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BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
DD° 19 FEBRUARI 2018 

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

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

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

raadsleden.  
 

                                    
De CD&V GROEN-fractie : Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Abderrahim Lahlali, Isabelle Stockman en Patrice Dutranoit. 
De N-VA-fractie : Brigitte Vanhoutte, Lieven Dhaeze, Aaron Demeulemeester, Angélique Syroit en 
Frederik Vandenbossche. 
De Open VLD-fractie : Rudi Boudringhien en Tom Deputter.  
De sp.a-fractie : Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Sylvie De Bie, Koen Haelters, Jean-Pierre 
Stockman en Philippe Vallez. 
De VLAAMS BELANG-fractie : Erik Tack, Dirk Deschaumes en Christiane Modde. 
Onafhankelijk raadslid :  Brigitte Goddaer. 

De zitting wordt geopend te 18.00 uur. 
De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 08 februari 
2018. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 18 december 2017 worden met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
 

OPENBARE ZITTING 
POLITIE - PERSONEEL 

1.  VEILIGHEIDSPERSONEEL.  
POLITIE.  
VACANT VERKLAREN VAN DE BETREKKING VAN STATUTAIR 
PERSONEELSLID, NIVEAU A (ADVISEUR) - DIENSTHOOFD ADMINISTRATIEF 
BEHEER - BELEIDSMEDEWERKER (KLASSE 2) VOOR DE POLITIEZONE 
RONSE.  
SAMENSTELLING VAN DE SELECTIECOMMISSIE.  
BESLISSING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 05 juli 2015 werd, door het ontslag van de titularis, de functie van 
statutair personeelslid, niveau A (adviseur) – diensthoofd administratief beheer – 
beleidsmedewerker (klasse 2) vacant verklaard. 
Met het schrijven van 20 december 2017 deelt de huidige titularis aan het bestuur mee dat zij haar 
arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen en haar ambt van adviseur – diensthoofd administratief 
beheer wenst neer te leggen. De opzegtermijn loopt van 01 januari 2018 tot en met 31 januari 2018. 
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Voor de goede werking van het administratief beheer en de beleidsondersteuning binnen de 
politiezone is het noodzakelijk dat deze functie zo spoedig mogelijk vacant verklaard en opnieuw 
ingevuld wordt. 
De inhoud van de functie is onveranderd sinds de weging door de gemeenteraad van 03 september 
2012 zodat een herweging niet nodig is. 
De raad wordt verzocht de functie van statutair personeelslid, niveau A (adviseur) – diensthoofd 
administratief beheer – beleidsmedewerker (klasse 2) vacant te verklaren vanaf de mobiliteitscyclus 
2018-01 en het functieprofiel alsook de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

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

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 118 en 128; 
Gelet op de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot 
de politiediensten (Exodus) inzonderheid art. 6, 7 en 105; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten (RPPol), inzonderheid art. II.III.1 en 14 en VI.II. 15 tot en met 
45; 

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 ministerieel besluit van 05 juni 2007 betreffende de weging van de functies 
van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten; 

Gelet op de ministeriële Omzendbrief GPI 60 van 05 juni 2007 betreffende de weging van 
de functies van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten, 
inzonderheid de basisprincipes betreffende de indeling van de nieuwe Calog-loopbaan voor het 
niveau A in 5 klassen, genummerd van A1 tot A5 en gekoppeld aan verschillende loonschalen; 

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, 
goedgekeurd bij gemeenteraad van 19 december 2016, in het kader van het specifiek federaal 
toezicht wordt goedgekeurd; 

Gelet op het besluit van 03 september 2012 van de gemeenteraad van Ronse om de functie 
niveau A, diensthoofd administratief beheer – beleidsmedewerker, te wegen als klasse 2; 

Gelet op het schrijven dd° 20 december 2017 van Mevrouw Aileen Bogaert waarin zij haar 
arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen en haar ambt van adviseur – diensthoofd administratief 
beheer wenst neer te leggen. Conform de artikels IX.I.8 en IX.I.9 van de RPPol dient mevrouw 
Bogaert 1 maand opzegtermijn te doorlopen, namelijk vanaf 01 januari 2018 tot en met 31 januari 
2018; 

Gelet in het bijzonder op artikel VI.II.16 RPPol waarin vermeld staat dat de bevoegde 
overheid (zoals bedoeld in artikel VI.II.15, § 1) een betrekking kan vacant verklaren die binnen 
afzienbare tijd vacant wordt; 

Overwegende dat voor een goede werking van de zuil administratief beheer binnen de 
politiezone het noodzakelijk is dat de functie vacant verklaard wordt en zo spoedig mogelijk terug 
ingevuld wordt; 

