor een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst. Als er op 31 december 2025 geen nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden, wordt voorliggende 
samenwerkingsovereenkomst van rechtswege verlengd.  
Artikel 17  
Beide partijen kunnen deze samenwerkingsovereenkomst op elk ogenblik eenzijdig 
opzeggen bij aangetekende brief en mits naleving van een opzegtermijn van 30 maanden. 
Deze termijn neemt een aanvang op de 1ste dag van de maand januari die volgt op de dag van 
de verzending van deze brief. De datum van de poststempel geldt als bewijs van de datum 
van verzending.  
Deze samenwerkingsovereenkomst komt in de plaats van eerder gemaakte mondelinge en 
schriftelijke afspraken en overeenkomsten.  
Artikel 18  
Op deze samenwerkingsovereenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In 
geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-
Vlaanderen bevoegd.  
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Artikel 19 
Beide partijen erkennen het belang van een blijvende betrokkenheid van de steden en 
gemeenten op het project. Dit zal in hoofdzaak verzekerd worden via het verderzetten van de 
werking van de Raad van Advies (cf. artikelen 9 tem 11 van deze overeenkomst). Daarnaast 
zal de Raad van Bestuur van de vzw CGG Zuid-Oost-Vlaanderen aan haar Algemene 
Vergadering voorstellen de statuten van de vereniging aan te passen ten einde toe te laten dat 
een afgevaardigde namens de betrokken steden en gemeenten als waarnemend lid tot de 
algemene vergadering van de vereniging kan toetreden en er aan kan participeren. 
Opgemaakt te Aalst, op (datum), in 2 exemplaren. Beide partijen verklaren elk 1 
ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 
 
Voor het CGG ZOV  
 
De voorzitter     De ondervoorzitter 
 
 
Marc Vandergraesen    Adrianus Voeten 
 
Voor de stad/gemeente (naam),  
 

Artikel 3.  Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige 
beslissing. 
Artikel 4.  Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 
juli 2005. 
 
AGB-SOB 

5.  AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF "STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF 
RONSE".  
BUDGETWIJZIGING NUMMER 1 VAN HET BOEKJAAR 2017.  
GOEDKEURING. 

De budgetwijziging nr. 1 – 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf 
Ronse werd vastgesteld in de Raad van Bestuur van 30 november 2017.  
In eerste instantie werd in deze budgetwijziging het resultaat van de rekening 2016 verwerkt. De 
jaarrekening 2016 eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 129 621,71 
euro.  
In het exploitatiebudget werden zowel de opbrengsten als de kosten voor de kostenplaatsen 
Businesscenter, Textiel en Evenementenlocatie afgestemd op de geëvolueerde omzet.  
De personeelskosten werden aangepast op basis van het actuele personeelsbestand.  
De tussenkomst door de stad in het tekort van het boekjaar vermindert met 134 342,80 euro, 
namelijk van 954 813,21 euro naar 820 470,41 euro.  
Ook het investeringsbudget werd aangepast. Er werden extra middelen ten bedrage van  
38 000 euro voorzien voor bijkomende investeringen voor het inrichten van gebouw C. Het totale 
investeringsbudget bedraagt nu 98 000 euro.  
De raad wordt verzocht de budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2017 van het AGB 
“Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse” goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-

planning en financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde 
agentschappen;  
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

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

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

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

Gelet op de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2017 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse in zitting van de 
gemeenteraad van de Stad Ronse van 17 oktober 2016; 

Gelet op de noodzaak tot wijziging van het budget 2017 van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse; 

Gelet op de nota 2017-29 dd° 01 december 2017 van de Financiële Dienst inzake de 
budgetwijziging nummer 1 – 2017 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse; 

Overwegende dat de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 werd vastgesteld 
door de Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse in haar zitting van 30 
november 2017; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 van het Autonoom 

Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse goed te keuren. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 

van 15 juli 2005. 
 

6.  AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF "STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF 
RONSE".  
AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019 BIJ DE OPMAAK VAN HET BUDGET 
2018.  
GOEDKEURING. 

Het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse werd vastgesteld in de Raad van Bestuur van 
30 november 2017. 
De strategische doelstelling van dit meerjarenplan wijkt niet af van het oorspronkelijk 
goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019. De prioritaire doelstelling blijft: “kwalitatieve en 
efficiënte exploitatie en uitbouw van het centrum voor opleiding, ontmoeting en ondernemerschap 
met bijzondere focus op textiel en innovatie dat wordt geëxploiteerd door het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse”.  
Het Stadsontwikkelingsbedrijf heeft een evenwicht op kasbasis per jaar en een positieve 
autofinancieringsmarge per jaar in de komende jaren van het meerjarenplan.  
De Stad Ronse financiert het Stadsontwikkelingsbedrijf op verschillende manieren. De 
werkingssubsidies betreffen de tussenkomst in het tekort van het boekjaar. Daarnaast worden nog 
investeringsubsidies verleend. Over de verschillende jaren van het meerjarenplan evolueren deze 
bedragen als volgt :  
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De raad wordt verzocht het aangepast meerjarenplan bij opmaak van het budget 2018 van het 
AGB Stadsontwikkelingsbedrijf goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-

planning en financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde 
agentschappen;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

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

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

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

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

Gelet op de omzendbrief BB 2017/5 dd° 01 december 2017 betreffende de aanpassing van 
de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018; 

Gelet op de nota 2017-30 dd° 01 december 2017 van de Financiële Dienst inzake het 
aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse; 

Gelet op het ontwerp van aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018; 
Overwegende dat het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018 werd 

vastgesteld door de Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse in haar 
zitting van 30 november 2017; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met 23 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 
sp.a-fractie) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) :  
Artikel 1.  Het aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018 van het 

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse goed te keuren. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
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7.  AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF "STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF  
RONSE".  
BUDGET 2018.  
GOEDKEURING. 

Het budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse volgt 
rechtstreeks uit het aangepast meerjarenplan. 
De bijdrage van de stad aan het Stadsontwikkelingsbedrijf bedraagt 884 780,86 euro.  
Voor 2018 wordt er voor 110 000 euro aan investeringen voorzien en dit voor eventuele werken 
aan het gebouw (verder afwerken van de vleugels in het kader van het business-center en gebouw 
C), die zullen gefinancierd door een investeringssubsidie van de Stad Ronse.  
Wat betreft de financiële toestand van het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse, stellen we een 
positieve autofinancieringsmarge en een financieel evenwicht vast.  
De raad wordt verzocht het budget 2018 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse goed te 
keuren. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-

planning en financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde 
agentschappen;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

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

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

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

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

Gelet op de omzendbrief BB 2017/5 dd° 06 oktober 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018; 

Gelet op de nota 2017-32 dd° 30 november 2017 van de Financiële Dienst inzake het 
budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse; 

Gelet op het ontwerp van budget 2018 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse; 
Overwegende dat het budget 2018 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse past in 

het aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018; 
Overwegende dat het budget 2018 werd vastgesteld door de Raad van Bestuur van het 

AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse in haar zitting van 30 november 2017; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met 23 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie 
en sp.a-fractie) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1.  Het budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf 

Ronse goed te keuren. 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
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OPVOLGING PROJECTEN 

8.  STADSVERNIEUWINGSPROJECT DE STADSTUIN.  
VERKAVELING 3.  
GRONDVERKOOP VOOR LOT 5.02, ZIJNDE EEN WONING GELEGEN IN 
ALBERT MASSEZSTRAAT 15.  
VERKAVELING 7.  
GRONDVERKOOP VOOR EEN NIET-OVERDEKTE AUTOSTAANPLAATS S18 
GELEGEN IN DE RESIDENTIE VENUS.  
GOEDKEURING. 

In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur twee 
ontwerpen van akte van verkoop voor : 

- de woning met aanhorigheden voor lot 5.02, binnen de verkaveling 3 van de Stadstuin, 
zijnde woning Albert Massezstraat 15. De Grondwaarde voor deze verkoop bedraagt 
30 789 euro.  

- Een niet-overdekte autostaanplaats “S18”, gelegen in Residentie Venus binnen de 
verkaveling 7 van de Stadstuin. De grondwaarde voor deze verkoop bedraagt 765 euro.  

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

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

overeenkomst publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne uit 
Kortrijk voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin; 

Gezien deze overeenkomst onder meer de terbeschikkingstelling van de gronden aan de 
private partner en de prijsbepaling van de grondwaarde regelt; 

Gezien hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 11% van 
de totale verkoopprijs (inclusief bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief registratiekosten, btw 
en notariskosten) en een forfait voor ondergrondse staanplaats en bergingen ontvangt; 

Overwegende dat wij 2 ontwerpen van akte en 2 verkoopovereenkomsten ontvingen : 
- op naam van mevrouw Lameire Rebecca voor een woning met aanhorigheden voor lot 5.02, 

binnen de verkaveling 3 van de Stadstuin, zijnde woning Albert Massezstraat 15, met een 
grondwaarde van 30.789,00 euro 

- op naam van mevrouw Van Der Geyten Marie, op naam van de heer Monsieur Christophe, 
Monsieur Stephan en Monsieur Fréderic, voor een niet –overdekte autostaanplaats “S18”, 
gelegen in Residentie Venus binnen de verkaveling 7 van De Stadstuin, met een grondwaarde 
van 765,00 euro;  

 Gelet op het ontwerpen van akte en van de verkoopovereenkomsten; 
Gelet op de tabellen van grondverkoop;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
De 2 nieuwe grondverkopen en verkoopovereenkomsten binnen het 

Stadsvernieuwingsproject “De Stadstuin” : 
- op naam van mevrouw Lameire Rebecca voor een woning met aanhorigheden voor lot 5.02, 

binnen de verkaveling 3 van de Stadstuin, zijnde woning Albert Massezstraat 15, met een 
grondwaarde van 30.789,00 euro 

- op naam van mevrouw Van Der Geyten Marie, op naam van de heer Monsieur Christophe, 
Monsieur Stephan en Monsieur Fréderic, voor een niet–overdekte autostaanplaats “S18”, 
gelegen in Residentie Venus binnen de verkaveling 7 van De Stadstuin, met een grondwaarde 
van 765,00 euro,  

worden goedgekeurd. 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
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FINANCIËN 

9.  STAD RONSE.  
BUDGET 2017.  
BUDGETWIJZIGING NUMMER 1 VAN HET DIENSTJAAR 2017.  
VASTSTELLING. 

In deze budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 van de Stad Ronse werd het positief 
gecumuleerd budgettair resultaat van 2 902 216,07 euro van de jaarrekening 2016 verwerkt.  
De exploitatiebudgetwijziging heeft onder andere betrekking op de inpassing van de gewijzigde 
subsidies aan entiteiten die een subsidie van de stad ontvangen doordat zij eveneens 
budgetwijzigingen voorlegden met gewijzigde tegemoetkomingen vanwege de stad zoals de 
Politiezone Ronse, OCMW Ronse, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse en AGB Sport, Cultuur 
en Ontspanning. 
De investeringsbudgetwijziging heeft betrekking op de inpassing van de overgedragen kredieten 
door afsluiting van het jaar 2016 en de herraming van noodzakelijke transactiekredieten ingevolge 
vertraging in een aantal projecten en herraming van de noodzakelijke verbinteniskredieten 
ingevolge de nieuw aangegane engagementen. 
De inpassing van de exploitatiebudgetwijziging en investeringsbudgetwijziging in het vernieuwde 
liquiditeitenbudget leidt er toe dat er in plaats van 6 miljoen euro aan leningslast slechts 2.1 miljoen 
euro aan bijkomende leningen dienen te worden ingeschreven.  
Het resultaat op kasbasis vermindert door de wijziging van 14 795,54 euro naar 3 979,03 euro. De 
autofinancieringsmarge stijgt van 875 678,24 euro naar 1 744 624,45 euro.  
De raad wordt verzocht de budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2017 van de Stad Ronse 
vast te stellen. 
 

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

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

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

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

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

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

Gelet op de omzendbrieven betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen en de 
budgetten; 

Gelet op de noodzaak tot aanpassing van het budget 2017; 
Gelet op het ontwerp van budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 van de Stad 

Ronse; 
Gelet op het positief advies van het Managementteam van 27 november 2017; 
Gelet op de behandeling van de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 in de 

gemeenteraadscommissie Algemene Zaken en Financiën; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met 16 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Open Vld-
fractie) bij 10 onthoudingen (sp.a-fractie en Vlaams Belang-fractie) : 
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Artikel 1.  De budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 van de Stad Ronse vast te 
stellen. 

Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 

10.  STAD RONSE.  
AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014 - 2019 BIJ DE OPMAAK VAN HET 
BUDGET 2018.  
GOEDKEURING. 

Het stadsbestuur van Ronse is sinds 2013 gestart als piloot met een BBC-budget. 
Ingevolge de omzendbrief houdende richtlijnen voor de opmaak van het budget 2018 en de 
aanpassing van de meerjarenplanning dient er bij de opmaak van het budget 2018 een vernieuwd 
meerjarenplan opgemaakt te worden. 
Het aangepast meerjarenplan 2014 – 2019 bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. 
Vanaf boekjaar 2017 worden alle kredieten gekoppeld aan 1 strategische doelstelling, 1 actieplan en 
1 actie met name de opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan van de Stad Ronse.  
De financiële nota bestaat uit het financieel doelstellingenplan en de staat van het financieel 
evenwicht. 
Het financieel doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en 
uitgaven van alle beleidsdoelstellingen ingedeeld in de vastgestelde beleidsdomeinen waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen per domein en het overig 
beleid per beleidsdomein. 
De staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan wordt aangetoond aan de hand van een 
raming van het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar en een raming van de 
autofinancieringsmarge per boekjaar. 
De raad wordt verzocht het aangepast meerjarenplan 2014 – 2019 bij de opmaak van het budget 
2018 goed te keuren. 
 

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

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

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

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

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

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

Gelet op de omzendbrief BB 2017/5 dd° 06 oktober 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen en de budgetten 2018; 

Gelet op het ontwerp van aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018; 
Gelet op het positief advies van het Managementteam van 27 november 2017; 
Gelet op de behandeling van het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het budget 

2018 in de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken en Financiën; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met 16 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Open Vld-
fractie), 7 stemmen tegen (sp.a-fractie) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
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Artikel 1.  Het aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018 van de Stad 
Ronse goed te keuren. 

Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 

 

11.  STAD RONSE.  
BUDGET VAN HET DIENSTJAAR 2018.  
VASTSTELLING. 

Het budget 2018 volgt rechtstreeks uit het vernieuwde meerjarenplan 2014 – 2019 bij de opmaak 
van het budget 2018. 
Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur of een overzicht van 
alle kosten en opbrengsten. Via dit exploitatiebudget wordt door de raad autorisatie verleend aan de 
budgethouders voor de besteding en de verwerving van middelen. 
Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en de ontvangsten, kosten en 
opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame 
middelen. Het is samengesteld uit één of meerdere investeringsenveloppes. 
Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur dat een overzicht 
geeft van alle ontvangsten en uitgaven. 
Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis weer van het financiële boekjaar waarin ook 
het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar wordt opgenomen. 
De raad wordt verzocht het budget van het dienstjaar 2018 van de Stad Ronse vast te stellen. 
 

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

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

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

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

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

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

Gelet op de omzendbrief BB 2017/5 dd° 06 oktober 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen en de budgetten 2018; 

Gelet op het aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018; 
Gelet op het ontwerp van budget 2018; 
Overwegende dat het budget 2018 past in het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van 

het budget 2018; 
Gelet op het positief advies van het Managementteam van 27 november 2017; 
Gelet op de behandeling van het budget 2018 in de gemeenteraadscommissie Algemene 

Zaken en Financiën; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met 16 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Open Vld-
fractie), 7 stemmen tegen (sp.a-fractie) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) :  
Artikel 1.  Het budget 2018 van de Stad Ronse vast te stellen. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 

van 15 juli 2005. 
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12.  OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING.  

AANPASSING.  
BESLISSING. 

Ingevolge het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de 
gewijzigde financiering van de provincies wijzigt ook de financiering van het Gewest, provincies en 
de gemeenten.  
Er wordt voorzien in een gedeeltelijke integratie van de provinciale opcentiemen onroerende 
voorheffing in de Vlaamse basisheffing waardoor zowel het basistarief als het sociaal tarief 
verhoogt. Aangezien de gemeentelijke opcentiemen geheven worden op de Vlaamse basisheffing, 
heeft een verhoging van de basisheffing in gelijke mate ook een impact op de opbrengst van de 
gemeentelijke opcentiemen. Het bovenvermelde decreet legt de gemeenten daarom op hun 
opcentiemen aan de gewijzigde situatie aan te passen.  
Heden bedragen de gemeentelijke opcentiemen 1500. 
Om eenzelfde opbrengst te realiseren dienen de opcentiemen 944 te bedragen.  
De raad wordt verzocht om akkoord te gaan met het aangepast reglement betreffende de 
gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2018. 
 
De heer Joris Vandenhoucke, schepen, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt 
deze onmiddellijk opnieuw. 
 
De heer Koen Haelters, raadslid, wenst, namens de sp.a-fractie, voor dit agendapunt een 
amendement in te dienen. Hij stelt voor om het Artikel 1 van de ontwerpbeslissing te wijzigen 
als volgt :  
“Voor het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente 1000 opcentiemen geheven op de 
onroerende voorheffing” in de plaats van de voorziene 944 opcentiemen.  
Hij verdedigt dit amendement door mee te delen dat de sp.a-fractie streeft naar een lokale 
taxshift waarbij sterkere schouders de zwaardere lasten zouden moeten dragen. Hij stelt dat 
de sp.a-fractie reeds in het verleden heeft voorgesteld om de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing op te trekken zodat de Algemene Gemeentelijke Heffing voor gezinnen zou 
kunnen afgeschaft worden. Door de opcentiemen te laten zakken tot 1000 in plaats van 944 
zou de Stad Ronse een meeropbrengst genereren van circa 525.000 euro. Deze extra 
inkomsten zouden volgens de sp.a-fractie kunnen aangewend worden om de Algemene 
Gemeentelijke Heffing te laten dalen met 20 euro per gezin en om de afschaffing van de 
belasting op drijfkracht te financieren. 
 
De heer Lieven Dhaeze, gemeenteraadsvoorzitter, stelt voor om over dit amendement een 
stemming per fractie te houden. 
De uitslag van deze stemming luidt als volgt : 
De sp.a-fractie stemt voor het amendement, de CD&V GROEN-fractie, de N-VA-fractie, de 
Open Vld-fractie en de Vlaams Belang-fractie stemmen tegen. 
 
Het amendement wordt hierbij verworpen en de ontwerpbeslissing wordt, zoals 
oorspronkelijk voorgesteld, aan de gemeenteraad ter stemming voorgelegd. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet; 
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 

2005; 
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 
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Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en 
gewijzigde financiering van de provincies; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex 

Fiscaliteit de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het 
aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen;  

Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit de gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: 
“Voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op 
zichzelf de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in 
werking treedt niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar”;  

Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor 
het aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 moet delen door 
1,5897; 

Overwegende dat artikel 2.1.4.0.1, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit bepaalt 
dat als een gemeente haar opbrengst uit de onroerende voorheffing evenwel wil wijzigen, de 
gemeenteraad die keuze expliciet aangeeft in haar beslissing en afzonderlijk vermeldt : 
1° het aantal opcentiemen dat nodig is om, op haar niveau, dezelfde opbrengst te verkrijgen als in 
het aanslagjaar voorafgaand aan het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt 
2° het aantal opcentiemen dat voor het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt daadwerkelijk 
wordt geheven; 

Gelet op zijn besluit van 16 december 2013, houdende de aanpassing van de opcentiemen op 
de onroerende voorheffing voor de jaren 2014 tot en met 2019; 

Gelet op de nota 2017/18 van 08 september 2017 van de Financiële Dienst in dit verband; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 september 2017;  
BESLIST : met 19 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie en 
Vlaams Belang-fractie) bij 7 onthoudingen (sp.a-fractie) : 
Artikel 1. 
Voor het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente 944 opcentiemen geheven op de 
onroerende voorheffing. 
Dat betekent een daling van 556 opcentiemen ten opzichte van het tarief van 1500 opcentiemen dat 
voor het aanslagjaar 2018 dezelfde fiscale druk inzake de onroerende voorheffing zou opleveren als 
voor het aanslagjaar 2017. 
Artikel 2. 
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse 
Belastingdienst. 
Artikel 3. 
Een kopie van deze verordening wordt overgemaakt aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst, 
Onroerende Voorheffing ter attentie van mevrouw Katrien Matthijs, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst. 
Artikel 4. 
Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 houdende de hernieuwing van de opcentiemen op 
de onroerende voorheffing voor aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt opgeheven met ingang van 
01 januari 2018. 
Artikel 5. 
Deze beslissing zal aan de Toezichthoudende Overheid toegezonden worden.  
 