Overwegende dat de functie inhoud onveranderd is sinds de weging door de gemeenteraad 
dd° 03 september 2012 waardoor een herweging onnodig is; 

Overwegende dat de functie op de personeelsbegroting voor het volledige jaar 2018 werd 
voorzien; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
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Artikel 1.   De aanwerving van een statutair personeelslid, niveau A (adviseur) – diensthoofd 
administratief beheer – beleidsmedewerker (klasse 2) goed te keuren en te publiceren in de 
mobiliteitscyclus 2018-01. 
Artikel 2.   Het functieprofiel goed te keuren. 
Artikel 3.  Bij ontstentenis van kandidaten in de mobiliteitscyslus 2018-01 de procedure tot 
externe werving via de Directie van de selectie en rekrutering te mogen opstarten. 
Artikel 4.  De samenstelling van de selectiecommissie te willen goedkeuren : de korpschef of de 
door hem aangewezen officier, twee leden niveau A van een korps van de lokale politie die over 
de bekwaamheden beschikken die vereist zijn voor de te begeven betrekking en een secretaris. 
Artikel 5. 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 HOOFDINSPECTEUR 
VAN POLITIE (MIDDENKADER) VOOR DE DIENST INFORMATIEBEHEER 
VAN DE POLITIEZONE RONSE.  
SAMENSTELLING VAN DE SELECTIECOMMISSIE.  
BESLISSING. 

De heer Erik Tack, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt deze onmiddellijk 
opnieuw. 
 
Bij gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017 werd de wijziging van de formatie van het 
operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie voor de 
Politiezone Ronse goedgekeurd. 
Hierbij wordt, naar aanleiding van de oppensioenstelling van een commissaris van politie met 
ingang van 01 januari 2018 en het niet meer vacant verklaren van deze functie, een extra capaciteit 
van hoofdinspecteur voorzien zodat het aantal hoofdinspecteurs van 11 op 12 wordt gebracht. 
Bij schrijven van 26 januari 2018 van de heer Provinciegouverneur werd meegedeeld dat, in het 
kader van het federaal toezicht, deze formatiewijziging werd goedgekeurd. 
Zodoende kan de functie van hoofdinspecteur van politie voor de Dienst Informatiebeheer vacant 
verklaard worden. 
De raad wordt verzocht een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de Dienst 
Informatiebeheer vacant te verklaren vanaf mobiliteitscyclus 2018-01, kennis te nemen van het 
functieprofiel 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, inzonderheid art. 118 en 128;  
Gelet op de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot 
de politiediensten (Exodus) inzonderheid art. 6, 7 en 105; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten inzonderheid artikelen II.III.1 en 14 en VI.II. 15 tot en met 45; 

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 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; 
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Gelet op het besluit van 18 december 2017 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° 26 januari 2018 betreffende 
het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de formatiewijziging van 18 
december 2017 in het kader van het specifiek federaal toezicht werd goedgekeurd; 

Gelet op de nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet; 
Gelet op de goedkeuring van het Politiecollege dd° 05 februari 2018; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.   De aanwerving van een Hoofdinspecteur Dienst Informatiebeheer goed te keuren en te 
publiceren in de mobiliteitscyclus 2018-01. 
Artikel 2.   Het functieprofiel van Hoofdinspecteur Dienst Informatiebeheer goed te keuren. 
Artikel 3.  De samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren : de Korpschef of een door 
de Korpschef aangewezen officier, een officier van de dienst Informatie Beheer van de lokale 
politie, een functioneel beheerder van de lokale politie en een secretaris aangeduid door de 
Korpschef. 
Artikel 4.  Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in artikels 85 tot en met artikel 88 
WGP en in titel VIII van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende de regeling van het 
bestuurlijk toezicht en externe audit. 
 

3.  VEILIGHEIDSPERSONEEL.  
POLITIE.  
INSCHRIJVING IN DE MOBILITEITSCYCLUS VOORBEHOUDEN AAN DE 
ASPIRANT-INSPECTEURS VAN DE BETREKKING VAN INSPECTEUR VAN 
POLITIE VOOR DE DIENST INTERVENTIE-ONTHAAL (DIRECTIE 
OPERATIONEEL BEHEER), VOOR DE POLITIEZONE RONSE, VACANT 
VERKLAARD BIJ GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 03 JULI 2017, NA 
VRUCHTELOZE AANBIEDING IN DE KLASSIEKE MOBILITEIT. 
BESLISSING. 

De heer Erik Tack, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt deze 
onmiddellijk opnieuw. 
 