13.  BELASTINGREGLEMENT OP VERWAARLOZING.  
INTREKKING EN HERNIEUWING.  
BESLISSING. 

Door recente decreetwijzigingen beschikt de gemeente over nog meer vrijheid en 
verantwoordelijkheid om een eigen woonbeleid op maat te ontwikkelen.  
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Binnen het woonplan van de Stad Ronse, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 april 2016, 
wordt aan de strategische doelstelling ‘Aanpak van leegstand en verkrotting’ de grootste prioriteit 
gegeven.  
Waar voorheen verwaarlozing, ongeschikt- en onbewoonbaarheid werden belast zowel door de 
Vlaamse belastingdienst als door de Stad Ronse, gebeurt dit nu enkel door de Stad Ronse. Het 
belastingreglement van de Stad Ronse is dan ook aangepast in die zin dat de belasting vermeerdert 
naargelang de aanpak van de verwaarlozing in de tijd uit blijft. 
De raad wordt verzocht om het belastingsreglement op verwaarlozing, goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 03 februari 2014, in te trekken.  
De raad wordt verzocht het hernieuwd belastingsreglement op verwaarlozing met ingang vanaf 01 
januari 2018 goed te keuren.  
 
De heer Wim Vandevelde, schepen van rechtswege, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting 
en vervoegt deze onmiddellijk opnieuw. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet; 
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 1996; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 en latere wijzigingen houdende de Vlaamse 

Wooncode;  
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het raadsbesluit dd° 03 februari 2014, houdende aanpassing van de belasting op 

verwaarlozing; 
Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode de 

gemeente aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid; 
Overwegende dat verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de 

gemeente voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving 
tegen te gaan; 

Overwegende dat het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen overgeheveld 
wordt van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke registratie en heffing 
volledig worden opgeheven;  

Overwegende de vrijstellingen van registratie en/of belasting die in dit reglement zijn 
opgenomen, omdat die het best aansluiten bij de noden en het beleid van de Stad Ronse; 

Overwegende dat door de vrijstelling van de eigenaars die na een inkomensonderzoek 
uitgevoerd door de verzekeringsinstelling op basis van het koninklijk besluit van 01 april 2007 tot 
invoering van het OMNIO-statuut het voorkeurtarief genieten en zelf de eigendom bewonen, de 
belastingplichtigen met beperkt inkomen en beperkt onroerend goed gespaard blijven van deze 
belasting;  

Overwegende dat door het vestigen van een aangepaste belasting vermelde onroerende         
goederen sneller voor verkoop zullen worden aangeboden, gerenoveerd worden of een nieuwe 
bestemming zullen krijgen; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
BESLIST : met algemene stemmen :  

Artikel 1.  : Begripsomschrijving. 
Er dient te worden verstaan onder : 
GEBOUW : elke constructie of gedeelte ervan bestemd voor, hetzij huisvesting van meerdere 
gezinnen, hetzij vestiging van kantoren of van een commerciële, industriële of 
landbouwonderneming, hetzij bergplaats of garage  
WONING : elke constructie of gedeelte ervan dat werd op- of ingericht om te dienen als 
eengezinswoning eventueel deels aangewend voor handelsdoeleinden 
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TERREIN : elk perceel waarop zich een constructie bevindt die door ramp, vetusteit of enige 
andere reden geheel of gedeeltelijk werd getroffen, tot op het ogenblik dat de constructie wordt 
afgewerkt of de resten ervan zijn verwijderd,  behoudens funderingen in zoverre het maaiveld 
wordt hersteld,  evenals elk perceel dat zich geheel of gedeeltelijk in een vervuilde of 
verwaarloosde toestand bevindt 
GEVEL : de buitenmuur van de constructie, evenals afsluitingsmuren 
GRONDOPPERVLAKTE : de oppervlakte van het volledige perceel waarop zich een 
verwaarloosde constructie bevindt of dat zich geheel of gedeeltelijk in een vervuilde of 
verwaarloosde toestand bevindt. De in aanmerking genomen oppervlakte is gebaseerd op de 
gegevens van het Kadaster 
RENOVATIENOTA : een gedetailleerde, gedagtekende en ondertekende nota, die door de 
administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen : een plan van het  pand met 
een overzicht van de voorgenomen werken, een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat 
binnen een periode van maximaal 3 jaar een woning bewoonbaar wordt gemaakt, bestekken 
en/of facturen met betrekking tot de voorgenomen werken, fotoreportage met weergave van de 
bestaande toestand van de te renoveren onderdelen, een akkoord van mede-eigenaars (indien van 
toepassing). De renovatienota kan enkel over niet-vergunningsplichtige werken gaan en moet de 
verwaarlozing volledig verhelpen. 

Artikel 2. : Belastbaar feit 
§ 1. Er wordt met ingang van 01 januari 2018 tot en met 31 december 2024 een jaarlijkse 
gemeentebelasting gevestigd op verwaarlozing. Onder verwaarlozing wordt begrepen :  
- verwaarloosde woningen en gebouwen, gedeelten van gebouwen, woningen, gevels, 
terreinen die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente en al of niet zichtbaar zijn 
van de openbare weg; 
- ongeschikt - en onbewoonbaar verklaarde woningen. 
§2. De woningen die op 1 januari van het belastingjaar gedurende meer dan 6 maanden 
ongeschikt verklaard zijn conform de Vlaamse Wooncode. 
§3. De woningen die op 1 januari van het belastingjaar gedurende meer dan 6 maanden 
onbewoonbaar verklaard zijn of die op grond van veiligheids- en/of gezondheidsaspecten niet 
meer mogen bewoond worden en die door de bevoegde instantie als dusdanig onbewoonbaar 
verklaard zijn conform artikels 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet of de Vlaamse 
Wooncode. 
§4. De woningen en gebouwen die op 1 januari van het belastingjaar getroffen zijn door een 
bevel tot slopen van de Burgemeester. 
§5. De woningen, gebouwen, gedeelten van gebouwen, gevels of gedeelten van gevels die op 1 
januari van het belastingjaar meer dan 6 maanden duidelijke tekenen van verwaarlozing vertonen 
zoals : 
- aanwezigheid van ingevallen dakgedeelten, grote afgebrokkelde stukken uit de 

dakbedekking, ontbrekende dakbedekking, kapotte dakvensters en dakkapellen, gebroken, 
afhangende of ontbrekende dakgoten of regenwaterpijpen  

- onbereikbaarheid van de verdiepingen  
- aanwezigheid van ingestorte muurgedeelten, scheve/sterk overhellende muren  
- ontbrekende buitenramen/buitendeuren, kapotte buitenramen of  buitendeuren  
- aanwezigheid van reclameborden voor raam- en deuropeningen  
- aanwezigheid van loskomend pleisterwerk, afschilferende verf  
- niet uitgevoerde noodzakelijke herstellingswerken aan gevels en aan het dak; 
Deze opsomming is niet limitatief.  
§6. De nieuw gebouwde constructies die op 1 januari van het belastingjaar gedurende meer dan 
drie jaar onafgewerkt zijn gebleven. 
§7. Bestaande gebouwen die verbouwd worden en waarvan de voorgevel en/of het dak op 1 
januari van het belastingjaar gedurende meer dan 1 jaar onafgewerkt is gebleven. 
§8. Terreinen waarop zich op 1 januari van het belastingjaar meer dan 6 maanden resten 
bevinden van gebouwen die door ramp, vetusteit of enige andere reden geheel of gedeeltelijk 
werden getroffen. 
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§9. Terreinen waarvoor een vergunning tot wijziging van het reliëf van de bodem werd 
afgeleverd en die gedurende twee jaar te rekenen vanaf de datum van aflevering van de 
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning onafgewerkt zijn gebleven of waarvan de 
voorwaarden van de vergunning na voornoemde termijn van 2 jaar niet werden gerespecteerd. 
§10. Braakliggende terreinen die op 1 januari van het belastingjaar meer dan 6 maanden 
duidelijke tekenen van vervuiling of verwaarlozing vertonen en waarvan de toestand is 
vastgesteld in een PV opgemaakt door een door het stadsbestuur daartoe aangestelde ambtenaar. 

Artikel 3 : Belastingplichtige.   
§1. De belasting slaat op de eigendom en is verschuldigd door wie op 1 januari van het 
belastingjaar eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is van het belastbaar goed. 
§2. Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of van vruchtgebruik bestaat, is de eigenaar 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
§3. Indien het belastbaar goed in onverdeeldheid toebehoort aan verschillende personen, wordt 
de belasting op naam van de onverdeeldheid gevestigd, terwijl de leden hoofdelijk aansprakelijk 
zijn voor de betaling van de volledige belasting. 
§4. 
1. De eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker die de eigendom overdraagt, moet 

de verkrijger ervan uiterlijk op het ogenblik van de overdracht in kennis stellen van de 
aanwezigheid van een belasting verwaarlozing. 

2. Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van de eigendom, zoals bedoeld 
in art.4.§1., als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de 
overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd. 

§5. 
1. De eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker die de eigendom overdraagt, is 
tevens verplicht om de gemeentelijke administratie in kennis te stellen. 
Deze kennisgeving bevat : 
- naam en adres van de nieuwe eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker  
- datum van de akte, naam en standplaats van de notaris  
- nauwkeurige aanduiding van het overgedragen pand. 
2. Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van de eigendom, zoals bedoeld 
in art.4.§1., als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de 
overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd. 

Artikel 4. : Bepalingen belasting 
    §1. De belasting - basisbedrag 
 a). Wat de woningen en de gevels ervan betreft :  
  De belasting wordt als volgt vastgesteld : 

- woning :    1.250,00 EURO 
- ongeschikte en/of onbewoonbare woning  :   1.500,00 EURO 

  b). Wat de gebouwen en de gevels ervan betreft : 
Voor de gebouwen niet begrepen onder art.5.§1. wordt de belasting als volgt vastgesteld : 
- constructies voor huisvesting, kantoor of onderneming : 2.500,00 EURO 
- bergplaats of garage voor particulier gebruik :                     500,00 EURO 

 c). Wat de terreinen betreft : 
 De belasting wordt vastgesteld op : 

2,50 EURO per m2 of per gedeelte van m2 grondoppervlakte, met een minimum van 500,00 
EURO en een maximum van 5.000,00 EURO. 
Deze heffingen zijn verschuldigd telkens op 1 januari van het belastingjaar voor elke 
geïnventariseerde woning/gebouw/terrein en bedragen : 
na 1 jaar : basisbedrag x2,  
na 2 jaar : basisbedrag x3.  

   §2. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering     
 inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 
 §3. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
  uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 
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 §4. De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
 aanslagbiljet. 
 §5. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de 
  rijksbelastingen op de inkomsten. 

Artikel 5. : Vrijstellingen 
§1. Aanvraag vrijstelling : 
1. De aanvraag voor vrijstelling van de belasting moet worden ingediend, op straffe van   verval, 

binnen 30 dagen vanaf de verzending van het aanslagbiljet, via beveiligde zending. 
2. De houder van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling zoals hierna 

in dit reglement beschreven, dient hiervoor zelf de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de 
administratie. 

§2. Vrijstelling voor een nieuwe eigenaar zoals bedoeld in art.3.§1. :  
De nieuwe eigenaar, die op 1 januari minder dan twee jaar eigenaar is, wordt vrijgesteld van de 
belasting. Deze vrijstelling geldt voor één belastingjaar volgend op de datum van de notariële 
akte. 
Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten aan : 
- vennootschappen waarin de vroegere eigenaar zoals bedoeld in art.3.§1, participeert, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10 procent van het aandeelhouderschap  
- bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van overdracht bij 

erfopvolging of testament. 
§3. Vrijstelling voor woningen en/of gebouwen gelegen binnen een onteigeningsplan : 
De eigenaar, zoals bedoeld in art.3.§1., van woningen en/of gebouwen die op 1 januari van het 
belastingjaar binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan liggen of waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning meer wordt afgeleverd 
omdat een onteigeningsplan wordt voorbereid. 
§4. Vrijstelling voor woningen en/of gebouwen erkend als monument : 
De eigenaar, zoals bedoeld in art.3.§1., van woningen en/of gebouwen wordt vrijgesteld van 
belasting indien de woningen en/of gebouwen krachtens het decreet van 3 maart 1976 tot 
bescherming van monumenten en stad- en dorpsgezichten zijn beschermd en waarvoor bij de 
bevoegde overheid een ontvankelijk verklaard restauratiepremiedossier is ingediend. Deze 
vrijstelling geldt voor drie belastingjaren. 
§5. Vrijstelling voor woningen en/of gebouwen die getroffen worden door een ramp :  
De eigenaar, zoals bedoeld in art.3.§1., van woningen en/of gebouwen die op 1 januari van het 
belastingjaar getroffen zijn door een ramp, die zich voorgedaan heeft onafhankelijk van de wil 
van de belastingplichtige, gedurende een periode van één belastingjaar volgende op de datum van 
de ramp. 
§6. Vrijstelling voor woningen en/of gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning werd afgeleverd of een gedetailleerde renovatienota wordt 
voorgelegd werd voorgelegd : 
De eigenaar, zoals bedoeld in art.3.§1., van woningen en/of gebouwen waarvoor in de loop van 
het dienstjaar een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning is afgeleverd of die een 
gedetailleerde renovatienota voorlegt die ertoe strekt de belastbare grondslag op te heffen.  
Deze vrijstelling kan voor drie aanslagjaren aangevraagd worden volgend op het jaar waarin de 
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning werd bekomen/renovatienota werd 
voorgelegd. Deze vrijstelling dient elk jaar opnieuw te worden aangevraagd en er dient 
aangetoond worden dat er vooruitgang is inzake het wegwerken van de verwaarlozing en het 
bewoonbaar maken van de woning. 
§7. Vrijstelling voor een eigenaar zoals bedoeld in art.3.§1., die geniet van voorkeurtarieven 
inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging : 
De eigenaar die het bewijs levert dat hij op 1 januari van het aanslagjaar geniet van de 
voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen en op voorwaarde dat de houder van het 
zakelijk recht zelf in de woning of het gebouw woont. 
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§8. Vrijstelling voor een eigenaar zoals bedoeld in art.3.§1., die geniet van het OMNIO-statuut : 
De eigenaar die het bewijs levert dat hij op 1 januari van het aanslagjaar geniet van het 
voorkeurtarief op basis van het inkomen waarover het gezin beschikt, na een inkomensonderzoek 
uitgevoerd door de verzekeringsinstelling op basis van het Koninklijk Besluit van 01 april 2007 
met betrekking tot de invoering van het OMNIO-statuut op voorwaarde dat de eigenaar zelf 
woont in de woning of het gebouw. 
§9. Vrijstelling voor de eigenaar zoals bedoeld in art.3.§1., van gebouwen, gedeelten van 
gebouwen, woningen, gevels en terreinen die onderwerp vormen van een gerechtelijke procedure : 
De eigenaar van gebouwen, gedeelten van gebouwen, woningen, gevels en terreinen, waarvan op 
1 januari van het belastingjaar het effectief gebruik onmogelijk is omwille van een verzegeling in 
het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een 
gerechtelijke procedure. Deze vrijstelling geldt voor maximum één jaar nadat de periode van 
verzegeling is afgelopen en geldt niet meer vanaf de datum dat opnieuw gebruik mogelijk is; 
§10. Vrijstelling voor sociale woonprojecten : 
De eigenaar, zoals bedoeld in art.3.§1., van gebouwen, woningen, gevels en terreinen, die 
bestemd zijn voor een sociaal woonproject van een sociale bouwmaatschappij actief op het 
grondgebied van de Stad Ronse. 

Artikel 6. : Beroep 
§1. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belastingaanslag een 
bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. 
§2. Het bezwaarschrift moet, schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.  
§3. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening moet, op 
straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van 
de aanslag.  

    §4. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep binnen een termijn van zes   
    maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op  
    basis van een met redenen omklede beslissing. Die termijn wordt met drie maanden  
    verlengd als de betwiste aanslag ambtshalve werd gevestigd. 
    De beroepsinstantie kan bij zijn beslissing de betwiste belasting, belastingverhoging of  
    administratieve geldboete niet vermeerderen.  
    De beslissing van de beroepsinstantie wordt met een aangetekende brief betekend aan de  
    belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en wordt tevens ter  
    kennis gebracht van de financieel beheerder. Deze aangetekende brief vermeldt de instantie 
    waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de ter zake geldende termijn en vormen.   
    De beslissing van de bevoegde overheid is onherroepelijk wanneer het beroep niet tijdig bij  
    de bevoegde instantie is ingesteld. 

§5. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift, wordt de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd op een hoorzitting. 

Artikel 7 : Slotbepalingen. 
   §1. De belastingverordening van 01 maart 2014, houdende aanpassing van het 
   belastingreglement op verwaarlozing, goedgekeurd door de gemeenteraad van 03 februari 
   2014, wordt opgeheven met ingang van 01 januari 2018. 

§2. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen 
van titel VII  (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het 
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing, voor zover zij niet specifiek de belastingen op 
de inkomsten betreffen. 
§3. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 juli 
2005.  
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14.  GEMEENTELIJK REGLEMENT TER BESTRIJDING VAN DE LEEGSTAND IN DE 
STAD RONSE.  
INTREKKING EN HERNIEUWING.  
BESLISSING. 

In het Woonplan van de Stad Ronse werden een aantal doelstellingen naar voren geschoven om 
leegstand aan te pakken. 
Met deze belasting wordt de oudste leegstand het eerst aangepakt, bij voorkeur op de invalswegen 
van de Stad Ronse. Door het vestigen van een belasting op leegstand zullen de onroerende goederen 
sneller voor verkoop worden aangeboden, gerenoveerd worden of een nieuwe bestemming krijgen. 
De belasting bedraagt 1.250 euro per jaar verhoogd met 250 euro per jaar met een maximum van 
2.000 euro. 
De raad wordt verzocht om het reglement ter bestrijding van de leegstand, goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 20 december 2010, in te trekken.  
De raad wordt verzocht om het hernieuwd reglement ter bestrijding van de leegstand met ingang 
van 01 januari 2018 goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet; 
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 1996; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 en latere wijzigingen houdende de Vlaamse 

Wooncode;  
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna  

Decreet grond- en pandenbeleid genoemd en het Besluit van de Vlaamse Regering van  
10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming 
van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het raadsbesluit dd° 16 oktober 2017 houdende ongewenste ontwikkelingen in het 

commercieel centrum, zijnde leegstand en afwijkend gebruik van de verwachte functie van 
commerciële ruimtes; 

Gelet op het raadsbesluit dd° 20 december 2010, houdende het leegstandsreglement; 
Gelet op het raadsbesluit dd° 03 februari 2014, houdende aanpassing van de belasting op 

verwaarlozing; 
Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode de 

gemeente aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid; 
Overwegende dat op basis van het Grond- en Pandendecreet gemeenten een register van 

leegstaande woningen en gebouwen kunnen bijhouden; 
Overwegende dat met dit reglement vooral het registreren en taxeren van leegstaande 

woningen wordt beoogd en niet zo zeer leegstaande gebouwen welke reeds geregistreerd en 
getaxeerd worden door een belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimtes door de 
Vlaamse overheid en door een eigen belastingreglement op ongewenste ontwikkelingen in het 
commercieel centrum, zijnde leegstand en afwijkend gebruik van de verwachte functie van 
commerciële ruimtes. Dat daardoor slechts een kleine restgroep van gebouwen overblijft maar 
opgevangen wordt door een eigen gemeentelijk reglement verwaarlozing; 

Overwegende dat woningen die ongeschikt- en onbewoonbaar zijn verklaard reeds belast 
worden door een eigen gemeentelijk reglement verwaarlozing; 

Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare 
woningenbestand ook optimaal benut wordt; 
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Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen in de gemeente moet voorkomen 
en bestreden worden; 

Overwegende dat een gemeentelijk reglement dient aangenomen te worden waarin de 
indicaties van leegstand en de procedure tot vaststelling van de leegstand worden vastgesteld; 

Overwegende dat de strijd tegen leegstaande woningen onder meer een effect zal hebben als 
de opname van dergelijke woningen in een leegstandsregister ook daadwerkelijk leidt tot een 
belasting; 

Overwegende de vrijstellingen van registratie en/of belasting die in dit reglement zijn 
opgenomen, omdat die het best aansluiten bij de noden en het beleid van de Stad Ronse; 

Overwegende dat woningen die moeten voldoen aan het kaderbesluit sociale huur  
onderhevig zijn aan procedures die er kunnen voor zorgen dat een bepaalde periode van leegstand 
onoverkomelijk is; 
  Overwegende dat de invoering van een gemeentelijk leegstandstaks niet mag leiden    
tot een explosieve groei van 2e verblijven; 

Overwegende dat door het vestigen van een aangepaste belasting vermelde onroerende 
goederen sneller voor verkoop zullen worden aangeboden, gerenoveerd worden of een nieuwe 
bestemming zullen krijgen; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
Gelet op de noodzaak dat de gestelde belasting in de verschillende raadsbesluiten dienen 

aangepast en op elkaar afgestemd te worden; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1. : Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer begripsomschrijvingen van Decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, dat in dit reglement ‘het Grond- en 
Pandendecreet wordt genoemd. 
1° administratie : de gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt 
belast met de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het leegstandsregister 
2° beroepsinstantie : het college van burgemeester en schepenen 
3° beveiligde zending : één van de hiernavolgende betekeningswijzen : 

a) aangetekend schrijven; 
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs 

4° leegstaande woning : woning die gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende 
maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie 
5° leegstandsregister : het gemeentelijk register van leegstaande woningen 
6° opnamedatum : de datum waarop de woning voor de eerste maal in het leegstandsregister wordt 
opgenomen 
7° verjaardag : het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf 
de opnamedatum, zolang de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt 
8° woning : een goed, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31°, van de Vlaamse Wooncode (elk 
onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor huisvesting van een gezin of 
alleenstaande) 
9° zakelijk gerechtigde : de houder van één van de volgende zakelijke rechten : 

a) de volle eigendom 
b) het recht van opstal of van erfpacht 
c) het vruchtgebruik. 