Naar aanleiding van de aanvraag van een inspecteur van politie, tewerkgesteld op de Dienst 
Interventie – Onthaal, om te kunnen genieten van het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering, werd, bij gemeenteraadsbesluit van 03 juli 2017, een betrekking van inspecteur van 
politie voor de Dienst Interventie – Onthaal (Directie Operationeel Beheer) vacant verklaard. 
Tot op heden diende zich voor deze betrekking geen enkele kandidaat aan. 
In de Ministeriële Omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 werd een nieuw aanwervingsconcept 
voorgesteld aan politiezones die vacatures via de klassieke mobiliteit niet kunnen invullen. 
Bij deze nieuwe manier van aanwerving dient de politiezone zich te engageren voor een mobiliteit 
die voorbehouden is aan aspiranten in het begin van hun basisopleiding, de zogenaamde 
“aspirantenmobiliteit”. 
Naar aanleiding van de oproep tot aspirantenmobiliteit van 24 oktober 2017 en de noodzaak om, 
voor de goede werking van de dienst, de betrekking van inspecteur van politie zo snel mogelijk in te 
vullen wordt voorgesteld om in te schrijven op het concept van aspirantenmobiliteit. 
De raad wordt verzocht de betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie – 
Onthaal (Dienst Operationeel Beheer) in te schrijven in de mobiliteitscyclus voorbehouden aan 
aspirant-inspecteurs en de betrekking toe te wijzen aan de kandidaten van deze mobiliteit en indien 
er meerdere kandidaten zijn, de selectiecommissie samen te stellen. 
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DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

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

personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VI.II.15, VI.II.23 en bijlage 19; 
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 besluit van 12 maart 2012  (en latere wijzigingen) 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 Denys, dd° 16 april 2012 betreffende 
het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de formatiewijziging, 
goedgekeurd bij gemeenteraad van 12 maart 2012, in het kader van het specifiek federaal toezicht 
wordt goedgekeurd; 

Gelet op de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de 
politiediensten en hun rechthebbenden;  

Gelet op het koninklijk besluit van 09 november 2015 houdende de bepalingen inzake het 
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde 
politie;  

Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI85 van 22 februari 2016 betreffende het 
eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde 
politie ;  

Overwegende dat de heer Rudy Verstraeten, Inspecteur van politie, op 22 maart 2017 een 
aanvraag heeft gedaan om te kunnen genieten van het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering (NAVAP) en dit met ingang van 01 oktober 2017;  

Gelet op het feit dat door de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van INP 
Verstraeten er een plaats vrij komt in de Dienst Interventie – Onthaal (Directie Operationeel 
Beheer);  

Gelet in het bijzonder op artikel VI.II.16 RPPol waarin vermeld staat dat de bevoegde 
overheid (zoals bedoeld in artikel VI.II.15, § 1) een betrekking kan vacant verklaren die binnen 
afzienbare tijd vacant wordt; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 03 juli 2017 om 1 betrekking van inspecteur van 
politie (basiskader) voor de Dienst Interventie-Onthaal  (Directie Operationeel Beheer) vacant te 
verklaren ter vervanging van 1 operationeel personeelslid in non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering; 

Overwegende dat de vacante plaats vanaf mobiliteit 2017-03 stelselmatig werd aangeboden 
in de daaropvolgende klassieke mobiliteitenrondes en tot op heden geen enkele kandidaat zich 
aandiende;  

Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 73 van  14 mei 2013 betreffende de aanwerving, 
de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten 
waarin een nieuw aanwervingsconcept werd voorgesteld aan die politiezones die een vruchteloze 
mobiliteit achter de rug hebben en die bereid zijn zich te engageren voor een mobiliteit die 
voorbehouden is aan de aspiranten in het begin van hun basisopleiding;  

Overwegende dat de Politiezone Ronse kandidaten misloopt indien zij enkel blijft 
deelnemen aan de klassieke mobiliteit en geen gebruik maakt van de zogenaamde 
‘aspirantenmobiliteit waarvan sprake in de ministeriële omzendbrief GPI73;  

Overwegende dat er op 24 oktober 2017 een oproep tot aspirantenmobiliteit werd 
gelanceerd en de Politiezone Ronse tegen ten laatste 19 januari 2018 dient kenbaar te maken of zij 
al dan niet wenst hierop in te schrijven;  
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Overwegende dat voor de goede werking van de politiezone de betrekking van inspecteur 

interventie-onthaal zo snel als mogelijk dient te worden ingevuld en dit binnen voornoemde 
dienst; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
Gelet op het voorstel van het Politiecollege dd° 15 januari 2018; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Een betrekking van Inspecteur Interventie/Onthaal (Dienst Operationeel Beheer) in te 
schrijven in de mobiliteitscyclus voorbehouden aan de aspiranten-inspecteur en de navolgende 
ambtshalve aanwijzing. 
Artikel 2.   De betrekking toe te wijzen aan de kandidaten van deze mobiliteit.  
Artikel 3. Indien er meer kandidaten zijn dan het aantal vacante betrekkingen, 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 van 15 juli 2005 houdende de regeling 
van het bestuurlijk toezicht en externe audit. 
 