10° renovatienota : een gedetailleerde, gedagtekende en ondertekende nota, die door de 
administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen : een plan van het pand met een 
overzicht van de voorgenomen werken, een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een 
periode van maximaal 3 jaar een woning bewoonbaar wordt gemaakt, bestekken en/of facturen met 
betrekking tot de voorgenomen werken, fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van 
de te renoveren onderdelen, een akkoord van mede-eigenaars (indien van toepassing). De 
renovatienota kan enkel over niet-vergunningsplichtige werken gaan en moet na uitvoering de 
woning bewoonbaar maken. 
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Hoofdstuk 1 : Leegstandsregistratie 
Artikel 2 : Leegstandsregister 
§1. : De administratie houdt een leegstandsregister bij. Het leegstandsregister bestaat uit een lijst 
‘leegstaande woningen’. 
Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar en/of verwaarloosd, wordt 
niet opgenomen in het leegstandsregister. 
§2 : In de lijst worden volgende gegevens opgenomen : 
1° het adres van de leegstaande woning 
2° de kadastrale gegevens van de leegstaande woning 
3° de identiteit en het (de) adres(sen) van de zakelijk gerechtigde(n) 
4° het nummer en de datum van de administratieve akte 
5° de indicatie of indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname. 
Artikel 3 : Registratie van leegstand 
§1 : De door het College van Burgemeester en Schepenen met de opsporing van leegstand belaste 
personeelsleden bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 
6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 
§2 : Een leegstaande woning wordt opgenomen in het leegstandsregister aan de hand van een 
genummerde administratieve akte. De datum van de administratieve akte geldt als de datum van de 
vaststelling van de leegstand en geldt als opnamedatum 
§3 : De leegstand wordt beoordeeld op basis van één of meerdere objectieve indicaties welke 
vermeld staan in een limitatieve lijst die bij dit reglement in bijlage wordt gevoegd. 
Artikel 4 : Kennisgeving van registratie  
De zakelijk gerechtigde(n) wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot 
opname in het leegstandsregister. De kennisgeving bevat : 

a) de administratieve akte met vermelding van de indicatie van leegstand 
b) informatie over de gevolgen van de opname in het leegstandsregister 
c) informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het 

leegstandsregister 
d) informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het leegstandsregister. 

Artikel 5 : Beroep tegen registratie 
§1. : Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het 
schrijven, vermeld in artikel 4, kan een zakelijk gerechtigde bij de beroepsinstantie beroep 
aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Het beroep wordt per 
beveiligde zending betekend. Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en moet minimaal volgende 
gegevens bevatten :  

a) de identiteit en het adres van de indiener 
b) de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van de woning 

waarop het beroepschrift betrekking heeft 
c) de bewijsstukken die aantonen dat de opname van de woning in het leegstandsregister ten 

onrechte is gebeurd. De vaststelling van de leegstand kan betwist worden met alle 
bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed. 

Als datum van het beroepschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd. 
Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij 
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 
§2. : Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een vervangend 
beroepschrift ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt 
beschouwd. 
§3. : Elk inkomend beroepschrift wordt in het leegstandsregister geregistreerd en aan de indiener 
wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. 
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§4. : Het beroepschrift is alleen onontvankelijk : 
a) als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in paragraaf 1, 

of 
b) als het beroepschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde, of 
c) als het beroepschrift niet is ondertekend. 

§5. : Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt de beroepsinstantie dit onverwijld mee aan de 
indiener. 
Het indienen van een aangepast of nieuw beroep is mogelijk zolang de beroepstermijn van §1 niet 
verstreken is. 
§6. : De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op 
stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling of met een feitenonderzoek, 
dat uitgevoerd wordt door het met de opsporing van leegstaande woningen belaste personeelslid. 
Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een woning geweigerd wordt voor het 
feitenonderzoek. 
§7. : De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener 
ervan binnen een termijn van negentig dagen, die ingaat op de dag na deze van de betekening van 
het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend. 
 §8. : Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep 
van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, neemt de administratie 
de woning in het leegstandsregister op vanaf de datum van de vaststelling van de leegstand. 
Artikel 6. : Schrapping uit het leegstandsregister 
§1. : Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat 
de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt 
overeenkomstig de functie zoals omschreven in art.1, 4°. 
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. Het 
effectief gebruik zal blijken uit de inschrijvingen in de bevolkingsregisters of desgevallend na een 
onderzoek ter plaatse. 
§2. : Voor de schrapping uit het leegstandsregister richt de zakelijk gerechtigde een gemotiveerd 
verzoek aan de administratie via beveiligde zending. Dit verzoek bevat : 

a) de identiteit en het adres van de indiener 
b) de vermelding van het nummer van de administratieve akte en het adres van de woning 

waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft 
c) de bewijsstukken overeenkomstig paragraaf 1 die aantonen dat de woning geschrapt mag 

worden uit het leegstandsregister. 
Als datum van het verzoek wordt de datum van de aangetekende verzending gehanteerd. 
De administratie onderzoek of er redenen zijn tot schrapping uit het leegstandregister en neemt een 
beslissing binnen een termijn van 90 dagen na de ontvangst van het verzoek. De administratie 
brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een beveiligde zending. 
Tegen de beslissing over het verzoek tot schrapping kan de zakelijk gerechtigde beroep aantekenen 
volgens de procedure, vermeld in artikel 5. 
Hoofdstuk 2 : De belasting 
Artikel 7 : Belastbaar feit 
§1. : Er wordt voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2024 een gemeentebelasting gevestigd op die 
woningen die in het leegstandsregister zijn opgenomen. Enkel die woningen die zijn 
geïnventariseerd in het leegstandsregister kunnen worden belast. 
§2. : Zolang de woning niet uit het leegstandregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd op 
het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt. 
Artikel 8 : Belastingsplichtige 
§1. : De belasting voor een leegstaande woning is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat 
die woning is opgenomen in het leegstandregister. Zolang de woning niet uit het leegstandregister is 
geschrapt, blijft de belasting verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf 
maanden verstrijkt.  
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De belasting is voor het eerst verschuldigd door de zakelijk gerechtigde over de leegstaande woning 
op de opnamedatum en daarna telkens verschuldigd door de zakelijke gerechtigde over de 
leegstaande woning op de verjaardag van de opnamedatum.  
Ingeval er een recht van opstal, erfrecht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door 
de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat 
de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 
§2. : In geval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht, zijn 
deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 
§3. : De overdrager van het zakelijk recht of zijn notaris moet via beveiligde zending of via de 
compromis of de notariële akte de verkrijger ervan in kennis stellen dat het goed is opgenomen in 
het leegstandsregister.  
Tevens moet hij per beveiligde zending een kopie van de notariële akte bezorgen aan de gemeente 
binnen twee maanden na het verlijden van de notariële akte. Deze kopie bevat minstens de volgende 
gegevens : 

a) naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsdeel 
b) datum van de akte, naam en standplaats van de notaris 
c) nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning. 

 Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, in afwijking van 
 paragraaf 1, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht 
 van het zakelijk recht word gevestigd. 
Artikel 9 : Bepalingen belasting 
§1. : De belasting bedraagt 1250 euro. 
De belasting wordt vermeerderd met 250 euro per bijkomende termijn van twaalf maanden dat de 
woning op het leegstandsregister staat. 
De belasting kan evenwel maximaal 2000 euro bedragen. 
§2. : De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen 
§3. : De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het  
aanslagbiljet. 
§4. : Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de 
rijksbelastingen op inkomsten. 
Artikel 10 : Vrijstellingen 
§1. : Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden via beveiligde zending bij de 
administratie, binnen de 30 dagen vanaf de verzending van het aanslagbiljet. De houder van het 
zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling dient zelf hiervoor de nodige 
bewijsstukken voor te leggen aan de administratie 
§2. : Een beroep tegen de beslissing over een aanvraag tot vrijstelling kan ingediend worden bij de 
beroepsinstantie overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 11 
§3. : Van de leegstandsbelasting zijn vrijgesteld, de belastingplichtige die sinds minder dan twee jaar 
zakelijk gerechtigde is van de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het 
heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. 
Deze vrijstelling geldt niet voor de overdrachten aan : 
- vennootschappen waarin de vroegere eigenaar zoals bedoeld in §3, participeert, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, voor meer dan 10 procent van het aandeelouderschap 
- bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van overdracht bij 

erfopvolging of testament. 
§4. : Een vrijstelling wordt verleend als de woning : 
a) gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan 

of waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning meer wordt afgeleverd 
omdat een onteigeningsplan wordt voorbereid 
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b) vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, die zich voorgedaan heeft 
onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige, gedurende een periode van één aanslagjaar 
volgend op de datum van de ramp  

c) erkend is als monument krachtens het decreet van 03 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stad- en dorpsgezichten is beschermd en waarvoor bij de bevoegde overheid een 
ontvankelijk verklaard restauratiepremiedossier is ingediend. Deze vrijstelling geldt voor drie 
belastingjaren 

d) onderhevig is aan werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning 
is afgeleverd of als de eigenaar een gedetailleerde renovatienota voorlegt, waaruit blijkt dat hij 
de nodige renovatiewerken gaat uitvoeren, voor zover zij betrekking hebben op de woonfunctie 
van de desbetreffende woning. Deze vrijstelling kan voor drie aanslagjaren aangevraagd worden 
volgend op het jaar waarin de stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning werd 
bekomen/renovatienota werd voorgelegd. Deze vrijstelling dient elk jaar opnieuw te worden 
aangevraagd en er dient aangetoond worden dat er vooruitgang is inzake het bewoonbaar maken 
van de woning 

e) onderwerp vormt van een gerechtelijke procedure waardoor het effectief gebruik onmogelijk is 
omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een 
expertise in het kader van een gerechtelijke procedure. Deze vrijstelling geldt voor maximum 
één jaar nadat de periode van verzegeling is afgelopen en geldt niet meer vanaf de datum dat 
opnieuw gebruik mogelijk is 

f) deel uitmaakt van een sociaal woonproject van een sociale bouwmaatschappij actief op het 
grondgebied van de Stad Ronse 

g) eigendom is van een houder van het zakelijk recht die in een erkende ouderenvoorziening 
verblijft, of voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling, zolang 
er een verband is tussen zijn verblijf en de leegstand. Deze vrijstelling geldt voor maximum 4 
opeenvolgende aanslagjaren 

h) reeds belast wordt als 2e verblijf. 
Artikel 11 : Bezwaar 
§1. : De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze beslissing bij het college van 
burgemeester en schepenen. 
§2. : Het bezwaar moet, schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
§3. : De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening moet, op 
straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de 
aanslag. 
§4. : Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen 
na de indiening ervan. 
§5. : De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep binnen een termijn van zes maanden te 
rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met 
redenen omklede beslissing. Die termijn wordt met drie maanden verlengd als de betwiste aanslag 
ambtshalve werd gevestigd. 
De beroepsinstantie kan bij zijn beslissing de betwiste belasting, belastingverhoging of 
administratieve geldboete niet vermeerderen.  
De beslissing van de beroepsinstantie wordt met een aangetekende brief betekend aan de 
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en wordt tevens ter kennis 
gebracht van de financieel beheerder. Deze aangetekende brief vermeldt de instantie waarbij een 
beroep kan worden ingesteld, evenals de ter zake geldende termijn en vormen. 
De beslissing van de bevoegde overheid is onherroepelijk wanneer het beroep niet tijdig bij de 
bevoegde instantie is ingesteld. 
§6. : Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift wordt de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd voor een hoorzitting. 
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Artikel 12 : Slotbepalingen 
§1. : Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen 
van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit 
van dit Wetboek van toepassing, voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
§2. : Het leegstandsreglement van 20 december 2010 wordt opgegeven met ingang van 01 januari 
2018. 
§3. : Dit dossier wordt verder afgehandeld zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 juli 2005 
en wordt aan de Toezichthoudende Overheid toegezonden.  

Bijlage leegstandsreglement 
Een woning wordt als leegstaand beschouwd op basis van één of meerdere objectieve indicaties 
zoals vermeld in de volgende lijst : 

• het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning 
• niet bewoonde woning, ondanks inschrijving in het bevolkingsregister 
• niet bemeubelde woning, geen elementaire voorzieningen 
• het langdurig aanbieden van de woning als ‘te huur’ of ‘te koop’ 
• het ontbreken van aansluitingen op de nutsvoorzieningen 
• een volle brievenbus gedurende lange tijd 
• een verwaarloosde tuin (lang gras, onverzorgd, …) 
• rolluiken die langdurig neergelaten zijn 
• het ontbreken van een aangifte als 2e verblijf 
• de onmogelijkheid om de woning te betreden, bijvoorbeeld door een geblokkeerde toegang; 
• een dermate laag verbruik van de nutsvoorziening dat een gebruik als woning kan worden 

uitgesloten 
• aanvraag tot vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het 

Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 
• aanvraag om vermindering onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand of 

improductiviteit 
• getuigenissen : verklaringen van omwonende(n), postbode, wijkagent. 

 

15.  BELASTING OP DE TWEEDE VERBLIJVEN.  
INTREKKING EN HERNIEUWING.  
BESLISSING. 

Door de hernieuwing van het reglement ter bestrijding van leegstand wordt er gevreesd voor een 
explosieve groei van tweede verblijven om te ontsnappen aan de belasting. 
Eigenaars van woningen die opgenomen zijn in het gemeentelijk leegstandsregister kunnen 
voortaan geen vrijstelling van de belasting op tweede verblijven aanvragen.  
De raad wordt verzocht het belastingsreglement op tweede verblijven, goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 22 december 2014, in te trekken.  
De raad wordt verzocht het hernieuwde belastingsreglement op tweede verblijven met ingang van 
01 januari 2018 goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet; 
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 1996; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 en latere wijzigingen houdende de Vlaamse 

Wooncode;  
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het raadsbesluit dd° 2015, houdende de belasting op 2de verblijven; 

 Gelet op het redelijkheidsbeginsel dienen de belastingen billijk te worden gespreid over de 
verschillende bevolkingscategorieën; 

Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode de 
gemeente aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid; 

Overwegende dat vanaf 01 januari 2018 een gemeentelijke leegstandstaks ingevoerd wordt 
en dit niet mag leiden tot een explosieve groei van 2de verblijven;  

Overwegende dat een gemeentelijk reglement dient aangenomen te worden waarin de 
indicaties van leegstand en de procedure tot vaststelling van de leegstand worden vastgesteld; 

Overwegende dat de strijd tegen leegstaande woningen onder meer een effect zal hebben  
als de opname van dergelijke woningen in een leegstandsregister ook daadwerkelijk leidt tot een 
belasting; 

Overwegende de vrijstellingen van registratie en/of belasting die in dit reglement zijn 
opgenomen, omdat die het best aansluiten bij de noden en het beleid van de Stad Ronse; 
   Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de noodzaak dat de gestelde belasting in de verschillende raadsbesluiten dienen 
aangepast en op elkaar afgestemd te worden; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 Artikel 1. : Begripsomschrijving 
Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende begripsomschrijvingen : 
1° administratie : de gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt 
aangeduid om tweede verblijven ambtshalve vast te stellen 
2° beroepsinstantie : het college van burgemeester en schepenen 
3° beveiligde zending : één van de hiernavolgende betekeningswijzen : 

c) aangetekend schrijven 
d) een afgifte tegen ontvangstbewijs 

4° tweede verblijf : elke constructie met woon-of verblijfsgelegenheid waarvoor niemand is 
ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister voor hoofdverblijf, welke niet is 
opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister en waarvan op basis van objectieve criteria 
(verbruik gas, water, elektriciteit, Diftar) kan aangetoond worden dat deze effectief dienst doet als 
tweede verblijf 
5° leegstaande woning : woning die gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende 
maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie 
6° woning : een goed, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31°, van de Vlaamse Wooncode (elk 
onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor huisvesting van een gezin of 
alleenstaande) 
7° zakelijk gerechtigde : de houder van één van de volgende zakelijke rechten : 

d) de volle eigendom 
e) het recht van opstal of van erfpacht 
f) het vruchtgebruik. 

Artikel 2 : Belastbaar feit 
§1. : De Stad Ronse heft met ingang van 01 januari 2018 tot en met 31 december 2024 een belasting 
op tweede verblijven. 
§2. : De door het college van burgemeester en schepenen belaste gemeentelijke administratie met de 
opsporing van tweede verblijven, bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, 
vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
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Artikel 3 : Belastingsplichtige 
§1. : De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het 
tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar. Ingeval er een recht van opstal, erfrecht of 
vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, 
van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd 
wordt. 
§2. : In geval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht, zijn 
deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 
Artikel 4 : Bepalingen belasting 
§1. : De belasting is volledig en voor het hele jaar verschuldigd per tweede verblijf op 1 januari van 
het aanslagjaar. De belasting is vastgesteld op 600,00 euro. 
§2. : De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 
§3. : De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet.  
§4. : Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de      
rijksbelastingen op inkomsten. 
Artikel 5 : Aangifteplicht 
§1. : De belastingplichtige dient uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar per beveiligde zending 
aangifte doen van het tweede verblijf bij de administratie van het stadsbestuur. 
Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt 
de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag. 
§2. : Ingeval van eigendomsverwerving in de loop van het aanslagjaar, dient de aangifte per 
beveiligde zending door de nieuw zakelijk gerechtigde te gebeuren binnen de maand na de 
definitieve verwerving. Deze aangifte blijft geldig tot wanneer ze per beveiligde zending wordt 
opgezegd. 
 Artikel 6 : Ambtshalve belasting 
§1 : Bij gebrek aan een aangifte of in geval van vermoeden van gebruik als tweede verblijf vanwege 
de belastingschuldige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. 
§2. : Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het 
College van Burgemeester en Schepenen aan de belastingschuldige, per beveiligde zending, de 
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd 
evenals de wijze van bepalen van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
§3. : De belastingschuldige beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van de beveiligde zending om zijn opmerkingen per beveiligde zending kenbaar te 
maken. 
§4. : De ambtshalve vaststelling van de belasting kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende 
een periode van 3 jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met 2 jaar 
verlengd bij overtreding van dit belastingreglement met het oogmerk te bedriegen of met de 
bedoeling schade te berokkenen. 
§5 : De ambtshalve belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting.  
Het bedrag van de verhoging wordt eveneens ingekohierd. 
Artikel 7 : Vrijstellingen 
 §1. : Vallen niet onder de toepassing van de belasting : 

1. het lokaal bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit  
2. de tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens 6 maanden 

opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen 
3. de tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend kampeerterrein of 

kampeerverblijfpark 
4. stedenbouwkundig vergunde vakantiewoningen (stimuleren toerisme, economische 

activiteit) 
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5. collectieve verblijfsaccommodaties zoals o.m. ziekenhuizen, rustoorden voor bejaarden en 
rust- en verzorgingstehuizen, woningen gebruikt voor beschermd en/of begeleid wonen, 
kazernes, internaten, kloosters of opvangcentra 

6. woningen waarvan de houder van het zakelijk recht omwille van ziekte, ongeval of hoge 
leeftijd langdurig op een andere plaats verblijft en daar ingeschreven is in de 
bevolkingsregisters en voor zover hij of zij de laatste gedomicilieerde bewoner is 

7. woningen waarbij het zakelijk recht definitief is verworven gedurende de laatste zes 
maanden voorafgaand aan het aanslagjaar, voor 1 aanslagjaar volgend op de verwerving van 
het onroerend goed 

8. woningen opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 
 §2. : Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden via beveiligde zending bij de  
 administratie, binnen de 30 dagen vanaf de verzending van het aanslagbiljet. De houder van 
 het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling dient zelf hiervoor de   
 nodige bewijsstukken voor te leggen aan de administratie. 
 §3. : Een beroep tegen de beslissing over een aanvraag tot vrijstelling kan ingediend worden   
 bij de beroepsinstantie overeenkomstig de procedure, vermeld in artikel 8. 
Artikel 8 : Beroep tegen belasting 
§1. : De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
§2. : Het beroepschrift moet, op straffe van nietigheid, 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 per beveiligde zending worden betekend. Het beroepsschrift moet 
ondertekend en gemotiveerd zijn en moet minimaal volgende gegevens bevatten :  

d) de identiteit en het adres van de indiener 
e) de vermelding van het adres van de woning waarop het beroepschrift betrekking heeft 
f) de bewijsstukken die aantonen dat de belasting ten onrechte is gebeurd. De betwisting kan 

gebeuren met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed. 
Als datum van het beroepschrift wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd. 
Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij 
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 
§4. : Het beroepschrift is alleen onontvankelijk : 

d) als het te laat is ingediend of niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in paragraaf 2, 
of 

e) als het beroepschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde, of 
f) als het beroepschrift niet is ondertekend. 

§5. : Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt de beroepsinstantie dit onverwijld mee aan de 
indiener. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien 
kalenderdagen na de indiening ervan. 
Het indienen van een aangepast of nieuw beroep is mogelijk zolang de beroepstermijn van §2 niet 
verstreken is. 
§6. : Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift wordt de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd voor een hoorzitting. 
§7. : De beroepsinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepschriften op 
stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling of met een feiten-onderzoek, 
dat uitgevoerd wordt door het met de opsporing van tweede verblijven belaste administratie. Het 
beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een woning geweigerd wordt voor het 
feitenonderzoek.  
§8. : De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep binnen een termijn van zes maanden te 
rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een met 
redenen omklede beslissing. Die termijn wordt met drie maanden verlengd als de betwiste aanslag 
ambtshalve werd gevestigd. 
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De beroepsinstantie kan bij zijn beslissing de betwiste belasting, belastingverhoging of 
administratieve geldboete niet vermeerderen.  
De beslissing van de beroepsinstantie wordt met een aangetekende brief betekend aan de 
belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en wordt tevens ter kennis 
gebracht van de financieel beheerder. Deze aangetekende brief vermeldt de instantie waarbij een 
beroep kan worden ingesteld, evenals de ter zake geldende termijn en vormen. 
De beslissing van de bevoegde overheid is onherroepelijk wanneer het beroep niet tijdig bij de 
bevoegde instantie is ingesteld. 
§9. : Als de beslissing tot ambtshalve belasting niet tijdig betwist wordt, of het beroep van de 
zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, wordt ambtshalve een belasting 
tweede verblijf ingekohierd. 
Artikel 9 : Slotbepalingen 
§1. : Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen 
van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit 
van dit Wetboek van toepassing, voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
§2. : Het belastingreglement van 01 januari 2015, houdende belasting op de tweede verblijven, 
goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014, wordt opgegeven met ingang van 01 
januari 2018. 
§3. : Dit dossier wordt verder afgehandeld zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 juli 2005 
en wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
SOCIALE ZAKEN 

16.  STADSGEBOUW "DE BOTANIEK".  
GOEDKEURING GEBRUIKSOVEREENKOMSTEN VOOR HET STADSGEBOUW 
GELEGEN IN DE SPINSTERSSTRAAT 36. 

Diverse organisaties, namelijk het Agentschap Integratie en Inburgering, Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen vzw en Grijkoort – Begeleid Werk vzw (Kaboes) zijn verhuisd van de 
Alexandre-Louis Vanhovestraat 43a naar het gebouw “De Botaniek” in de Spinstersstraat 36. Het 
gebruik wordt best geregeld via gebruiksovereenkomsten met de betrokken organisaties.  
De raad wordt verzocht de gebruiksovereenkomsten betreffende het gebouw “De Botaniek”, 
gelegen in de Spinstersstraat 36, goed te keuren. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de verhuis van diverse organisaties van de Alexandre-Louis Vanhovestraat 

43a naar het gebouw De Botaniek gelegen Spinstersstraat 36; 
Gelet op de Collegebeslissing van 04 december 2017; 
Overwegende dat het gebruik het best wordt geregeld in een gebruiksovereenkomst; 
Overwegende het voorafgaand overleg waarbij een consensus werd bereikt met de 

betrokken organisaties omtrent het gebruik, de kosten en de verdeelsleutel voor de kosten; 
Overwegende dat de gebruiksovereenkomsten werden voorgelegd aan de Technische 

Dienst van de stad; 
Gelet op het voorstel van gebruiksovereenkomsten als bijlage; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met 23 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-
fractie en sp.a-fractie) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
Artikel 1.   Goedkeuring te verlenen aan de gebruiksovereenkomsten betreffende het 
gebruik van het gebouw De Botaniek gelegen aan de Spinstersstraat nummer 36. 
Artikel 2.   Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, 
hoofdstuk 1 van het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005. 
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OPENBARE WERKEN 

17.  "DEN BOTANIEK".  
GOEDKEURING VAN HET ONTWERP, OMVATTENDE HET BIJZONDER 
BESTEK, MASTERPLAN EN DE GEDETAILLEERDE RAMING VOOR DE 
AANLEG VAN "DEN BOTANIEK" AAN HET BUURTCENTRUM PRINSKOUTER 
IN DE SPINSTERSSTRAAT 36. 

Door Murmuur architecten werd een aanbestedingsdossier opgemaakt voor de aanleg van 
“Den Botaniek” aan het buurtcentrum Prinskouter in de Spinstersstraat 36. 
Den Botaniek wordt een buurttuin, ingericht als speel- en ontmoetingsplek. De werken 
omvatten onder andere de opbraak van de bestaande asfaltverharding, het vernieuwen van de 
riolering met inbegrip van het plaatsen van een regenwaterput en de voorziening voor 
hergebruik van het regenwater, het plaatsen van elektriciteit en buitenarmaturen, plaatsen van 
fietsenrekken, zitbanken, groenaanleg,…  
De werken worden geraamd op 277 785,81 euro inclusief BTW.  
De raad wordt verzocht het ontwerp, omvattende het bijzonder bestek, masterplan en de 
gedetailleerde raming voor de aanleg van “Den Botaniek” goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het aanbestedingsdossier, opgemaakt door Murmuur architecten, voor de aanleg 

van “Den Botaniek” aan het buurtcentrum Prinskouter in de Spinstersstraat 36; 
Overwegende dat Den Botaniek een buurttuin wordt, ingericht als speel- en 

ontmoetingsplek;  
Gelet op het ontwerp, omvattende de opbraak van de bestaande asfaltverharding en de 

afbraak van een deel van de muur, het vernieuwen van de riolering met inbegrip van het plaatsen 
van een regenwaterput, de voorziening voor hergebruik van het regenwater en buffering, het 
plaatsen van luifels, elektriciteit en buitenarmaturen, de aanleg van verharding in geborsteld en 
uitgewassen beton, het plaatsen van fietsrekken, zitbanken en andere en groenaanleg (grasmatten, 
grindgras, bomen en andere beplanting); 

Gezien de werken worden geraamd op 229.575,05 euro, exclusief btw, of 277.785,81 euro, 
inclusief btw;  

Gezien voor deze werken door de provincie in het kader van Platteland Plus projecten 
(werking PDPO IV) een subsidie verleend wordt ten bedrage van 50.000 euro, gespreid over 2 jaar; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met 23 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie en 
sp.a-fractie) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
  Het ontwerp, omvattende het bijzonder bestek, plannen en de gedetailleerde raming voor de 
aanleg van “Den Botaniek” aan het buurtcentrum Prinskouter in de Spinstersstraat 36, wordt 
goedgekeurd.  
  De raming ten bedrage van 229.575,05 euro, exclusief btw, of 277.785,81 euro, inclusief 
btw, wordt goedgekeurd. 
  De opdracht zal via openbare procedure worden toegewezen. 
  Een krediet van 135.000 euro is voorzien in het investeringsbudget 2018-2019 onder artikel 
2210000 – beleidsitem 01712 “heraanleg koer jeugdhuis Spinstersstraat”. Het saldo zal voorzien 
worden in het investeringsbudget 2018.  

Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
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18.  DE VRIJHEID.  
GUNNING VAN DE OPDRACHT "DE VRIJHEID HERINRICHTING 
HISTORISCHE KERN FASE 2".  
BESLISSING. 

Op de gemeenteraadszitting van 03 juli 2017 werd de uitvoering van het project De Vrijheid – fase 
2 goedgekeurd. Door het ontwerpbureau van de Stad Ronse werd toen een ontwerp opgemaakt 
voor de uitvoering van fase 2 van het project De Vrijheid, zijnde de herinrichting van de 
historische kern omvattende de Sint-Martensstraat, de Cypriaan De Rorestraat, de Begijnhofstraat, 
de Kleine Markt, het Kaatsspelplein, het Albertpark en het toegankelijk maken van de Sint-
Hermeskerk voor personen met een beperking. 
De stad heeft voor deze opdracht twee offertes ontvangen. Gelet op het verslag van nazicht van de 
offertes van 01 december 2017 stelt de Technische Dienst voor de opdracht te gunnen aan de 
laagste regelmatige bieder, zijnde Wannijn NV, te Kluisbergen, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 2 893 371,87 euro exclusief BTW, waarvan 1 961 461,08 ten laste van de 
stad en 931 910,79 euro ten laste van Aquario.  
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de gunning van de opdracht “De 
Vrijheid herinrichting historische kern fase 2”.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “De Vrijheid - herinrichting historische kern 

Fase II” een bestek met nummer W286 werd opgesteld door het Ontwerpbureau; 
Gelet op zijn beslissing van 03 juli 2017 betreffende de goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare 
procedure; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 2.676.042,85 exclusief 
btw, waarvan € 1.741.225,95, exclusief btw, ten laste van de stad en € 934.816,90, exclusief btw, 
ten laste van Aquario; 

Gelet op de aankondiging van de opdracht op 16 oktober 2017, gepubliceerd op nationaal 
niveau; 

Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 27 november 2017 om 11.00 uur 
dienden te bereiken; 

Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 27 maart 2018; 
Overwegende dat 2 offertes werden ontvangen van : 

- bvba AANNEMING COCHUYT-DE SMET, Krommewege 39 te 9990 Maldegem, ten bedrage 
van € 3.152.855,20 exclusief btw 

- nv WANNIJN, Buissestraat 36 te 9690 Kluisbergen, ten bedrage van € 2.893.371,87 exclusief 
btw; 

Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 01 december 2017 opgesteld door de 
Technische Dienst; 

Overwegende dat de Technische Dienst voorstelt om, rekening houdende met het 
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de laagste regelmatige bieder, zijnde de firma NV 
WANNIJN, Buissestraat 36 te 9690 Kluisbergen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
€ 2.893.371,87 exclusief btw; 

Overwegende dat het deel ten laste van Aquario € 931.910,79, exclusief btw, bedraagt; 
Overwegende dat het deel ten laste van de stad € 1.961.461,08 exclusief btw, bedraagt; 
Gelet op het verslag van de veiligheidscoördinator waaruit blijkt dat deze offerte voldoet aan 

het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 

57, betreffende de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 Akkoord te gaan met de gunning van de werken “De Vrijheid – herinrichting historische 
kern Fase II” aan de laagste regelmatige bieder, zijnde de firma nv WANNIJN, Buissestraat 36 te 
9690 Kluisbergen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 2.893.371,87 exclusief btw, 
waarvan € 1.961.461,08 exclusief btw, ten laste van de stad en €931.910,79 exclusief btw, ten laste 
van Aquario. 

Een krediet van € 2.270.000 is voorzien in het investeringsbudget 2018/2019/2020 – AR 
2240000 – beleidsitem 06100 – subproject WR-VRIJHEID.  Het saldo zal voorzien worden in het 
investeringsbudget 2019. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden overgemaakt aan Aquario en zal worden opgenomen 
in de overzichtslijst welke zal worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 

19.  HERAANLEG VAN DE VOETPADEN IN DE OVIDE DECROLYLAAN EN 
HERAANLEG VAN HET VERHOOGD PLATEAU TER HOOGTE VAN DE 
HERMES VAN WYNGHENESTRAAT.  
GOEDKEURING VAN HET ONTWERP OMVATTENDE HET BIJZONDER 
BESTEK EN DE GEDETAILLEERDE RAMING. 

Door het ontwerpbureau werd een bestek en de gedetailleerde raming opgemaakt voor het 
heraanleggen van de voetpaden in 2018.  
Het ontwerp omvast naast het heraanleggen van de voetpaden in de Ovide Decrolylaan ook het 
heraanleggen van het kruispunt door middel van een verhoogd plateau ter hoogte van de Hermes 
Van Wynghenestraat.  
De totale kostprijs wordt geraamd op 454 791,81 euro inclusief BTW.  
De raad wordt verzocht het ontwerp, omvattende het bijzonder bestek en de gedetailleerde 
raming, voor het heraanleggen van de voetpaden in de Ovide Decrolylaan en van het verhoogd 
plateau ter hoogte van de Hermes Van Wynghenestraat goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien in de verkeerscommissie de heraanleg van de voetpaden in de Ovide Decrolylaan 

werd besproken als vervollediging van de vernieuwde voetpaden in de Louis Pasteurlaan en de 
Jules Bordetlaan; 
           Gezien door het ontwerpbureau van de stad een bestek en een gedetailleerde raming werd 
opgemaakt voor de heraanleg van de voetpaden in de Ovide Decrolylaan; 

Gezien het ontwerp eveneens de heraanleg van het kruispunt met de Hermes Van 
Wynghenestraat door middel van een verhoogd plateau voorziet; 
 Gezien de totale kostprijs geraamd wordt op 375.861,00 euro, exclusief btw, of 454.791,81 
euro, inclusief btw; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
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 Het ontwerp, omvattende het bijzonder bestek en de gedetailleerde meetstaat, voor het 
heraanleggen van de voetpaden in de Ovide Decrolylaan en het heraanleggen van het kruispunt 
met de Hermes Van Wynghenestraat, wordt goedgekeurd.  
  De raming ten bedrage van 375.861,00 euro, exclusief btw, of 454.791,81 euro, inclusief 
btw, wordt goedgekeurd. 
  De opdracht zal via openbare procedure worden toegewezen. 
  Een krediet van 450.000 euro is voorzien in het investeringsbudget 2018 onder artikel 
2240000 – beleidsitem 02000.  

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

20.  HERSTELLEN VAN VERSCHILLENDE ASFALTWEGEN OP HET GRONDGEBIED 
VAN DE STAD RONSE VOOR HET JAAR 2018.  
GOEDKEURING VAN HET ONTWERP OMVATTENDE HET BIJZONDER BESTEK 
EN DE GEDETAILLEERDE RAMING DER WERKEN. 

Door het ontwerpbureau van de stad werd een bestek en een gedetailleerde raming opgemaakt 
voor het herstellen van de asfaltwegen in 2018. 
De uit te voeren werken kunnen in twee delen opgedeeld worden :  

1. Affrezen van de toplaag en aanleggen nieuwe toplaag : 
a. Zuidstraat 
b. Bredestraat 
c. Floreal kant Engelsenlaan 
d. Parkstraat 

2. Herprofileren en aanbrengen van een slemafdichting / bestrijking :  
a. Braambos 
b. Bremstraat 
c. Breucq 
d. Ruddersveld kant Breucq 
e. Deel Pontstraat 
f. Drielindenstraat 
g. Houtstraat 
h. Fortuinberg 
i. Lorettestraat 
j. Oude Vesten. 

De totale kostprijs wordt geraamd op 314 530,43 euro inclusief BTW.  
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het ontwerp omvattende bestek en 
gedetailleerde raming voor het herstellen van de asfaltwegen in 2018. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op de Collegebeslissing van 06 november 2017 waarbij de lijst van de te herstellen 
asfaltwegen werd goedgekeurd; 
 Gezien door het ontwerpbureau van de stad een bestek en een gedetailleerde raming werd 
opgemaakt voor het herstellen van de asfaltwegen in 2018; 
 Gezien de uit te voeren werken opgedeeld werden in 2 delen : 
Deel 1: affrezen van de toplaag en aanleggen nieuwe toplaag 

- Zuidstraat 
- Bredestraat 
- Floréal kant Engelsenlaan 
- Parkstraat 
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Deel 2: herprofileren en aanbrengen van een slemafdichting/bestrijking 
- Braambos 
- Bremstraat 
- Breucq 
- Ruddersveld kant Breucq 
- deel Pontstraat 
- Drielindenstraat 
- Houtstraat 
- Fortuinberg 
- Lorettestraat 
- Oude Vesten;  

 Gezien de totale kostprijs geraamd wordt 259.942,50 euro, exclusief btw of 314.530,43 
euro, inclusief btw;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
  Het ontwerp, omvattende het bijzonder bestek, plannen en de gedetailleerde raming voor het 
herstellen van de asfaltwegen in 2018, zijnde het affrezen van de toplaag en het aanleggen van een 
nieuwe toplaag in de Zuidstraat, Bredestraat, Floréal kant Engelsenlaan en Parkstraat en het 
herprofileren en het aanbrengen van een slemafdichting/bestrijking in de Braambos, Bremstraat, 
Breucq, Ruddersveld kant Breucq, deel Pontstraat, Drielindenstraat, Houtstraat, Fortuinberg, 
Lorettestraat en Oude Vesten, wordt goedgekeurd.  
  De raming ten bedrage van 259.942,50 euro, exclusief btw, of 314.530,43 euro, inclusief 
btw, wordt goedgekeurd. 
  De opdracht zal via openbare procedure worden toegewezen. 
  Een krediet van 300.000 euro is voorzien in het investeringsbudget 2018 onder artikel 
2240000 – beleidsitem 02000, subproject ASF-BET. 