FINANCIËN 

4.  KENNISGEVING AAN DE GEMEENTERAAD VAN HET SCHRIJVEN VAN 18 
DECEMBER 2017 VAN DE HEER GOUVERNEUR, HOUDENDE SCHORSING VAN 
HET GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 16 OKTOBER 2017 BETREFFENDE HET 
BELASTINGREGLEMENT OP ONGEWENSTE ONTWIKKELINGEN IN HET 
COMMERCIEEL CENTRUM, ZIJNDE LEEGSTAND EN AFWIJKEND GEBRUIK 
VAN DE VERWACHTE FUNCTIE VAN COMMERCIËLE RUIMTES. 

Op de gemeenteraadszitting van 16 oktober 2017 werd de aanpassing goedgekeurd van het 
belastingreglement op ongewenste ontwikkelingen in het commercieel centrum, zijnde leegstand en 
afwijkend gebruik van de verwachte functie van commerciële ruimtes. 
Bij schrijven van 18 december 2017 van het Agentschap Binnenlands Bestuur – Afdeling Lokale 
Financiën, werd het stadsbestuur in kennis gesteld van de schorsing van dit raadsbesluit. 
Er werden een 10-tal opmerkingen en/of adviezen gegeven waarmee rekening moet worden 
gehouden waarvan de voornaamste luiden als volgt :  

* schrapping in het reglement van de term “penaliserend” 
* gebruik van de term “aanslagjaar” in de plaats van “belastingjaar” 
* opnemen in het overwegend gedeelte van de verschillende zones in het commercieel centrum 
* in Artikel 6 naast de verwijzing naar de stedenbouwkundige vergunning ook verwijzen naar 

de Omgevingsvergunning 
* in Artikel 8 moet “belastingplichtige” vervangen worden door “belastingschuldige” 
* schrappen van de sanctie “op straffe van nietigheid” uit Artikel 8 §2 van het reglement 
* aanpassing van Artikel 6 §7 inzake “opschorting” van betaling van de belasting omdat een 

kohierbelasting moet betaald worden binnen 2 maand na de verzending van het 
aanslagbiljet. “Opschorting” van betaling is niet toegestaan in een gemeentelijk 
belastingreglement. 

De raad wordt verzocht kennis te nemen van het schrijven van 18 december 2017 van het 
Agentschap Binnenlands Bestuur houdende schorsing van het gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 
2017 betreffende dit belastingreglement. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;  
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Gelet op het besluit van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, de heer Jan 

Briers, van 18 december 2017 houdende schorsing van het belastingreglement op ongewenste 
ontwikkelingen in het commercieel centrum, zijnde leegstand en afwijkend gebruik van de 
verwachte functie van commerciële ruimtes, zoals vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad 
van Ronse dd° 16 oktober 2017;  
BESLIST :  
Artikel 1.  Kennis te nemen van het schorsingsbesluit dd° 18 december 2017 van de heer 
Gouverneur.  
Artikel 2.  Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 

De heer Abderrahim Lahlali, raadslid, vervoegt de gemeenteraadszitting. 
 

5.  RETRIBUTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE ZALEN VAN HET 
CULTUURCENTRUM DE VERVERIJ, VOOR DE VESTIGINGEN GELEGEN IN  
DE PRIESTERSSTRAAT EN DE ZUIDSTRAAT.  
AANPASSING.  
BESLISSING. 

De Dienst Cultuur is vragende partij om geen waarborg meer aan te rekenen bij de verhuur 
van de zalen van het Cultuurcentrum De Ververij, voor de locaties in de Priestersstraat 
(Brouwerij De Keyser) en Zuidstraat (voormalige Academie). Op deze manier kan de Dienst 
Cultuur de reservaties vlotter afhandelen. Er wordt ook gestreefd naar uniformiteit bij het 
verhuren van de zalen van de stad, zo wordt er bijvoorbeeld bij de verhuring van de zalen van 
’t Rosco ook geen waarborg gevraagd en wordt er bij schade een factuur opgemaakt. 
De raad wordt verzocht het aangepast retributiereglement voor het gebruik van de zalen van 
CC De Ververij, voor de vestigingen in de Priestersstraat en Zuidstraat, goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 02 maart 2015 betreffende de vaststelling 

van de retributie voor het gebruik van de stedelijke zalen van het Cultuurcentrum De Ververij, 
voor de vestigingen gelegen in de Priestersstraat en de Zuidstraat; 

Gelet op de Collegebeslissing van 22 januari 2018 waarbij het College akkoord gaat met de 
afschaffing van de waarborg; 

Overwegende dat het aanrekenen van een waarborg geschrapt wordt; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Te rekenen vanaf 01 maart 2018 wordt een gemeentelijke retributie gevestigd, 
verschuldigd voor het gebruik van de zalen van het Cultuurcentrum De Ververij, voor de 
vestigingen in de Priestersstraat 13 en de Zuidstraat 19. 
Artikel 2.  De retributie is verschuldigd door de aanvrager die een zaal van het Cultuurcentrum 
De Ververij in gebruik neemt, tenzij dit gebruik aanleiding geeft tot de toepassing van een andere 
gemeenteverordening van belasting of retributie, of toegestaan is krachtens een contract. 
Artikel 3.  De retributie voor de stedelijke zalen van het Cultuurcentrum De Ververij, voor de 
vestigingen in de Priestersstraat 13 en de Zuidstraat 19, wordt als volgt vastgesteld : 
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Zalen  
Priestersstraat 
 

 
Oppervlakte 

 
 Dagdeel 1 
(8u-12u) 

 
Dagdeel 2 
(12u-18u) 
 

 
Dagdeel 3 
(18u-00u) 

 
Zolder 3de V 
(100 pers) 
 

 
180 m²  
 

 
30 €  
 

 
30 € 
 

 
30 € 
 

 
Vergaderzaal 
2de Verdiep 
(15 pers) 
 

 
30 m² 

 
10 € 

 
10 € 

 
10 € 

 

   
Per dag 
 

 
Weekend 

 
Per week 

 
Kelder en  
1ste verdiep 
(50 pers) 
 

 
100 m² (50 pers) 

 
90 € 

 
150 € 

 
350 € 

 
 
Zalen Zuidstraat  
 

 
Oppervlakte 

 
per dag voorstelling 

 
per dag repetitie 

 
Concertzaal 

 
300 zitjes  
 

 
150 € (1) 
200 € (2) 
400 € (3) 
 

 
25 € (1) 
30 € (2) 
60 € (3) 
 
 

   
Per dagdeel (8u-13u,  
13u-18u, 18u-00u) 
 

 

 
Lokaal 10 
(20 pers) 
 

  
20 €  
 

 

Categorie 1 : erkende verenigingen  
Categorie 2:  verenigingen en particulieren zonder commerciële doeleinden 
Categorie 3: organisaties (zoals venootschappen) en particulieren met commerciële doeleinden. 
Artikel 4.  Onverminderd de bepalingen van Artikel 3 zal de aanvrager bij het verkrijgen van de 
vergunning voor het gebruik van een zaal van CC De Ververij in de Priestersstraat 13 en/of in de 
Zuidstraat 19, het vermelde bedrag van de retributie binnen de 10 dagen in consignatie storten via 
overschrijving op de algemene rekening van het stadsbestuur. 
Het vaststellen van vermeld bedrag zal geschieden overeenkomstig de bepalingen van Artikel 3 
van onderhavig besluit. 
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Artikel 5.  Annulatie van het toegestane gebruik van een zaal door overmacht gebeurt schriftelijk. 
Bij schriftelijke annulering tot ten laatste 8 kalenderdagen voor de datum van de vastgelegde 
reservatie van de za(a)l(en) wordt de betaalde retributie teruggestort. Bij schriftelijke annulering 
minder dan 8 kalenderdagen voor de datum van de reservatie wordt niets teruggestort. 
Artikel 6.  Ingeval van schade zal de schadevergoeding worden gefactureerd. Bij herhaalde 
inbreuken kan het College van Burgemeester en Schepenen verdere aanvragen van betrokkene(n) 
weigeren. 
Artikel 7.  De retributie wordt ingevorderd door de Financieel Beheerder van de Stad Ronse tegen 
afgifte van een ontvangstbewijs, op voorlegging van een invorderingsstaat. 
Artikel 8.  Bij niet-betaling in der minne, zal de betwiste retributie ingevorderd worden volgens 
de regels van de burgerlijke rechtspleging en de onbetwiste retributie via dwangbevel. 
Artikel 9.  Het besluit van de gemeenteraad van 02 maart 2015 betreffende de vaststelling van de 
retributie voor het gebruik van de stedelijke zalen van het Cultuurcentrum De Ververij, voor de 
vestigingen gelegen in de Priestersstraat en de Zuidstraat, wordt opgeheven met ingang van 01 
maart 2018. 
Artikel 10.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
 
Op verzoek van de heer Lieven Dhaeze, gemeenteraadsvoorzitter, wordt het agendapunt 
11 (Aanpassing van het Reglement van inwendige orde van het Cultuurcentrum De 
Ververij, voor de vestigingen in de Priestersstraat en de Zuidstraat) behandeld na de 
bespreking van het agendapunt 5 (Aanpassing van de Retributie voor het gebruik van 
de stedelijke zalen van het Cultuurcentrum De Ververij, voor de vestigingen gelegen in 
de Priestersstraat en de Zuidstraat), omwille van de verwantschap van beide dossiers. 
 