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

21.  AANKOOP EIGENDOMMEN BRUUL NUMMER 3 EN BEEKSTRAAT NUMMER 6. 
GOEDKEURING. 

Voor de inrichting van de “kop plein Beekstraat – Bruul” als toegangsweg naar De Ververij dienen 
nog de eigendommen Beekstraat nummers 1 en 6 en Bruul nummer 3 te worden aangekocht. Na 
aankoop en sloop kunnen de contouren van het plein mooi afgebakend worden en kan de resterende 
vrijgekomen grond worden verkocht voor een nieuwbouwproject welke het geheel esthetisch zal 
afwerken.  
Voor de aankoop van de eigendom Beekstraat nummer 1 (benzinestation) is er een akkoord met de 
curator maar dienen nog de formaliteiten met betrekking tot de beëindiging van de uitbating en de 
resultaten van het bodemonderzoek te worden uitgeklaard.  
Met de eigenaars van de eigendommen Bruul nummer 3 en Beekstraat nummer 6 werd ondertussen 
een akkoord bereikt voor de aankoop in der minne van beide gebouwen voor de totale som van 
295 000 euro, alle vergoedingen inbegrepen.  
De raad wordt verzocht de aankoop van de eigendommen Bruul nummer 3 en Beekstraat nummer 
6 goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien voor de inrichting van de “kop plein Beekstraat-Bruul” als toegangsweg naar de 

Ververij nog de eigendommen Beekstraat nummers 1 en 6 en Bruul nummer 3 dienen te worden 
aangekocht; 
    Overwegende dat na aankoop en sloop van de gebouwen de contouren van het plein mooi 
afgebakend kunnen worden; 
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Gezien ondertussen met de eigenaars van de eigendommen Bruul nummer 3 en Beekstraat 
nummer 6 een akkoord werd bereikt voor aankoop in der minne van beide gebouwen samen voor de 
totale som van 295.000 euro, alle vergoedingen inbegrepen; 

Gezien het huis Bruul nummer 3, kadastraal gekend sectie B nummer 784E2, een kadastrale 
oppervlakte heeft van 1a 80ca, dat de bergplaats en garage Beekstraat nummer 6, kadastraal gekend 
sectie B nummer 778F, een kadastrale oppervlakte heeft van 3a 39ca, en dat beide panden samen 
een totaal aan te kopen kadastrale oppervlakte hebben van 5a 19ca; 
 Gezien de tabel van grond- en gebouwenaankoop; 
 Gezien het ontwerp van akte; 
 Gezien het schattingsverslag; 
 Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 De aankoop in der minne van de eigendommen Bruul nummer 3 en Beekstraat nummer 6,  
voor de totale som van 295.000 euro, alle vergoedingen inbegrepen, wordt goedgekeurd. 
 Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
 Het noodzakelijke krediet  is voorzien in het investeringsbudget 2018 - algemene rekening 
nummer 2210000 - beleidsitem 06100. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 
LOKALE ECONOMIE 

22.  REGLEMENT VOOR GEVELRENOVATIE STAD RONSE IN HET COMMERCIEEL 
CENTRUM.  
GOEDKEURING. 

In mei 2017 lanceerde het Agentschap Innoveren en Ondernemen een subsidieoproep voor 
premiestelsels in het kernwinkelgebied.  
De doelstelling van deze oproep was om de gemeenten (verder) aan te zetten tot financiële 
maatregelen ter versterking van het kernwinkelgebied door middel van cofinanciering van 
gemeentelijke subsidiereglementen gericht aan eigenaars en uitbaters van (handels)panden. De  
Vlaamse overheid wil hierdoor de realisatie van de derde doelstelling van het Integraal 
Handelsvestigingsbeleid stimuleren, met name ‘Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid 
in het stedelijk milieu, met inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden’. 
De stad diende een dossier in voor : 

• gevelrenovatie voor nieuwe en bestaande handelszaken 
• het samenvoegen van panden om een grotere winkelruimte te kunnen realiseren. 

Op datum van 17 oktober 2017 heeft de stad een schrijven ontvangen van het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen waarin een subsidie van 71.000€ werd goedgekeurd.  
Het subsidiebedrag voor gevelrenovatie bedraagt :  
GEVELRENOVATIE 
30% Stad Ronse max. 2.500€ 
30% Agentschap Innoveren en Ondernemen max. 2.500€ 
40% eigenaar/uitbater  
De maximum subsidie voor gevelrenovatie bedraagt 60% met een maximum van 5.000€. 
De raad wordt verzocht het reglement ‘Gevelrenovatie Stad Ronse in het commercieel centrum’ 
goed te keuren met ingang van 01 januari 2018. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de Projectoproep premies Kernwinkelgebied van het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen waarvoor een project kon ingediend worden tegen uiterlijk 01 juli 2017; 
Gelet op het ingediend project door de Stad Ronse voor de gevelrenovatie van panden in het 

commercieel afgebakend winkelcentrum; 
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Gelet op de goedkeuring door het Agentschap Innoveren en Ondernemen op datum van 17 
oktober 2017 waarin de stad een subsidie werd toegekend van 71.000€ voor dossiers in verband met 
gevelrenovatie en het samenvoegen van panden; 

Gelet op het feit dat dossiers voor maximum 60% worden gefinancierd, waarvan 30% door 
de stad, 30% door VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en 40% door de 
eigenaar of huurder van een handelspand. De subsidie kan nooit meer bedragen dan 5.000€ voor 
gevelrenovatie; 

Gelet op het reglement voor gevelrenovatie dat in werking zal treden op 01 januari 2018 en 
geldig blijft tot 31 december 2020 of tot uitputting budget; 

Gelet op de Collegebeslissing van 27 november 2017; 
BESLIST : met algemene stemmen : 

Akkoord te gaan om het reglement ‘ Gevelrenovatie Stad Ronse’ goed te keuren en in voege 
te laten treden op 01 januari 2018. 

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

23.  REGLEMENT VOOR SAMENVOEGEN VAN PANDEN STAD RONSE IN HET 
COMMERCIEEL CENTRUM.  
GOEDKEURING. 

Deze subsidie heeft als doelstelling om twee of meerdere panden, gelegen in het doelgebied, samen 
te voegen en op deze manier een grotere winkelvloeroppervlakte te realiseren.  
Het subsidiebedrag voor het samenvoegen van panden bedraagt :  
SAMENVOEGEN VAN PANDEN 
30% Stad Ronse max. 5.000€ 
30% Agentschap Innoveren en Ondernemen max. 5.000€ 
40% eigenaar/uitbater  
De maximum subsidie voor het samenvoegen van panden bedraagt 60% met een maximum van 
10.000€. 
De raad  wordt verzocht het reglement voor ‘samenvoegen van panden Stad Ronse in het 
commercieel centrum’ goed te keuren met ingang van 01 januari 2018. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de Projectoproep premies Kernwinkelgebied van het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen waarvoor een project kon ingediend worden tegen uiterlijk 01 juli 2017; 
Gelet op het ingediend project door de Stad Ronse voor het samenvoegen van panden in 

het commercieel afgebakend winkelcentrum; 
Gelet op de goedkeuring door het Agentschap Innoveren en Ondernemen op datum van 17 

oktober 2017 waarin de stad een subsidie werd toegekend van 71.000€ voor dossiers In verband 
met gevelrenovatie en het samenvoegen van panden; 

Gelet op het feit dat dossiers voor max. 60% worden gefinancierd, waarvan 30% door de 
stad, 30% door VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en 40% door de eigenaar 
of huurder van een handelspand. De subsidie kan nooit meer bedragen dan 10.000€ voor de 
samenvoeging van handelspanden; 

Gelet op het reglement voor de samenvoeging van panden Stad Ronse in het commercieel 
centrum, dat in werking zal treden op 01 januari 2018 en geldig blijft tot 31 december 2020 of tot 
uitputting budget; 

Gelet op de Collegebeslissing van 27 november 2017; 
BESLIST : met algemene stemmen : 

Akkoord te gaan met het Reglement voor samenvoegen van handelspanden Stad Ronse in 
het commercieel centrum en het reglement in voege te laten treden op 01 januari 2018. 

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

24.  STADSPERSONEEL.  
WIJZIGING VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING (RPR).  
GOEDKEURING. 

Tengevolge van een aantal wetswijzigingen dringt een aanpassing van de rechtspositieregeling 
zich op. Voorbeelden zijn : de invoering van het Vlaams Zorgkrediet, het studentencontingent 
werd met ingang van 01 januari 2017 in uren uitgedrukt,…  
Bovendien stelt het College van Burgemeester en Schepenen voor om de bevoegdheid voor de 
lokale rechtspositieregeling te delegeren van de gemeenteraad naar het College vanaf 01 januari 
2018. 
De aanpassingen werden voorgelegd aan het Managementteam en aan het Bijzonder 
Onderhandelingscomité.  
De raad wordt verzocht akkoord te gaan met de wijzigingen in de rechtspositieregeling.  
 
Mevrouw Angélique Syroit, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt 
deze onmiddellijk opnieuw. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
Gelet op het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en latere wijzigingen; 
Gelet op artikel 3, 2° van het Decreet van 03 juni 2016 tot wijziging van het 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, is de bevoegdheid van de gemeenteraad met betrekking tot 
onder meer het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling geen exclusieve 
bevoegdheid meer en kan ze gedelegeerd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen; 

Gelet op de wet van 26 december 2013 betreffende o.a. de invoering van een eenheidsstatuut 
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 en latere wijzigingen, 
tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 07 december 
2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en 
het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele 
bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 12 november 2010, houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het 
mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende 
de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde 
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op hoofdstuk 2 van titel 7 “omgevingsambtenaren” van het 
Omgevingsvergunningsbesluit van 27 november 2015, dat de voorwaarden, onverenigbaarheden 
en kwaliteitsvereisten van een omgevingsambtenaar bepaalt, in het bijzonder de artikelen 143 tot 
en met 146; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016, houdende 
onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet; 

Gelet op het Besluit van Rechtspositieregeling van 02 december 2016, tot wijziging van 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 07 december 2007, meer bepaald voor wat betreft 
verloven en afwezigheden; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 13 januari 2014 tot wijziging van de artikelen 9 en 10 
van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 mei 2017, tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of 
verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid; 

 



46 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008, en latere wijzigingen, 
houdende de goedkeuring van de rechtspositieregeling; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2016, waarbij akkoord werd gegaan 
om de functies van stedenbouwkundig ambtenaar en milieuambtenaar binnen het organogram en 
de rechtspositieregeling om te zetten naar de functie omgevingsambtenaar, met behoud van 
diplomavereiste op A-niveau; 

Gelet op de Collegebeslissing van 25 september 2017, waarbij akkoord werd gegaan om 
aan de gemeenteraad voor te stellen om het artikel 206, §1, alinea 2 aan te passen als volgt : “De 
vakantiedagen kunnen in principe worden genomen naar keuze van het personeelslid, met 
inachtneming van de behoeften van de dienst, m.u.v. de eerste werkdag na 1 januari en de 
namiddag (t.w.v. halve dag) van de laatste werkdag vóór kerstdag.  Personeelsleden die verplicht 
zijn op één van de vaste vakantiedagen te werken, bekomen een inhaalverlof dat onder dezelfde 
voorwaarden als de vakantiedagen kunnen worden genomen” 

Gelet op de Collegebeslissing van 02 oktober 2017 houdende het akkoord voor de vacant 
verklaring van en de opstart van de examenprocedure voor afdelingshoofd Vrije Tijd A4a-A4b; 

Gelet op de Collegebeslissing van 16 oktober 2017 houdende een voorstel tot aanpassing 
van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functies van afdelingshoofd; 

Gelet op het verslag van het Managementteam van 06 februari 2017, waarbij wordt 
voorgesteld om art. 206 van de RPR te wijzigen; 

Gelet op het verslag van het Managementteam van 06 februari 2017 houdende positief 
advies voor de voorgestelde planning 2017 in verband met aanwervingen en bevorderingen; 

Gelet op de protocollen van het B.O.C. van 10 november 2017; 
Gelet op het overzicht van de te wijzigen artikels in de rechtspositieregeling met advies 

van het Managementteam; 
Overwegende dat bij zitting van 02 oktober 2017 het College van Burgemeester en 

Schepenen akkoord is gegaan met het voorstel om de functie van afdelingshoofd Vrije Tijd, A4a-
A4b vacant te verklaren en dit te laten invullen bij wijze van bevordering, bevordering met externe 
personeelsmobiliteit én aanwerving; 

Overwegende dat de functie van afdelingshoofd een bevorderingsgraad betreft, en deze op 
dit moment niet kan begeven worden bij wijze van “aanwerving”, aangezien er geen 
aanwervingsvoorwaarden voor deze bevorderingsfuncties zijn voorzien in de huidige 
rechtspositieregeling en er ook geen hoofdstuk “Externe personeelsmobiliteit voor 
personeelsleden van lokale en provinciale overheden en van de diensten van de Vlaamse overheid 
die niet hetzelfde werkingsgebied hebben en tussen diezelfde lokale provinciale overheden en 
diensten van de Vlaamse Overheid”; 

Overwegende dat in de huidige rechtspositieregeling het hoofdstuk “Externe 
personeelsmobiliteit tussen lokale overheden met hetzelfde werkingsgebied” wel is opgenomen; 

Overwegende dat het aangewezen is de functie van afdelingshoofd Vrije Tijd dringend op 
te starten; 

Overwegende dat de procedure voor externe personeelsmobiliteit voor lokale overheden 
die niet van hetzelfde werkgebied zijn, omslachtig is en daardoor enkel personeelsleden uit andere 
lokale overheden de kans krijgen hun kandidatuur te stellen, bijgevolg wordt voorgesteld om de 
specifieke aan- en bevorderingsvoorwaarden voor afdelingshoofd toe te voegen aan de RPR; 

Overwegende dat de voorzitter van de OCMW-raad lid is van het College van 
Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat het voorstel tot wijziging van de RPR op 09 en 20 oktober 2017 voor 
advies werd voorgelegd aan de leden van het Managementteam (zie overzichtslijst als bijlage); 

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen het advies van het 
Managementteam volgt;  
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Overwegende dat artikel 206 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de 
vakantiedagen kunnen worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van 
de behoeften van de dienst, m.u.v. de maandag van de winterkermis, de Fiertelmaandag, de 
maandag van de braderie, de eerste werkdag na 1 januari en de namiddag (twv halve dag) van de 
laatste werkdag vóór kerstdag; 

Overwegende dat het Managementteam adviseert om geen verplicht verlof meer te laten 
opnemen op de maandag van de braderie, fiertelmaandag en op de maandag van de winterkermis 
en daarom art. 206, §1, 2° alinea van de RPR te wijzigen 

Overwegende dat de wijziging van art. 206 met zich mee zal brengen dat er permanentie 
zal moeten zijn op de desbetreffende maandagen; 

Overwegende dat dit voorstel tot wijziging van de RPR voor advies is voorgelegd op het 
B.O.C van 10 november 2017; 

Overwegende dat, ingevolge de hierboven vermelde wetgevingen, een aanpassing van de 
rechtspositieregeling zich opdringt; 

Overwegende dat bijna alle personeelsleden van een lokaal bestuur per maand worden 
betaald, maar artikel 129 van het Besluit Rechtspositieregeling voorziet dat het niet uitgesloten is 
om een betaling per uur te voorzien; 

Overwegende dat het studentencontingent met ingang van 01 januari 2017 in uren wordt 
uitgedrukt, is het wenselijk om in de rechtspositieregeling een bepaling op te nemen die het 
bestuur in staat stelt om voor de studenten, in tegenstelling tot het overige personeel, een uurtarief 
te bepalen en zodoende te voorzien in betaling per uur; 

Overwegende dat een dergelijk uurtarief kan bekomen worden door middel van volgende 
formule : het te betalen maandloon is gelijk aan (het aantal werkuren waarvoor betaling 
verschuldigd is maal basisjaarwedde x index) gedeeld door 1976; 

Overwegende dat met toepassing van artikel 43§1 van het Gemeentedecreet de 
gemeenteraad haar bevoegdheid over de rechtspositieregeling kan delegeren naar het College van 
Burgemeester en Schepenen; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Overwegende dat de heer Koen Haelters, raadslid, namens de sp.a-fractie vraagt om eerst 

een stemming per fractie te houden over de bevoegdheidsdelegatie aan het College van 
Burgemeester en Schepenen van de rechtspositieregeling van het personeel van de Stad Ronse; 
BESLIST : met 16 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Open Vld-
fractie) en 10 stemmen tegen (sp.a-fractie en Vlaams Belang-fractie) : 

Artikel 1. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt bevoegd voor de lokale 
rechtspositieregeling. Deze beslissing gaat in vanaf 01 januari 2018. 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 2. Gaat akkoord om onderstaande artikels op te nemen/te wijzigen in de RPR : 

• Artikels die wijzigen n.a.v. het eenheidsstatuut en het schrappen van de proeftijd bij 
de contractuelen 

Art. 31.  De tewerkstelling van contractueel personeel wordt geregeld door de wet van 
03 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-sten. Voor elke tewerkstelling in 
contractueel verband wordt een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst afgesloten. 
Titel III, Hoofdstuk III De proeftijd met het oog op de vaste aanstelling in statutair 
verband, voor studentenarbeid, tijdelijke arbeid en uitzendarbeid 
Art. 32.  De proeftijd beoogt de integratie van het op proef benoemde personeelslid of 
aangeworvene in het bestuur en de inwerking in zijn functie en stelt de aanstellende 
overheid in staat de geschiktheid van het personeelslid voor de functie te verifiëren 
Met het personeelslid worden de nodige afspraken gemaakt voor de integratie in het 
bestuur en de inwerking in zijn functie. 
Voor contractuele personeelsleden wordt geen proefperiode voorzien.   
De enige uitzonderingen hierop zijn voor studentenovereenkomsten, overeenkomsten voor 
tijdelijke arbeid en uitzendarbeid. 
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Bij deze overeenkomsten worden de eerste 3 werkdagen automatisch beschouwd als 
proefbeding. Hieruit volgt dat gedurende de eerste 3 werkdagen, zowel de werkgever als 
de werknemer, een einde kan maken aan de overeenkomst zonder het presteren van een 
opzeggingstermijn of zonder een opzeggingsvergoeding.  Dergelijk proefbeding is van 
rechtswege van toepassing op deze overeenkomsten en is het bijgevolg niet verplicht de 
proefperiode uitdrukkelijk te voorzien in de overeenkomst. 
Art. 34.  nihil (wordt volledig geschrapt) 
Art. 35.  Het statutair personeelslid op proef krijgt tijdens de proeftijd feedback over 
zijn manier van functioneren door middel van een evaluatie. Het personeelslid wordt 
geëvalueerd door de hiërarchische overste(n). 
§1. Evaluatie van statutair personeel tijdens de proeftijd. 
Art. 36.  Het personeelslid op proef met een ongunstig resultaat voor de tussentijdse 
evaluatie, vermeld in artikel 35, §1, wordt ontslagen. 
Het statutaire personeelslid op proef dat … 
Art. 37.  Na afloop van de proeftijd behoudt het personeelslid op proef zijn 
hoedanigheid van op proef aangesteld personeelslid, tot de aanstellende overheid beslist 
over de statutaire aanstelling, of het ontslag. De aanstellende overheid neemt haar 
beslissing zonder uitstel. 
Art. 39.  Contractuele personeelsleden met een tewerkstellingsduur van minder dan 
twee jaar worden niet aan periodieke evaluatie onderworpen. 
Contractuele personeelsleden met contracten van bepaalde duur worden aan een evaluatie 
onderworpen vóór het einde van het contract van bepaalde duur. 
Art. 82.  §2. Voor de deelname aan een bevorderingsprocedure komen de volgende 
personeelsleden in aanmerking: 
1° … 
2° de contractuele personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen en als ze 
aan een van de volgende criteria beantwoorden: 

a)     ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure 
als vermeld in hoofdstuk II, afdeling II en III van het uitvoeringsbesluit van de 
Vlaamse Regering van 7 december 2007. 

b) … 
Art. 95. §1. Onder interne personeelsmobiliteit voor de vervulling van een vacature 
wordt verstaan: de heraanstelling van een personeelslid in een vacante betrekking van de 
personeelsformatie die in dezelfde graad of in een andere graad van dezelfde rang is 
ingedeeld.  
§2. Voor de deelname aan een procedure van interne personeelsmobiliteit komen de 
volgende personeelsleden in aanmerking:  
1° … 
2° de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, als ze aan een van de 
volgende criteria beantwoorden: 
a)  ze zijn na 1 januari 2008 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure als 
vermeld in hoofdstuk II, afdeling II en III van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse 
Regering van 7 december 2007.  
... 
Art. 116.  §1. Een vast aangesteld statutair personeelslid, dat de proeftijd heeft 
beëindigd, en een contractueel personeelslid van een lagere graad, met minimum 12 
maanden graadanciënniteit, wordt als waarnemend functiehouder aangesteld in een 
functie van een hogere graad, als de titularis van die functie tijdelijk afwezig is of als die 
functie definitief vacant is.  Het contractueel personeelslid moet  met de waarneming 
instemmen. 
Art. 129.  
… 
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§2. De opzegtermijn van het vast aangestelde statutaire personeelslid dat wordt ontslagen 
wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid heeft een opzeggingstermijn van drie 
maanden per periode van vijf jaar statutaire dienst bij het bestuur. 
Het ontslag wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid van het vast aangestelde 
statutaire personeelslid wordt met een aangetekende brief betekend. Daarbij wordt de 
datum van uitwerking vermeld en wordt het personeelslid geïnformeerd over alle 
verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse 
andere bepalingen. 
De opzeggingstermijn gaat in op de maandag die volgt op de betekening van het ontslag. 
... 

• Einde van de artikels die wijzigen n.a.v. het eenheidsstatuut en het schrappen van 
de proeftijd bij de contractuelen; hierna diverse wijzigingen, rechtzettingen of 
aanvullingen doorheen de rechtspositieregeling : 

Art. 1. Dit besluit is van toepassing op het gemeentepersoneel zowel in statutair als in 
contractueel verband, vermeld in artikel 76, §1, en in artikel 102 van het gemeentedecreet, 
m.u.v. het onderwijzend personeel; 
Art. 18. §2 De selectiecommissie 
... 
De leden van de raad en van het uitvoerend orgaan van het bestuur kunnen geen lid zijn 
van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen bestuur. De 
gemeentesecretaris die met toepassing van artikel 58 van het gemeentedecreet de 
bevoegdheid van aanstellende overheid heeft, mag geen deel uitmaken van de 
selectiecommissie. Zij kunnen, evenals de representatieve vakorganisaties en een 
leidinggevende wel als waarnemer op het examen aanwezig zijn. Zij mogen niet aanwezig 
zijn bij het kiezen van de vragen en het delibereren over de uitslag van de examens.  
De leden van de selectiecommissie worden nominatief door de gemeentesecretaris 
aangeduid, m.u.v. de decretale graden.   
De examencommissie kan geldig beraadslagen wanneer de helft van de leden aanwezig is. 
De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. 
Art. 49.   
… 
§2. De aanstellende overheid beslist over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid. Het 
personeelslid wordt vooraf gehoord. 
... 
Art. 127.  
... 
§2. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast 
aangestelde statutaire personeelslid: 
1° het vrijwillige ontslag; 
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na een ongunstige evaluatie, vermeld 
in artikel 48. 
3° het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, de wettelijk toegestane vervroegde 
pensionering en de ambtshalve pensionering als gevolg van de pensioenwetgeving 
Art. 143.  
De salarisschaal van de  gemeentesecretaris wordt vastgesteld zoals voorzien als bijlage, 
binnen de hierna gestelde minimum- en maximumgrenzen, uitgedrukt in euro, die gelden 
vanaf 1 januari 2009: 
… 
5°  gemeenten van 25.001 tot 35.000 inwoners: 36.806,76 – 54.355,03; 
… 
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§3. Het jaarsalaris van de gemeentesecretaris die met toepassing van artikel 75 en 271 van 
het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn ook de functie van OCMW-secretaris uitoefent, wordt verhoogd 
met 30%. 
Art. 144.  
De salarisschaal van de financieel beheerder wordt vastgesteld zoals voorzien als bijlage, 
binnen de hierna gestelde minimum- en maximumgrenzen, uitgedrukt in euro, die gelden 
vanaf 1 januari 2009:  
… 
5°  gemeenten van 25.001 tot 35.000 inwoners: 34.673,04 – 51.203,63; 
… 
§3. Het jaarsalaris van de financieel beheerder die met toepassing van artikel 75 en 271 
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn ook de functie van financieel beheerder  van het OCMW 
uitoefent, wordt verhoogd met 30%. 
Art. 147.  §1. Het maandsalaris is gelijk aan een twaalfde van het jaarsalaris. Het 
uurloon is gelijk aan 1/1976 van het jaarsalaris. 
§2. Voor de uitbetaling van studenten wordt voorzien in betaling per uur.  Dergelijk 
uurtarief kan bekomen worden d.m.v. de formule : 
het te betalen maandloon = (aantal werkuren waarvoor betaling verschuldigd is maal de 
basisjaarwedde maal de index) gedeeld door 1976 
§3. Wanneer het maandsalaris niet volledig verschuldigd is, wordt het bedrag ervan 
berekend door het volledige maandsalaris te vermenigvuldigen met een van de volgende 
breuken: 
1° indien het aantal gepresteerde dagen van die maand kleiner is dan of gelijk aan 10: 
       het aantal gepresteerde dagen x 1,4 
               30 
 2° indien het aantal gepresteerde dagen van die maand groter is dan 10: 
30– (het aantal niet gepresteerde dagen x 1,4) 
       30 
§4.  Met gepresteerde dagen worden gelijkgesteld: de dagen waarop geen arbeidsprestatie 
wordt geleverd, maar waarvoor het salaris niettemin wordt doorbetaald. 
Art. 177.   Aan het personeelslid dat permanent werkzaamheden als vermeld in artikel 
175 uitvoert, wordt een jaartoelage toegekend. 
Het bedrag van die jaartoelage is gelijk aan 10 % van de 13de salaristrap van 
salarisschaal E2 tegen 100% 
Art. 179. Het bedrag van de toelage, vermeld in artikel 178, bedraagt 2,01 tegen 100% 
voor elk uur dat werkelijk aan de permanentie wordt besteed. Dat bedrag is gekoppeld aan 
de gezondheidsindex. 
Art. 186. §1. Het personeelslid heeft recht op een vergoeding voor reiskosten 
overeenkomstig artikel 156 §1 en 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 
december 2007, en latere wijzigingen, houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel.  
Bij carpooling kan de vergoeding voor de bestuurder worden verhoogd met het  wettelijk 
toegestaan maximum bedrag. De meereizende personeelsleden hebben geen recht op een 
kilometervergoeding. 
Het personeelslid heeft recht op de terugbetaling van eventuele parkeerkosten. 
Het personeelslid dat voor dienstreizen van de eigen fiets gebruik maakt, ontvangt het 
wettelijk toegestaan maximum bedrag per kilometer. 
§2. …. 
Art. 189  Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één 
maaltijdcheque bedraagt 6,10 euro.  Die vervangen in geen geval de wedde.  
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De werkgeversbijdrage bedraagt 5,01 Euro. 
De werknemer neemt een bedrag van  1,09 euro voor zijn rekening. 
… 
Art. 194  Een maandelijkse fietsvergoeding  t.b.v. het wettelijk toegestaan 
maximum per kilometer wordt toegekend aan het personeelslid dat de verplaatsing van en 
naar het werk volledig of gedeeltelijk met de fiets aflegt. De kortst mogelijke route wordt 
gevolgd en het aantal afgelegde kilometers wordt dagelijks aangevraagd. 
Art. 206. 
... 
De vakantiedagen kunnen in principe worden genomen naar keuze van het personeelslid, 
met inachtneming van de behoeften van de dienst, m.u.v. de eerste werkdag na 1 januari en 
de namiddag (t.w.v. halve dag) van de laatste werkdag vóór kerstdag.  Personeelsleden die 
verplicht zijn op één van de vaste vakantiedagen te werken, bekomen een inhaalverlof dat 
onder dezelfde voorwaarden als de vakantiedagen kunnen worden genomen. 
... 
Art. 216.  
Behoudens in geval van overmacht kan het laattijdig bezorgen of overhandigen van het 
getuigschrift  … 
Behoudens in geval van overmacht kan het zich onttrekken aan controle door de 
controlearts leiden tot het verlies van het recht op het loon dat de werkgever voor de dagen 
van arbeidsongeschiktheid vanaf de eerste dag van afwezigheid vermeld op het 
getuigschrift zou verschuldigd geweest zijn, in geval de dagen van afwezigheid  zouden 
gerechtvaardigd geweest zijn als afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid, mocht het 
personeelslid zich wel aan het controleonderzoek hebben onderworpen. 
... 
Het personeelslid mag niet weigeren een door de gemeente aangewezen en betaalde 
controlearts, die voldoet aan de bepalingen van de wet van 13 juni 1999 betreffende de 
controlegeneeskunde te ontvangen, noch zich door deze te laten onderzoeken. Behoudens 
wanneer diegene die het geneeskundig getuigschrift aan het  personeelslid heeft 
afgeleverd, oordeelt dat zijn gezondheidstoestand hem niet toelaat zich naar een andere 
plaats te begeven, moet het personeelslid zich bij de controlearts aanbieden als het daarom 
wordt verzocht. De reiskosten van het  personeelslid zijn ten laste van de gemeente. 
... 
Art. 217.  §1 Het statutaire personeelslid en het statutaire personeelslid op proef dat 
geen recht heeft op uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft 
recht op ziekteverlof volgens een stelsel van ziektekredietdagen. Voor opgenomen 
ziektekredietdagen wordt het gewone salaris betaald. 
De ziektekredietdagen worden toegekend in de vorm van een krediet van eenentwintig 
werkdagen per jaar volledige dienstactiviteit.  
Bij aanvang, en na de eventuele periode van recht op ziekte-uitkering in het kader van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt aan een statutair personeelslid en het statutaire 
personeelslid op proef onmiddellijk een krediet van drieënzestig dagen toegestaan. 
Aanvullende ziektekredietdagen worden nadien toegestaan voor het vierde jaar en de 
daaropvolgende jaren die recht geven op ziektekrediet. 
§2. ... 

• Ter info : de nummering tussen artikels 230 t.e.m. 263 wijzigen gelet op het 
wegvallen van een aantal hoofdstukken (zoals o.a. loopbaanonderbreking zonder 
thema en deeltijdse prestaties), de wijziging van het onbetaald verlof en het 
invoeren van het Vlaams Zorgkrediet : 

Art. 238 wordt Art. 230.  Tekst mbt omstandigheidsverlof wijzigt echter niet. 
Afdeling I : onbetaald verlof als gunst 
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Art. 231.  