CULTUUR 

11.  REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN HET CULTUURCENTRUM DE 
VERVERIJ, VOOR DE VESTIGINGEN IN DE PRIESTERSSTRAAT EN DE 
ZUIDSTRAAT.  
AANPASSING.  
GOEDKEURING. 

De Cultuurdienst is vragende partij om geen waarborg meer aan te rekenen bij de verhuur van 
de zalen CC De Ververij, voor de locaties Brouwerij De Keyser en Zuidstraat. Op deze 
manier kan de dienst cultuur de reservaties vlotter afhandelen. Er wordt ook gestreefd naar 
uniformiteit bij het verhuren van de zalen van de stad, zo wordt er bvb. bij de verhuring van 
de zalen van ’t Rosco ook geen waarborg gevraagd en wordt er bij schade een factuur 
opgemaakt. 
De raad wordt verzocht het aangepast reglement van inwendige orde van CC De Ververij 
goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 02 maart 2015 betreffende de vaststelling 

van het reglement van inwendige orde van Cultuurcentrum De Ververij voor de vestigingen in de 
Priestersstraat en de Zuidstraat; 

Gelet op de Collegebeslissing van 22 januari 2018 waarbij het College akkoord gaat met de 
afschaffing van de waarborg; 

Overwegende dat het nuttig is enkele aanpassingen aan te brengen in het reglement gezien 
het aanrekenen van een waarborg geschrapt wordt; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
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Artikel 1.  De aanpassing van het reglement van inwendige orde van CC De Ververij, voor de 
vestigingen in de Priestersstraat en Zuidstraat, met ingang vanaf 01 maart 2018, als volgt goed te 
keuren : 
  DEEL I: ALGEMENE INFORMATIE 

1. De zalen van CC De Ververij zijn eigendom van en worden beheerd door het stadsbestuur 
Ronse. 

2. De gebruiker draagt als een goede huisvader zorg voor de inrichting, het materiaal, de 
sleutels,… 

3. Enkel de personen/diensten aangeduid door het stadsbestuur Ronse gelden als 
contactpersonen. 

4. Het stadsbestuur Ronse is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die in de inrichting 
verloren of gestolen worden. 

5. Gevonden voorwerpen worden gedurende 30 kalenderdagen bewaard door de toezichter en 
worden nadien overgemaakt aan de lokale politie. 

6. Iedere gebruiker wordt geacht dit reglement te kennen en is verplicht het na te leven. Het 
reglement hangt uit op een duidelijk zichtbare plaats in de inkomhal. Het reglement is op 
verzoek beschikbaar in het Frans. 

7. In geval van het niet naleven van de bepalingen in dit reglement, wordt een 
schadevergoeding aangerekend. Bij herhaalde inbreuken kan het College van 
Burgemeester en Schepenen de verdere aanvragen van de betrokkene weigeren. 

8. Iedere organisatie kan onder bepaalde voorwaarden, zoals verder bepaald, een lokaal van 
Cc De Ververij huren voor zowel commerciële als niet-commerciële activiteiten. 
Aangelegenheden zoals huwelijksfeesten, familiefeesten, verjaardagsfeesten en fuiven 
worden niet toegestaan. 

9. Organisaties of diensten die ressorteren onder of verbonden zijn met het stadsbestuur en 
organisaties of natuurlijke personen die voor bepaalde projecten samenwerken met de 
cultuurdienst / cultuurcentrum De Ververij vallen van rechtswege buiten deze regeling. 

 DEEL II: TECHNISCHE INFORMATIE 
10. CC De Ververij, Zuidstraat 19, 9600 Ronse: 

Grote zaal: 300 personen (270 m²) 
Kleine zaal: +/- 20 personen (50m²) 

11. CC De Ververij Priesterstraat 13, 9600 Ronse: 
Tentoonstellingsruimtes (2e verdiep): +/- 100 personen (180m²) 
Vergaderruimte (zolder - 3de verdiep): +/- 100 personen (180m²) 
vergaderruimte (klein): +/- 15 personen: (30m²) 
vergaderruimte (kelder + gelijkvloers): +/- 50 personen: (100m²) 

12. Het gebruik van een technieker kost 30€ / uur. Bij het gebruik van de academiezaal 
(Zuidstraat 19) is het gebruik van een technieker verplicht voor een minimum van 1 uur. 