§1. Het personeelslid kan in principe in aanmerking komen voor de volgende contingenten 
onbetaalde verloven : 
1° twintig werkdagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan niet 
aaneensluitende perioden. Die dagen worden niet bezoldigd; 
2° twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in periodes van minimaal één maand.  Die 
periodes worden niet bezoldigd. 
§2. Dit verlof is geen recht, maar wordt toegestaan als een gunstmaatregel, voor zover de 
goede werking van de dienst daardoor niet in het gedrang komt. 
§3. De schriftelijke aanvraag moet drie maand vooraf worden ingediend bij de 
gemeentesecretaris. Een eventuele weigering gebeurt op gemotiveerde wijze. 
Het personeelslid kan bij weigering : 
- bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen 
- en kan verzoeken om in dit verband gehoord te worden. 
Het personeelslid kan zijn onbetaald verlof vroegtijdig stopzetten via een schriftelijke 
aanvraag die vier maand voor het verlof van §1,2° en één maand voor het verlof van §1,1° 
vooraf moet worden ingediend bij de gemeentesecretaris. 
§4. Het personeelslid op proef en het personeelslid met minder dan 12 maanden 
graadanciënniteit komt niet in aanmerking voor het onbezoldigde verlof van §1, 2°. 
§5. Het onbetaalde verlof bedoeld in dit artikel wordt niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, 
met uitzondering van het verlof in paragraaf 1, 1° (= minder dan 1 maand). 
§6. Als een feestdag op een dag onbetaald gunstverlof valt, wordt die feestdag niet 
vervangen.    
§7. Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid 
t.g.v. een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het toegekende 
onbetaald gunstverlof. 
§8. Het onbetaald verlof als gunst dat vóór 01/02/2017 werd opgenomen, wordt 
aangerekend op het onbetaald verlof als gunst vermeld onder §1, 1° en 2°. 
Afdeling II : onbetaald verlof als recht (nieuw) 
Art. 232. 
§1. Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan én vóór de leeftijd van 55 jaar 
twaalf maanden voltijds de loopbaan te onderbreken in periodes van minimaal één maand.  
Zodra het personeelslid 55 jaar is, verwerft het een bijkomend recht om twaalf maanden 
voltijds de loopbaan te onderbreken, te nemen in periodes van minimaal één maand. 
§2. Het personeelslid heeft het recht om tijdens de loopbaan én voor de leeftijd van 55 jaar 
gedurende zestig maanden de prestatie te verminderen tot 80% of tot 50% van een 
voltijdse betrekking.  Zodra het personeelslid 55 jaar is, heeft het altijd het recht om de 
prestaties te verminderen tot 80% of tot 50% van een voltijdse betrekking. Het deeltijdse 
onbetaalde verlof kan alleen genomen worden in periodes van minimaal drie maanden. 
Art. 233.  Volgende personeelscategorieën kunnen worden uitgesloten van het voordeel 
van het recht op  onbetaald verlof om redenen die inherent zijn aan de goede werking van 
de dienst, 
1° de leidinggevende die de voltijdse arbeidsprestaties halftijds wil onderbreken.  Met 
leidinggevende functie wordt in dit artikel bedoeld elke functie waarin de titularis 
hiërarchisch gezag uitoefent over ondergeschikte personeelsleden, m.u.v. de 
gemeentesecretaris en de financieel beheerder van de gemeente. 
2°  het personeelslid dat werkt in een dienst waar 5% van het totaal van de medewerkers 
gelijktijdig onbetaald verlof en/of Vlaams Zorgkrediet en/of thematisch verlof opneemt 
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3° het personeelslid dat werkt in een dienst waar 5% van het totaal van de medewerkers 
gelijktijdig onbetaald verlof en/of Vlaams Zorgkrediet en/of thematisch verlof  wil 
opnemen.  Het hoofd van het personeel, of bij delegatie, een ander personeelslid, bepaalt 
wie voorrang heeft.  Hij/zij kan zijn/haar beslissing o.m. op de al opgenomen 
loopbaanonderbreking, de dienstanciënniteit en/of de beroepsloopbaan van de betrokken 
personeelsleden baseren. 
4° het personeelslid met minder dan 12 maanden graadanciënniteit  
5° de decretale graden die onbetaald verlof aanvragen.  In voorkomend geval staat het 
college het onbetaald verlof toe, als en voor zover de goede werking van de administratie 
niet wordt verstoord. 
Art. 234.  
§1. Het onbetaald verlof als recht is gelijkgesteld met dienstactiviteit. 
§2. De schriftelijke aanvraag moet drie maand vooraf (mag ook meer of minder zijn) 
worden ingediend bij de gemeentesecretaris of bij het college van burgemeester en 
schepenen, als het de gemeentesecretrais en financieel beheerder betreft. 
§3.Het verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de 
arbeidsongeschiktheid t.g.v. een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde 
aan het toegekende onbetaalde verlof. 
§4. Als een feestdag op een dag onbetaald verlof valt, wordt die feestdag niet vervangen. 
§5. Het personeelslid dat onbetaald verlof heeft gekregen, kan het voortijdig stopzetten na 
een opzegtermijn van 3 maanden, dat ingaat vanaf de eerste van de maand volgend op de 
vraag tot vervroegde terugkeer.  In situaties van overmacht of wanneer de goede werking 
van de openbare dienst hierdoor niet wordt verstoord, kan het personeelslid vroegtijdig het 
verlof stopzetten.  Het hoofd van het personeel, of bij delegatie, een ander personeelslid, 
beoordeelt de gegrondheid van de aangevoerde overmacht en/of de impact op de werking 
van de openbare dienst en neemt de beslissing.  Als het hoofd van het personeel zelf 
zijn/haar onbetaald verlof voortijdig wil beëindigen, beslist het college. 
Art. 235.   Ambtshalve onbetaald verlof 
§1. Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het bestuur een 
contractuele betrekking opneemt, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of een andere 
functie waaraan een proeftijd verbonden is, dan wordt voor maximaal de duur van het 
mandaat, de aanstelling of de proeftijd ambtshalve onbetaald verlof toegestaan. 
§2. Het onbetaald verlof bedoeld in dit artikel wordt niet gelijkgesteld met dienstactiviteit. 
§3. Het ambtshalve onbetaald verlof is een recht. 
Art. 234 t.e.m. 237  wijzigen naar Art. 236 t.e.m. 239.  Tekst blijft echter ongewijzigd. 
Hoofdstuk X : Vlaams Zorgkrediet (nieuw) 
Art. 240.   
Thematische verloven ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorg blijven 
naast het systeem van zorgkrediet bestaan. 
Voorwaarden loopbaanonderbreking i.k.v. zorgkrediet 
§1. 1°De werknemer heeft recht op een zorgkrediet van maximaal 18 maanden voltijds 
equivalent:   
voor de zorg voor een kind tot en met 12 jaar, meer bepaald : 
    • Eigen kinderen en kinderen van de partner waarmee het personeelslid gehuwd is of 
wettelijk samenwoont 
    • Adoptiekinderen en adoptiekinderen van de partner waarmee het personeelslid 
gehuwd is of wettelijk samenwoont 
    • Pleegkinderen, zoals bedoeld in het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie 
van pleegzorg. 
 Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid 
    • Gezinsleden: de personen waarmee het personeelslid samenwoont 
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    • Familieleden : bloedverwanten tot de tweede graad en aanverwanten tot de eerste 
graad van het personeelslid of van de partner waarmee het gehuwd is of wettelijk 
samenwoont. 
    • Zware ziekte: elke ziekte of medische ingreep die de behandelende arts als dusdanig 
oordeelt en attesteert en waarvoor de arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of 
mentale/morele bijstand noodzakelijk is. 
 Palliatieve zorgen 
• Elke vorm van bijstand, meer bepaald van medische, sociale, administratieve en 
psychologische bijstand, aan en verzorging van elke persoon (= geen vereiste van 
samenwoning en/of bloef- of aanverwantschap) die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en 
zich in een terminale fase bevindt. 
 Zorg voor een kind met een handicap (geen leeftijdsvoorwaarde) 
• een kind dat voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke 
ongeschiktheid 
• een kind dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste vier punten 
toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal als vermeld in de regelgeving 
betreffende de kinderbijslag 
• een kind dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of 
voor wie Integrale Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag heeft afgeleverd met één of 
meer geldige typemodules in het kader van de handicap. 
  Opleiding 
• De werknemer kan een onderbrekingsuitkering ontvangen wanneer de arbeidsprestaties 
onderbroken worden om een opleiding te volgen die voldoet aan één van de volgende 
vereisten: 
• Elke vorm van onderwijs die georganiseerd,  gesubsidieerd of erkend  wordt door de 
Vlaamse overheid en waarvan het programma minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten 
op jaarbasis omvat; 
• Elke opleiding die georganiseerd wordt door een opleidingsverstrekker die erkend is in 
het kader van opleidingscheques of  steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor 
ondernemerschapsbevorderende diensten en waarvan het programma minimaal 120 
contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvat.; 
• Het Vlaams zorgkrediet voor opleiding vangt ten vroegste aan de eerste van de maand 
volgend op de datum van aanvraag (= facultatief) 
2°. Het Vlaams zorgkrediet is, met uitzondering van het zorgkrediet voor opleiding, een 
recht voor alle personeelsleden. 
3°. Het Vlaams zorgkrediet voor opleiding wordt toegestaan als een gunstmaatregel, voor 
zover de goede werking van de dienst daardoor niet in het gedrang komt. 
§2. Het personeelslid kan de onderbrekingsuitkering omwille van zorgkrediet voor een 
periode van minimaal drie en maximaal twaalf maanden aanvragen, waarbij de aanvraag 
bestaat uit een geheel aantal maanden. 
Als de minimumduur van drie maanden voor een aanvraag het personeelslid verhindert de 
maximumduur van zijn zorgkrediet op te nemen, wordt de minimumduur verminderd tot 
één maand. 
§3. In afwijking van paragraaf 2 van dit artikel kan zorgkrediet aangevraagd worden om 
palliatieve verzorging te verlenen voor minimaal één maand en maximaal drie maanden. 
In geval van overlijden van de persoon voor wie het zorgkrediet werd opgenomen, blijft de 
onderbrekingsuitkering behouden voor de duur van de lopende onderbrekingsperiode tot 
maximaal zes maanden na de dag van het overlijden. 
§ 4. Opnamevormen zorgkrediet 
Dit voltijds equivalent van maximum 18 maanden zorgkrediet over de ganse loopbaan kan 
in principe worden opgenomen onder de vorm van:   
• ofwel 18 maanden volledige onderbreking;  
• ofwel 36 maanden halftijdse vermindering;  
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• ofwel 90 maanden 1/5de vermindering;  
Bij een wijziging van opnamevorm is 1 maand volledige onderbreking gelijk aan 2 
maanden halftijdse onderbreking en 5 maanden onderbreking met een vijfde. 
§ 5. Afhankelijk van het motief worden 1 of meerdere van volgende bewijsstukken 
toegevoegd aan de aanvraag: 
- attest behandelende geneesheer van de zwaar zieke persoondie medische bijstand of 
verzorging nodig heeft 
- attest behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging nodig heeft 
- attest van kinderbijslag 
- attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
- attest van inschrijving opleiding 
- attest van gezinssamenstelling 
- attest van pleegzorg 
- geboorteakte of akte van burgerlijke stand waaruit afstamming blijkt   
Specifiek voor Vlaams zorgkrediet voor opleiding en binnen de 20 kalenderdagen na elk 
kwartaal: 
- aflevering van attest van regelmatige aanwezigheid 
- aflevering van bewijs van inschrijving 
Art. 241.  
§1. Het personeelslid dat gebruik wenst te maken van het hier bedoelde recht op de zorg 
van een kind tot 12 jaar of van een kind met een handicap geeft de gemeentesecretaris 
hiervan kennis op de volgende wijze: 
1° de werknemer brengt ten minste drie maanden op voorhand de gemeentesecretaris 
hiervan schriftelijk op de hoogte.  Die termijn kan in overleg tussen het personeelslid en de 
gemeentesecretaris worden ingekort; 
2° het in 1° van dit artikel bedoelde geschrift vermeldt de begin- en einddatum van het 
ouderschapsverlof  en de prestatiebreuk. 
Per aanvraag kan slechts één aaneengesloten periode van ouderschapsverlof worden 
gevraagd. 
§2. Binnen een maand na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving volgens de 
bepalingen van het voorgaande artikel, kan de gemeentesecretaris schriftelijk de 
uitoefening van het recht op ouderschapsverlof uitstellen om gerechtvaardigde redenen in 
verband met het functioneren van het bestuur. 
§3. In geval van een gemotiveerd uitstel op basis van de bepalingen van paragraaf 2 gaat 
het recht op ouderschapsverlof in ten laatste 6 maanden na de maand waarin het 
gemotiveerd uitstel plaats heeft. 
Art. 242. 
§1. Het personeelslid dat gebruik wenst te maken van het recht van zorgkrediet voor de 
zorg van een zwaar ziek gezins- of familielid, dient hiervan schriftelijk kennis te geven aan 
de gemeentesecretaris of het college van burgemeester en schepenen, als het de 
gemeentesecrtetaris betreft. 
Deze kennisgeving gebeurt minstens zeven dagen vóór de ingangsdatum van de schorsing 
of de vermindering van de arbeidsprestaties, tenzij beide partijen schriftelijk een andere 
termijn overeenkomen. 
In dit geschrift moet het personeelslid de periode (begin- en einddatum) vermelden 
gedurende dewelke het de arbeidsprestaties schorst of vermindert, met vermelding van de 
prestatiebreuk, en het moet het  attest, zoals vermeld in artikel 240, §1, van de 
behandelende geneesheer van de zwaar zieke bijvoegen. 
Voor iedere verlenging van een periode van de hier bedoelde schorsing of vermindering 
van de arbeidsprestaties moet het personeelslid dezelfde procedure volgen en het vereiste 
attest van de behandelende geneesheer  indienen. 
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§2. Binnen twee werkdagen na de ontvangst van de bovenvermelde schriftelijke 
kennisgeving kan de gemeentesecretaris of het college van burgemeester en schepenen als 
het de gemeentesecrterais betreft, de werknemer ervan in kennis stellen dat de 
ingangsdatum wordt uitgesteld om redenen die verband houden met het functioneren van 
het bestuur. 
De kennisgeving van het uitstel gebeurt door de overhandiging van een geschrift aan de 
werknemer waarin de reden en de duur van het uitstel worden vermeld. 
De duur van het uitstel bedraagt max. zeven dagen. 
Art. 243.  
§1. Het personeelslid die gebruik wenst te maken van het recht op zorgkrediet voor 
palliatieve zorgen, stelt de gemeentesecretaris of het college van burgemeester en 
schepenen als het de gemeentesecretaris betreft, ten minste 7 dagen voorafgaand aan de 
onderbreking schriftelijk op de hoogte, tenzij beide partijen een andere termijn 
overeenkomen. 
Het bewijst de aangehaalde reden voor de onderbreking met een attest afgeleverd door de 
behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging behoeft en waaruit 
blijkt dat het zich bereid heeft verklaard deze palliatieve verzorging te verlenen, zonder dat 
hierbij de identiteit van de patiënt wordt vermeld. 
§2. De onderbreking vangt aan de eerste dag van de week volgend op die gedurende welke 
de schriftelijke mededeling is gebeurd en het attest ingevuld door de behandelende 
geneesheer is afgegeven of op een vroeger tijdstip met akkoord van de gemeentesecretaris 
of het college van burgemeester en schepenen als het de gemeentesecretaris betreft. 
§3. Het personeelslid dat de eerste periode met een maand wensen te verlengen, moet een 
nieuw attest van de behandelende geneesheer voorleggen. 
Art. 244. (Hoofdstuk XI. Thematische verloven, afd. I algemene bepalingen) 
§1. Deze verloven worden toegekend in overeenstemming met de bestaande wettelijke 
regeling  
§2. De loopbaanonderbreking wegens palliatieve verzorging, ouderschapsverlof in het 
kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan en loopbaanonderbreking voor 
bijstand of verzorging voor een zwaar ziek gezins- of familielid zijn  een recht voor alle 
personeelsleden. 
§3. Om recht te hebben op ouderschapsverlof moet het personeelslid gedurende 15 
maanden die voorafgaan aan de hierna vermelde schriftelijke kennisgeving, 12 maanden in 
dienst zijn geweest van het bestuur. 
§4. Een volledige onderbreking kan onmiddellijk aansluiten bij een vermindering van 
prestaties, en omgekeerd. Een vorm van vermindering van arbeidsprestaties kan 
onmiddellijk aansluiten bij een andere. 
Het personeelslid dat zijn ambt wil opnemen voor het einde van de onderbrekingsperiode 
of de periode van vermindering van zijn beroepsactiviteit, stelt de bevoegde overheid 
hiervan één maand vooraf schriftelijk op de hoogte. 
§5. De periodes van loopbaanonderbreking en van vermindering van de arbeidsprestaties  
worden beschouwd als verlof.  
Het verlof wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld. Het verlof wordt niet 
vergoed. 
§6. Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking en vermindering van prestaties wegens 
geboorte van een kind, bijstand aan of verzorging van een gezins- of familielid en wegens 
palliatieve verzorging mogen geen winstgevende activiteiten worden uitgeoefend. 
Afdeling II Palliatieve verzorging 
Art. 245. De personeelsleden hebben recht op de volledige onderbreking van hun 
beroepsloopbaan voor een periode van één maand, eventueel verlengbaar met 2 keer één 
maand, om palliatieve zorgen te vertrekken aan een persoon. 
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Art. 246.  
§ 1 De voltijdse personeelsleden hebben het recht hun prestaties te verminderen met de 
helft, een derde, een vierde of een vijfde, eventueel verlengbaar met  2 keer 1 maand, om 
palliatieve zorgen te verstrekken aan een persoon. 
§ 2  De deeltijdse personeelsleden hebben het recht hun prestaties te verminderen om 
palliatieve zorgen te verstrekken aan een persoon, op voorwaarde dat : 
·   zij gemiddeld ten minste 28.30 uur per week presteren; 
·   de duur van de vermindering van de prestaties één maand bedraagt, eventueel 
verlengbaar met twee keer één maand ; 
·   zij gemiddeld 19 uren per week blijven presteren. 
Art. 257 . 
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder gezinslid, elke persoon die 
samenwoont met de werknemer en als familielid, de bloedverwanten tot de tweede graad 
en de aanverwanten tot de eerste graad van de werknemer of van de partner waarmee de 
werknemer is gehuwd of wettelijk samenwoont. 
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder zware ziekte elke ziekte of 
medische ingreep die door de behandelende arts als dusdanig beoordeeltzware ziekte 
wordt beschouwd en waarvoor de arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of  
mentale/morele bijstand of verzorging  noodzakelijk is voor het herstel. 
Art. 258. 
Het bewijs van de aangehaalde reden tot schorsing of tot vermindering van de 
arbeidsprestaties wordt geleverd door het personeelslid bij middel van een attest 
afgeleverd door de behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of familielid, 
waaruit blijkt dat de zorgbehoefte, naast de professionele ondersteuning, een voltijdse 
onderbreking of vermindering van 1/5° of 1/2° behoeft.  Bij medische bijstand aan een kind 
is een doktersattest voldoende waaruit blijkt dat het om een (zware) ziekte gaat. 
Art. 263. 
In afwijking van art. 259 kan bij de verzorging van een minderjarig kind dat 
gehospitaliseerd wordt, het verlof worden opgenomen voor een week met een eventuele 
verlenging van een week, dit om een minderjarig kind tijdens of net na zijn/haar 
hospitalisatie wegens een zware ziekte bij te staan of te verzorgen. 
Het verlof voor medische bijstand aan een zwaar ziek gehospitaliseerd minderjarig kind, 
bestaat enkel in de vorm van een volledige onderbreking. 
Arbeidsprestatievermindering tot de helft of 1/5° is niet toegelaten. 
Daarvoor moet de medewerker een attest van het hospitaal aan de werkgever geven. 
Art. 297. Overgangsbepaling ikv Vlaams Zorgkrediet 
De lopende stelsels van volledige schorsing of vermindering van de beroepsloopbaan 
ingegaan voor 2 september 2016 blijven van kracht voor de toegestane periode. 
De eindeloopbaanstelsels ingegaan voor 2 september 2016 blijven van kracht tot aan de 
effectieve datum van het pensioen. 
Personen in het eindeloopbaanstelsel die na 2 september 2016 hun onderbrekingsuitkering 
stopzetten om palliatieve zorgen te verlenen, behouden het recht op hun 
onderbrekingsuitkering.  Zij kunnen het eindeloopbaanstelsel daarna terug verder zetten. 
Personeelsleden die voor 2 september 2016 een aanmoedigingspremie ontvangen voor 
gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van het eindeloopbaanstelsel en dit stelsel 
na 2 september 2016 stopzetten voor het verlenen van palliatieve zorgen, behouden hun 
recht op de aanmoedigingspremie. 
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Bijlage V : bijzondere rekruteringsvoorwaarden 
Niveau A4a-A4b 
Afdelingshoofd algemene zaken  
Bij bevordering : 
• Houder zijn van een rijbewijs B 
* Titularis zijn van minstens een graad van rang Av 
Bij aanwerving : 
• Houder zijn van een rijbewijs B 
* Houder zijn van een masterdiploma of gelijkwaardig 
* Minimum 4 jaar nuttige beroepservaring hebben in een gelijkaardige functie 
Afdelingshoofd stedelijke ontwikkeling Vrije Tijd 
Bij bevordering : 
• Houder zijn van een rijbewijs B 
* Titularis zijn van minstens een graad van rang Av 
Bij aanwerving : 
• Houder zijn van een rijbewijs B 
* Houder zijn van een masterdiploma of gelijkwaardig 
* Minimum 4 jaar nuttige beroepservaring hebben in een gelijkaardige functie 
Afdelingshoofd grondgebiedszaken/bouwkundig ingenieur 
Bij bevordering : 
• Houder zijn van een rijbewijs B 
* Titularis zijn van minstens een graad van rang Av 
Bij aanwerving : 
• Houder zijn van een masterdiploma in één van volgende richtingen: burgerlijk ingenieur, 
industrieel ingenieur, architect of gelijkwaardig 
• Houder zijn van een rijbewijs B 
* Minimum 4 jaar nuttige beroepservaring hebben in een gelijkaardige functie 
Afdelingshoofd Leven & Welzijn 
Bij bevordering : 
• Houder zijn van een rijbewijs B 
* Titularis zijn van minstens een graad van rang Av 
Bij aanwerving : 
• Houder zijn van een rijbewijs B 
* Houder zijn van een masterdiploma of gelijkwaardig 
* Minimum 4 jaar nuttige beroepservaring hebben in een gelijkaardige functie 
Niveau A 
Omgevingsambtenaar - stedenbouwkundig 
• Houder zijn van een diploma ruimtelijke ordening  
• Houder  van een rijbewijs B 
Omgevingsambtenaar - milieu 
• Houder zijn van één van een masterdiploma’s in een wetenschappelijke of 
wetenschappelijk technische richting  
• Houder zijn van het getuigschrift van een VLAREM opleiding (art 6 e.v. VLAREM I) of 
dit behalen binnen de 2 jaar na de aanstelling op proef (in dit laatste geval bedraagt de 
proeftijd 2 jaar). 
• Houder zijn van een rijbewijs B 
Niveau B 
Voorwaarden voor deskundige landmeter worden geschrapt. 
Niveau C - Bibliotheekassistent 
Houder zijn  of te behalen tijdens de proeftijd (in dit laatste geval bedraagt de proeftijd 
minimum 1 jaar en maximum 2 jaar) van een akte van bekwaamheid tot het houden van 
een openbare bibliotheek of initiatie tot bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde of 
een gelijkwaardig attest 
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Bijlage VI : examenprogramma’s 
Het examenprogramma voor de functies op niveau A4a-A4b bestaat uit 4 gedeelten : 
• een schriftelijk gedeelte waarbij de kennis- en vaardigheidsvereisten, verbonden aan 

de functie, worden getoetst:  50 punten 
De kandidaat wordt geconfronteerd met een probleem dat zich tijdens de uitoefening 
van de functie kan voordoen. De totale context van de problematiek wordt geschetst, 
waarna de kandidaat een oplossing tracht uit te werken en deze aan de hand van een 
verslag tracht weer te geven. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het vormelijk 
aspect en het taalgebruik. 

• een mondeling gedeelte : 50 punten 
Dit gedeelte omvat een conversatieproef over elk onderwerp dat geschikt is om de 
maturiteit, de motivatie, de geschiktheid om leiding te geven en de competenties van 
de kandidaten te beoordelen. 
De conversatieproef heeft ook tot doel om de overeenstemming te evalueren van het 
profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie. 

• Assessment 
Hierbij worden via een interview, diverse tests en één of meerdere 
simulatieoefeningen de overeenstemming met het gewenste profiel, de capaciteit en 
het groeipotentieel van de kandidaat nagegaan. Hierbij kan ook de overeenstemming 
met het gewenste niveau nagegaan worden voor procedures conform artikel 12. 

• Persoonlijkheidsonderzoek: 
Onderzoek omtrent de overeenstemming van de kandidaten met het profiel van de 
functie. De kandidaten worden hierbij geschikt of niet geschikt bevonden. 

Het resultaat van dit onderzoek strekt  het bestuur tot advies 
Artikel 3.   Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 

25.  STADSPERSONEEL.  
GOEDKEURING VAN HET DOCUMENT "ICT-CODE STAD EN OCMW RONSE", 
IN HET KADER VAN HET INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID VAN DE STAD 
RONSE ALS BIJLAGE VAN HET ARBEIDSREGLEMENT EN DE 
DEONTOLOGISCHE CODE. 

  
Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende gemeenteraadszitting. 
 
AGB-SCO 

26.  AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING. 
BUDGETWIJZIGING NUMMER 1 VAN HET BOEKJAAR 2017. 
GOEDKEURING. 

De budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, 
Cultuur en Ontspanning werd vastgesteld in de vergadering van 28 november 2017 van de Raad van 
Bestuur. 
Het resultaat van de rekening 2016 werd verwerkt in deze budgetwijziging. De jaarrekening 2016 
eindigde met een positief gecumuleerd resultaat van 313 570, 41 euro.  
De wijzigingen in het investeringsbudget bestaan grotendeels uit overdracht van niet-gebruikte 
kredieten uit vorige boekjaren. De investeringen zullen worden gefinancierd met 
investeringssubsidies vanuit de Stad Ronse voor een totaal van 174 500 euro.  
Samengevat zal de Stad Ronse het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning als volgt financieren voor 
2017 : 

1. Voor de sportactiviteiten in ’t Rosco een prijssubsidie van 18,42 euro per uur verhuur van de 
sportzalen 



60 

2. Voor toegangsgelden tentoonstellingen en voorstellingen in CC De Ververij een 
prijssubsidie van 12.51 euro per verkocht ticket 

3. Voor de actieve terbeschikkingstelling in CC De Ververij een prijssubsidie van 51.50 euro 
per dag terbeschikkingstelling 

4. Voor de actieve terbeschikkingstelling aan de Academie en Dienst Cultuur een 
werkingstoelage van 276 146.86 euro.  

In totaal komt dit neer op een toelage van 538 670.01 euro, inclusief BTW voor 2017 van de Stad 
Ronse aan het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning.  
De raad wordt verzocht de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 van het AGB Sport, 
Cultuur en Ontspanning goed te keuren. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-

planning en financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde 
agentschappen;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

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

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

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

Gelet op de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2017 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning in zitting van de gemeenteraad 
van de Stad Ronse van 30 januari 2017; 

Gelet op de noodzaak tot wijziging van het budget 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning; 

Overwegende dat de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 van het AGB Sport, 
Cultuur en Ontspanning past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 werd vastgesteld 
door de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning in 
haar zitting van 28 november 2017; 

Gelet op het advies 2016/27 dd° 29 november 2017 van de Financiële Dienst in dit verband; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning goed te keuren. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
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27.  AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING. 
AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014 - 2019 BIJ DE OPMAAK VAN HET BUDGET 
2018.  
GOEDKEURING. 

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning heeft op 
28 november 2017 het aangepast meerjarenplan 2014-2019 bij de opmaak van het budget 2018 
vastgesteld. 
In het aangepast meerjarenplan 2014-2019 werden volgende bedragen opgenomen als financiering 
van de Stad Ronse : 

 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het aangepast meerjarenplan 2014-2019 
bij de opmaak van het budget 2018 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning. 
 

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

IV-planning en financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde 
agentschappen;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 

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

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

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

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

Gelet op de omzendbrief BB 2017/5 dd° 06 oktober 2017 betreffende de aanpassing 
van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018; 

Gelet op het ontwerp van aangepast meerjarenplan 2014-2019 bij de opmaak van het 
budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning; 

Overwegende dat het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018 
werd vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, 
Cultuur en Ontspanning in haar zitting van 28 november 2017; 

Gelet op het advies 2017/28 dd° 29 november 2017 van de Financiële Dienst; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Het aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018 van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning goed te keuren. 
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Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 

28.  AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING. 
BUDGET VAN HET BOEKJAAR 2018.  
GOEDKEURING. 

Het budget van het boekjaar 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning werd vastgesteld in de vergadering van 28 november 2017 van de Raad van Bestuur. 
Onderstaande tabel toont hoeveel de Stad Ronse zal bijdragen aan het AGB om winst of minstens 
een break-even te realiseren :  

 
Samengevat zal de Stad Ronse het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning als volgt financieren voor 
2018 : 

1. Voor de sportactiviteiten in ’t Rosco een prijssubsidie van 18.44 euro per uur verhuur van de 
sportzalen 

2. Voor toegangsgelden tentoonstellingen en voorstellingen in CC De Ververij een 
prijssubsidie van 11.63 euro per verkocht ticket 

3. Voor de actieve terbeschikkingstelling in CC De Ververij een prijssubsidie van 47.88 euro 
per dag terbeschikkingstelling 

4. Voor de actieve terbeschikkingstelling aan de Academie en Dienst Cultuur een 
werkingstoelage van 256 769.51 euro.  

De raad wordt verzocht het budget 2018 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning goed te 
keuren. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-

planning en financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde 
agentschappen;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

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

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

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

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

Gelet op de omzendbrief BB 2017/5 dd° 06 oktober 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018; 

Gelet op het ontwerp van budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning; 
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Overwegende dat het budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning past in het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 bij de opmaak van het budget 2018; 

Overwegende dat het budget 2018 werd vastgesteld door de Raad van Bestuur van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning in haar zitting van 28 november 2017; 

Gelet op het advies 2017/28 dd° 29 november 2017 van de Financiële Dienst in dit verband; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Het budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning 
goed te keuren. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
CULTUUR 

29.  INTERLOKALE VERENIGING ERFGOED VLAAMSE ARDENNEN.  
BUDGET 2018.  
KENNISNAME. 

Op 09 november 2017 keurde het beheerscomité van Erfgoed Vlaamse Ardennen het budget 2018 
van het intergemeentelijk samenwerkingsverband goed.  
De ontvangsten bestaan uit de 0.30 euro per inwoner die elke gemeente bijdraagt. De uitgaven 
bestaan uit twee blokken : de realisatie van een erfgoedbank enerzijds en de erfgoeddeskundige 
(loon, werkingskosten) anderzijds.  
Ingevolge de statuten van het samenwerkingsverband wordt de gemeenteraad van elk der 
aangesloten gemeenten uitgenodigd om kennis te nemen van het budget 2018. 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van het budget 2018 van de Interlokale Vereniging 
Erfgoed Vlaamse Ardennen.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd° 30 mei 2016 houdende de definitieve toetreding van 

de Stad Ronse tot de Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen, alsook de goedkeuring 
van de statuten; 

Gelet op het verslag van het beheerscomité van Erfgoed Vlaamse Ardennen dd° 09 
november 2017, waarbij het budget 2018 van de Interlokale Vereniging goedgekeurd wordt;  

Overwegende dat, ingevolge artikel 27 van de statuten van de Interlokale Vereniging, de 
gemeenteraad van alle deelnemende gemeenten uitgenodigd wordt om kennis te nemen van het 
budget 2018; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : 

Kennis te nemen van het budget 2018 van de Interlokale Vereniging ‘Erfgoed Vlaamse 
Ardennen’.                           
 Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 juli 
2005. 
 
ALGEMENE ADMINISTRATIE 

30.  VZW GEZINSZORG RONSE.  
AANDUIDEN VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN DE STAD VOOR DE 
ALGEMENE VERGADERING EN DE RAAD VAN BESTUUR.  
BESLISSING. 

De Vlaamse Regering heeft de oprichting van de VZW Gezinszorg Ronse goedgekeurd op 28 
november 2017.  
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De statuten van deze nieuwe VZW bepalen dat de stad voor de algemene vergadering volgende 
leden kan voordragen :  
Categorie A : 1 lid: de Stad Ronse, vertegenwoordigd door het bevoegde lid van het College van 
Burgemeester en Schepenen van de Stad Ronse, daartoe gekozen door de gemeenteraad van de stad. 
Het bevoegde lid van het College van Burgemeester en Schepenen treedt op als vertegenwoordiger 
van de Stad Ronse en handelt overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad van de Stad 
Ronse. 
Categorie C : één vertegenwoordiger van iedere politieke fractie binnen de gemeenteraad van de 
Stad Ronse, die zetelt namens de politieke fractie. 
Voor de Raad van Bestuur geldt het volgende :  
Categorie A : 1 bestuurder: vertegenwoordigd door het bevoegde lid van het College van 
Burgemeester en Schepenen van de Stad Ronse. 
Categorie C : één vertegenwoordiger van iedere politieke fractie binnen de gemeenteraad van de 
Stad Ronse, die zetelt in eigen naam als bestuurder.  
Een vertegenwoordiger die in de algemene vergadering zetelt kan niet in de Raad van Bestuur 
zetelen. Vertegenwoordigers voor beide overlegstructuren dienen geen gemeenteraadsleden te zijn.  
De politieke fracties werden op 05 december 2017 verzocht om kandidaturen in te dienen voor de 
verschillende overlegstructuren.  
De raad wordt verzocht vertegenwoordigers van de stad aan te duiden voor de algemene 
vergadering en de Raad van Bestuur voor de VZW Gezinszorg Ronse.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 03 juli 2017 tot goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse, OCMW Ronse en het woonzorgcentrum Sint-
Vincentius VZW, waarin integraal tegemoet wordt gekomen aan de uitgangspunten van het 
definitief bijzonder bestek in de overheidsopdracht “ de uitbating van meerdere lokale openbare 
zorgvoorzieningen, met inbegrip van de realisatie (ontwerp, bouw) van enkele van deze 
voorzieningen en dit op de projectgronden die heden eigendom zijn van de stad en of van het 
OCMW Ronse”, goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 oktober 2016;  

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 245 waarin de 
procedure omschreven wordt die van toepassing is op de oprichting van een gemeentelijke extern 
verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm;  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 oktober 2017 waarbij een extern 
verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA VZW Gezinszorg Ronse opgericht 
werd en de statuten van de nieuwe VZW werden goedgekeurd;  

Gelet op het Ministerieel besluit dd° 28 november 2017 houdende goedkeuring van de 
gemeenteraadsbeslissing van 16 oktober 2017 houdende de oprichting van VZW Gezinszorg Ronse 
als een gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;  

Gelet op de statuten van de VZW Gezinszorg Ronse en inzonderheid volgende artikels :  
Artikel 6.  
§1. De vereniging bestaat enkel uit effectieve leden, in deze statuten ook ‘leden’  genoemd.  
Er kunnen geen toegetreden leden zijn.  
Aan de leden komt de volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene 
vergadering toe.  
§2. De vereniging heeft volgende leden :   
Categorie A : 1 lid 

de Stad Ronse, vertegenwoordigd door het bevoegde lid van het College van Burgemeester 
en Schepen van de Stad Ronse, daartoe gekozen door de gemeenteraad van de stad. Het 
bevoegde lid van het college van burgemeester en schepen treedt op als vertegenwoordiger 
van de Stad Ronse en handelt overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad van de 
Stad Ronse. 
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Categorie B : 6 leden  
De VZW WZC Sint – Vincentius, als rechtspersoon vertegenwoordigd door één 
vertegenwoordiger, aangevuld met 5 personen voorgedragen vanuit de VZW WZC Sint-
Vincentius 

Categorie C :  
Eén vertegenwoordiger van iedere politieke fractie binnen de gemeenteraad van de stad 
Ronse, die zetelt namens de politieke fractie. 

Categorie D : 
Andere leden die worden aanvaard door de raad van bestuur en die een voldoendeband 
hebben met het maatschappelijk doel van de vereniging.  

Artikel 15.  
De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging.  
Artikel 25. 
§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd door de algemene 
vergadering voor een termijn van zes jaar, telkens gelijklopend met de gemeentelijke legislatuur.  
§2. De bestuurders bestaan uit : 
Categorie A : 1 bestuurder 

het bevoegde lid van het College van Burgemeester en Schepen van de Stad Ronse. 
Categorie B : 5 bestuurders  

5 personen voorgedragen vanuit de VZW WZC Sint-Vincentius 
Categorie C :  

één vertegenwoordiger van iedere politieke fractie binnen de gemeenteraad van de Stad 
Ronse, die zetelt in eigen naam als bestuurder. De leden van categorie C hebben steeds de 
eenvoudige meerderheid binnen de Raad van Bestuur. Indien hun aantal daalt, wordt 
tevens het aantal bestuurders van categorie B en D navenant aangepast waarbij eerst het 
aantal bestuurders van categorie D wordt aangepast. 

Categorie D : 
andere bestuurders, die worden aangeduid door de algemene vergadering 

§3. De Stad Ronse draagt daartoe binnen de algemene vergadering, op aangeven van de 
gemeenteraad, de kandidaat bestuurders voor van categorie C.  
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging.  
Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.  
§4. De Raad van Bestuur kiest uit haar leden een voorzitter die komt uit de bestuurders van 
categorie B. Het bevoegde lid van het college van burgemeester en schepen van de Stad Ronse is 
van rechtswege ondervoorzitter van de Raad van Bestuur; 

Overwegende dat er vertegenwoordigers van de stad dienen aangeduid te worden voor de 
algemene vergadering en de Raad van Bestuur voor de VZW Gezinszorg Ronse door de 
gemeenteraad; 

Gelet op het verzoek aan elke politieke fractie om kandidaturen in te dienen; 
Gelet op de door de fracties ingediende kandidaturen voor de Raad van Bestuur :  

- CD&V GROEN : Isabelle Stockman, Fortuinberg 2 a, 9600 Ronse 
- N-VA : Wim Vandevelde, Zonnestraat 423, 9600 Ronse 
- Open Vld : Isabelle Raevens, Hospitaalstraat 16/301, 9600 Ronse 
- sp.a : Philippe Marnic Vallez, Frédéric Bruneellaan 26/0102 , 9600 Ronse 
- Vlaams Belang: Erik Tack, Charles Vandendoorenstraat 20, 9600 Ronse 

Gelet op de door de fracties ingediende kandidaturen voor de Algemene Vergadering :  
- CD&V GROEN : Safia Marzouki, Adolphe Hullebroeckstraat 9, 9600 Ronse 
- N-VA : David Vandekerkhove, Langeweg 16, 9600 Ronse 
- Open Vld : Fabrice Helinck, Walenweg 121, 9600 Ronse 
- sp.a : Sylvie Miclotte, Rotterij 22, 9600 Ronse 
- Vlaams Belang : Dirk Deschaumes, Albert Massezstraat 3, 9600 Ronse; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  
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BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De heer Jan Foulon, Noordstraat 2C, 9600 Ronse, lid van het College van 
Burgemeester en Schepenen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de stad, lid van categorie A 
in de algemene vergadering. 
Artikel 2.  Akte te nemen van de volgende leden aangeduid door de politieke fracties voor de 
algemene vergadering van de VZW Gezinszorg Ronse als leden in de categorie C :  

- CD&V GROEN: Safia Marzouki, Adolphe Hullebroeckstraat 9, 9600 Ronse 
- N-VA: David Vandekerkhove, Langeweg 16, 9600 Ronse 
- Open Vld: Fabrice Helinck, Walenweg 121, 9600 Ronse 
- sp.a: Sylvie Miclotte, Rotterij 22, 9600 Ronse 
- Vlaams Belang: Dirk Deschaumes, Albert Massezstraat 3, 9600 Ronse. 

Artikel 3.  Volgende leden voor te dragen voor de Raad van Bestuur van de VZW Gezinszorg 
Ronse:  

1. Cat A : de heer Jan Foulon, Noordstraat 2C, 9600 Ronse, lid van het College van 
Burgemeester en Schepenen.  

2. Cat C :  
- CD&V GROEN : Isabelle Stockman, Fortuinberg 2 a, 9600 Ronse 
- N-VA : Wim Vandevelde, Zonnestraat 423, 9600 Ronse 
- Open Vld : Isabelle Raevens, Hospitaalstraat 16/301, 9600 Ronse 
- sp.a : Philippe Marnic Vallez, Frédéric Bruneellaan 26/0102 , 9600 Ronse 
- Vlaams Belang: Erik Tack, Charles Vandendoorenstraat 20, 9600 Ronse. 

Haar vertegenwoordigers in de algemene vergadering de opdracht te geven deze leden te 
benoemen als bestuurders. 
Artikel 4.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk I van 
het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005. 
 
GEMEENTERAAD 

31.  MOTIE BETREFFENDE DE AFSCHAFFING VAN DE TAALFACILITEITEN 
IN RONSE. 

De raad wordt verzocht om : 
- te vragen aan de Eerste Minister van de Federale Regering om : 

De taalfaciliteiten in Ronse af te schaffen wat inhoudt dat artikel 129 §2 van de 
Grondwet voor herziening vatbaar moet worden verklaard voor het einde van de 
huidige legislatuur van de Federale Regering en artikel 8 van de Bestuurstaalwet van 
02 augustus 1963, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 18 juli 1966, aan te passen 
Dit punt te agenderen op het Overlegcomité. 

- deze motie over te maken aan alle faciliteitengemeenten, aan de Voorzitter en de leden van 
het Federaal Parlement en aan de Voorzitter en de leden van het Vlaams Parlement, met de 
vraag deze motie eveneens aanhangig te maken in het Federaal en Vlaams Parlement. 
 
De heer Koen Haelters, raadslid, wenst namens de sp.a-fractie voor dit agendapunt 6 
amendementen in te dienen door 5 toevoegingen en 1 schrapping aan het ontwerp van de 
motie. 
De heer Erik Tack, raadslid, deelt mee dat hij een toevoeging aan de voorgestelde motie 
wenst, namelijk dat er een onderhoud dient plaats te hebben met de vertegenwoordigers van 
de Vlaamse en Federale regering en de vertegenwoordigers van elke politieke fractie die de 
motie willen goedkeuren. 
Op vraag van de meerderheid wordt de gemeenteraadszitting enkele momenten geschorst. 
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Daarna stelt de Burgemeester voor om een Artikel toe te voegen aan de motie, als volgt : 
“Dienaangaande een onderhoud te vragen tussen een delegatie van de gemeenteraad en 
vertegenwoordigers van de Vlaamse en Federale regering evenals met de beide 
kamervoorzitters”. 
Hierna wordt een stemming, per fractie, gehouden over de amendementen van de heer Koen 
Haelters, namens de sp.a-fractie. 
De uitslag van deze stemming luidt als volgt :  
De sp.a-fractie stemt voor de amendementen, de CD&V GROEN-fractie, de N-VA-fractie, 
de Open Vld-fractie en de Vlaams Belang-fractie stemmen tegen. 
Bijgevolg worden deze amendementen verworpen. 
Hierna wordt een stemming, per fractie, gehouden inzake de vraag van de heer Erik Tack 
om het voorgestelde Artikel aan de motie toe te voegen. 
Er wordt hiervoor een stemming per fractie gehouden met als resultaat dat alle raadsleden 
met het voorstel van de heer Tack akkoord gaan. 
Hierna wordt een Artikel zoals voorgesteld door de Burgemeester aan de oorspronkelijke 
motie toegevoegd. 
De heer Aaron Demeulemeester, raadslid, vraagt om een mondelinge en hoofdelijke 
stemming over deze aangepaste motie te houden. 
Zodoende wordt de aangepaste motie ter stemming aan de gemeenteraad voorgelegd. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de motie voor de afschaffing van de faciliteiten die op 27 oktober 2008 door de 

gemeenteraad van Ronse werd goedgekeurd; 
Gelet op de krachtlijn uit het bestuursakkoord 2013-2018: ‘Ronse is een Vlaamse stad, 

gelegen op de taalgrens en veruit de grootste faciliteitenstad in Vlaanderen.  We benadrukken 
het Vlaamse karakter van de stad. We willen volwaardig tot Vlaanderen behoren en door 
Vlaanderen erkend worden. Kennis van het Nederlands wordt zoveel als mogelijk 
aangemoedigd en gestimuleerd, omdat dit een basisvoorwaarde is voor integratie en het 
vinden van werk. We stellen ons gastvrij en hoffelijk op ten aanzien van iedere inwoner en 
bezoeker en erkennen dat meertaligheid een troef is voor iedereen.’; 

Gelet op de studie van prof. dr. Boes over ‘Vernederlandsing van het straatbeeld en 
verfijning van de bestuurstaalwetgeving’; 

Overwegende dat Ronse als Vlaamse stad integraal behoort tot het eentalige Nederlandse 
taalgebied waar de bestuurstaal het Nederlands is; 

Overwegende dat de Stad Ronse de grootste Vlaamse taalgrensgemeente is met een speciale 
taalregeling (de zogenaamde faciliteiten) voor Franstaligen, gebaseerd op een talentelling die 
dateert van 1947, welke in geen enkele mate thans nog de huidige realiteit langs de taalgrens 
weerspiegelt; 

Overwegende dat de taalfaciliteitenregeling in essentie bedoeld was als overgangsmaatregel 
om de anderstaligen de gelegenheid te geven zich te integreren in Nederlands taalgebied; Dat een 
periode van bijna 55 jaar ruimschoots volstaat; 

Overwegende dat taal nooit een uitsluitingsmechanisme mag zijn, maar een verbindend 
element is tussen de burgers ongeacht de afkomst.  Dat meertaligheid een absolute meerwaarde is 
en taalhoffelijkheid stevig is ingebakken bij de inwoners van Ronse; 

Overwegende dat de afschaffing van de taalfaciliteiten in de bestuurszaken geen afbreuk 
doet aan het grondwettelijk gewaarborgd recht op het vrij gebruik der talen in privé-zaken en de 
stad zich maximaal taalhoffelijk wil opstellen ten aanzien van anderstaligen.  Dat de taalvrijheid 
verankerd is in de grondwet; 
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Overwegende dat de taalfaciliteiten initieel een integratiebevorderende maatregel zouden 
moeten zijn, maar daarentegen een verkeerde perceptie van tweetaligheid creëren en daardoor mede 
verantwoordelijk zijn voor de grote instroom van anderstaligen; 

Overwegende dat de kennis van het Nederlands noodzakelijk is voor integratie, actief 
burgerschap en het volwaardig deelnemen aan de samenleving en de taalfaciliteiten de Frans- en 
anderstaligen onvoldoende stimuleren om het Nederlands te leren; 

Overwegende dat de taalfaciliteiten contraproductief werken en integratie niet bevorderen, 
alle inspanningen van het stadsbestuur ten spijt voor inclusie, integratie en het verwerven van het 
Nederlands; 

Overwegende dat 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; 

Overwegende dat het Franstalig lager onderwijs onvoldoende voorbereidt op het 
Nederlandstalig secundair onderwijs; 

Overwegende dat de administratieve en maatschappelijke kost van de taalfaciliteiten hoog is 
en een negatieve impact heeft op het budget van de stad; 

Overwegende dat de personeelsleden van de stad die in contact komen met het publiek 
moeten slagen in een taalexamen Frans, waardoor valabele kandidaten uit de boot vallen; 

Overwegende dat de taalfaciliteiten zo een rem betekenen op de verdere ontwikkeling van 
onze stad;  

Overwegende dat door de taalfaciliteiten Ronse niet kan fusioneren met andere gemeenten. 
Daardoor mist de stad de opportuniteiten van schaalvergroting en de kwijtschelding van de schuld 
van 500€ per inwoner;  Dat de taalfaciliteitenregeling voor Ronse derhalve discriminerend is en de 
stad dit niet langer duldt; 

Om deze redenen; 
Gelet op de vraag van de heer Aaron Demeulemeester, raadslid, om voor dit agendapunt een 

mondelinge en hoofdelijke stemming te houden; 
Gelet op de stemming die hoofdelijk en op naam gehouden wordt en waarvan de uitslag 

luidt als volgt : 
Dupont Luc :   VOOR 
Deworm Yves :  VOOR 
Boudringhien Rudi :  VOOR 
Deriemaker Gunther :  VERONTSCHULDIGD 
Vandenhoucke Joris :  VOOR 
Tack Erik :   VOOR 
Kerckhove Pol :  ONTHOUDING 
Van Hamme Diederik :  VOOR 
Foulon Jan :    VOOR 
Michaux Ignace :   VOOR 
Vanhoutte Brigitte :  VOOR 
Deputter Tom :  VOOR 
Bordon Björn :   ONTHOUDING 
Deschaumes Dirk :  VOOR 
Modde Christiane :   VOOR 
Goddaer Brigitte :   VERONTSCHULDIGD 
Stockman Wouter :   VOOR 
De Bie Sylvie :   ONTHOUDING 
Lahlali Abderrahim :   VERONTSCHULDIGD 
Demeulemeester Aaron :  VOOR 
Syroit Angélique :   VOOR 
Stockman Isabelle :   VOOR 
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Haelters Koen :   ONTHOUDING 
Azouzi Sonia :   ONTHOUDING 
Vandenbossche Frederik :  VOOR 
Stockman Jean-Pierre :  ONTHOUDING 
Dutranoit Patrice :  VOOR 
Vallez Philippe :   ONTHOUDING 
Dhaeze Lieven :   VOOR; 
 Gelet op de uitslag van de stemming;   
BESLIST : met 19 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie en 
Vlaams Belang-fractie) bij 7 onthoudingen (sp.a-fractie) : 
Artikel 1.  Dat de gemeenteraad van Ronse aan de Eerste Minister van de Federale Regering vraagt 
om : 
De taalfaciliteiten in Ronse af te schaffen wat inhoudt dat artikel  129 §2 van de Grondwet voor 
herziening vatbaar moeten worden verklaard voor het einde van de huidige legislatuur van de 
Federale Regering en artikel 8 van de Bestuurstaalwet van 2 augustus 1963, gecoördineerd bij 
Koninklijk Besluit van 18 juli 1966, aan te passen. 
Dit punt te agenderen op het Overlegcomité. 
Artikel 2.  Deze motie over te maken aan alle faciliteitengemeenten, aan de Voorzitter en de leden 
van het Federaal Parlement en aan de Voorzitter en de leden van het Vlaams Parlement, met de 
vraag deze motie eveneens aanhangig te maken in het Federaal en Vlaams Parlement. 
Artikel 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. 
 

32.  AGENDAPUNT 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 Ignace Michaux, schepen, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt 
deze onmiddellijk opnieuw.  
 
De heer Erik Tack, raadslid, deelt mee dat hij zijn agendapunt wenst in te trekken. 
 
 
Vanwege de raad : 
De Stadssecretaris, De Voorzitter, 
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