 DEEL III: GEBRUIK VAN DE INFRASTRUCTUUR 
13. De gebruiker neemt bij het gebruik van elektriciteit, verwarming en water, de nodige 

zuinigheid in acht. 
14. De gebruiker zal in geen geval eigen materiaal aanbrengen die de veiligheid in het gedrang 

kunnen brengen (zoals verwarmings- of kooktoestellen op gas, elektriciteit,…) 
15. De gebruiker leeft de brandpreventienormen strikt na (zie bijlage). Deze normen maken 

integraal deel uit van dit reglement. Door het ondertekenen van het contract verklaart de 
gebruiker op de hoogte te zijn van de brandpreventienormen en zich eraan te zullen 
houden. 

16. De zaal wordt enkel gebruikt voor de aangevraagde activiteit; onderverhuren is ten 
strengste verboden. 

17. De gebruiker vervult zelf de nodige formaliteiten inzake Sabam en billijke vergoeding (zie 
contactgegevens in de gebruiksovereenkomst). 
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18. Dieren zijn niet toegelaten in de accommodatie. 
19. Er mag niet overnacht worden in het gebouw. 
20. Publiciteit aan de buitenkant van het gebouw is verboden. 
21. Voor de schoonmaak moet de gebruiker zelf instaan voor het ontruimen en het opruimen 

van de accommodatie. Dit wil zeggen het afwassen van de tafels, het stapelen van de tafels 
en de stoelen, het schoonmaken van de toog, het afwassen van alle gebruikt materiaal en 
het opvegen van de zaal en alle materiaal terug te zetten op hun initiële plaats. Ook het 
opruimen van alle achtergelaten afval in de onmiddellijke omgeving van de accommodatie. 
Het niet naleven van deze voorwaarde zal leiden tot het aanrekenen van schadevergoeding. 

22. De gebruiker vraagt het gebruik van het nodige materiaal van de stadsdiensten voor zijn 
activiteit aan bij de reservering, zoniet wordt de supplementaire (personeels)kost 
aangerekend. Het materiaal wordt dan ter beschikking gesteld in de daarvoor voorziene 
ruimte. Het opstellen van tafels en stoelen en terugplaatsen ervan gebeurt door de 
gebruiker. Het niet naleven van deze voorwaarde zal leiden tot het aanrekenen van 
schadevergoeding. 

23. De gebruiker is verantwoordelijk voor eigen materiaal en voor de schade die door hem, 
deelnemers of bezoekers wordt toegebracht. Hij sluit indien nodig een verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid af. 

24.  Het is ten strengste verboden wijzigingen aan de infrastructuur (deuren, muren, vloeren 
enz.) te doen. 

25. Het is verboden om afval of andere vreemde voorwerpen te deponeren in de sanitaire 
installaties (toiletten, keukenafvoer, bar, e.d.). Verstoppingen tengevolge van misbruik 
worden verrekend. 

26. Een EHBO-hulpkist is ter beschikking zoals beschreven in het contract. Ze is aangeduid 
met het wettelijk voorziene pictogram. Misbruik wordt verrekend. 

27. De gebruiker zorgt er voor dat alle gereserveerde zalen en het gebruikt materiaal na 
gebruik in de staat achtergelaten worden waarin ze zich bevonden. Afval wordt gesorteerd 
in de daartoe voorziene bakken of zakken. Beschadigingen worden aangerekend via 
schadevergoeding. 

28. In het hele gebouw geldt een rookverbod. Een vaste asbak is voorzien bij de hoofdingang. 
29. Het stadsbestuur Ronse kan tijdelijk de inrichting sluiten om redenen van openbaar nut of 

om hygiënische redenen en zij heeft tevens het recht de reeds toegestane ingebruikname in 
te trekken in geval van een bedreiging voor de veiligheid, het indruisen tegen het 
reglement of tegen de regels van goed zedelijk gedrag. 

30. Voor het afhalen en het tijdig terugbezorgen van de sleutels maakt de huurder afspraak met 
de toezichter via het telefoonnummer vermeld in het contract. De sleutels worden slechts 
overhandigd indien de cultuurdienst in het bezit is van het bewijs van betaling van alle 
kosten vermeld in het contract. De sleutels kunnen ten vroegste 1 werkdag voor gebruik 
worden overhandigd. 

 DEEL VI: WERKWIJZE 
31. De aanvragen voor gebruik of eventuele opties dienen gericht te worden aan de 

Cultuurdienst van Ronse. Dit kan telefonisch, per brief, e-mail. Het aanvraagformulier is 
ter beschikking op de dienst cultuur of via de website. 

32. De aanvragen worden steeds behandeld in chronologische volgorde. 
33. Binnen de 8 werkdagen wordt aan de aanvrager een bevestiging gestuurd van de 

reservering. Indien de gevraagde infrastructuur niet vrij is, neemt de Stad Ronse contact op 
met de aanvrager en stelt een alternatief voor. 

34. Bij twijfel over de verenigbaarheid van de inhoud van de aanvraag met de openbare orde 
en veiligheid of bij vragen van prijsreducties of gratis  gebruik van een zaal, wordt de 
aanvraag overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen om daarover een 
beslissing te nemen. 
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35. Er kan geen betwisting zijn over de redenen van niet toekennen van de aanvraag. 
36. De occasionele gebruiker zal zijn contract tijdig, afhankelijk van de datum van aanvraag, 

voor het gebruik van de accommodatie ontvangen met het verzoek tot betaling van de 
huurgelden. De betaling dient bij voorkeur te gebeuren via overschrijving op 
rekeningnummer BE 530910 0032 2553 (BIC-code GKCCBEBB)van het stadsbestuur 
Ronse. De tarieven zijn opgenomen als bijlage bij dit reglement. 

37. De gebruiksovereenkomst wordt ondertekend door de aanvrager en terugbezorgd aan de 
dienst cultuur. 

38. Beschadigingen vastgesteld bij de opmaak van de staat van bevinding worden 
gefactureerd. 

39. Niet-betaling leidt tot weigering van de toegang tot de gevraagde accommodatie. 
40. Bij schriftelijke annulering tot ten laatste 8 kalenderdagen voor de activiteit worden de 

reeds betaalde huurgelden teruggestort binnen de 10 dagen. Bij schriftelijke annulering 
minder dan 8 werkdagen voor het gebruik, wordt.niets teruggestort.  Indien de huurgelden 
nog niet betaald werden, wordt de huur gefactureerd. 

41. De mogelijkheid bestaat een optie te nemen voor de huur van een zaal. Deze optie geldt tot 
1 maand na de aanvraag. 

Artikel 2.  Het gemeenteraadsbesluit van 02 maart 2015 betreffende de vaststelling van het 
reglement van inwendige orde van Cultuurcentrum De Ververij voor de vestigingen in de 
Priestersstraat en de Zuidstraat, wordt opgeheven met ingang van 01 maart 2018. 
 
JEUGD 

6.  GEBRUIKSOVEREENKOMST VOOR HET GRATIS GEBRUIK VAN DE ZAAL 
VAN DE STEDELIJKE JEUGDDIENST.  
GOEDKEURING. 

Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 11 december 2017 ging principieel 
akkoord met het afsluiten met de vereniging AKABE Ronse (Anders Kan Best) van een 
gebruiksovereenkomst voor het gratis gebruik van de zaal van de stedelijke Jeugddienst voor de 
organisatie van allerhande activiteiten voor kinderen en jongeren met een beperking. 
Naar aanleiding van deze vraag werd, door de stedelijke Jeugddienst, voorgesteld om een algemene 
gebruiksovereenkomst op te maken voor het toekomstig (langdurig) gebruik van de zaal van de 
stedelijke Jeugddienst, door erkende jeugdwerkinitiatieven, de stedelijke Adviesraad voor Jeugd, 
enz. 
Het is geenszins de bedoeling om deze zaal te verhuren aan privépersonen voor bijvoorbeeld 
verjaardagsfeesten, communiefeesten, babyborrels en dergelijke. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de gebruiksovereenkomst voor het gratis 
gebruik van de zaal van de stedelijke Jeugddienst. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op de Collegebeslissing van 11 december 2017 betreffende de goedkeuring van de 

gebruiksovereenkomst met Akabe voor het gebruik van de zaal van de stedelijke Jeugddienst; 
Overwegende dat het opportuun is om een algemene gebruiksovereenkomst voor het 

gebruik van de zaal van de stedelijke Jeugddienst op te maken met het oog op een vlotte 
afhandeling van toekomstige aanvragen; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  
BESLIST : met algemene stemmen : 
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Artikel 1. De algemene gebruiksovereenkomst voor de zaal verbonden aan de stedelijke 
Jeugddienst wordt goedgekeurd als volgt : 
“GEBRUIKSOVEREENKOMST INFRASTRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDDIENST IN 

FUNCTIE VAN HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE ZAAL VERBONDEN 
AAN DE STEDELIJKE JEUGDDIENST” 

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen : 
Enerzijds: Stedelijke Jeugddienst Ronse 
  Grote Marijve 133, 9600 Ronse 
  T. 055/23.28.83 
Hierna de uitbater genoemd. 
Anderzijds: ………………………………….. 
  Vertegenwoordigd door ………….. als ………voor…………………………. 

B-……………… 
T.: 

Hierna de gebruiker genoemd. 

Er wordt overeengekomen wat volgt : 
Artikel 1: de uitbater 
1. De uitbater stelt een ruimte ter beschikking op de data en de uren, vermeld in deze 

overeenkomst en voor de activiteiten die kaderen binnen 
“………………………………………………………………….”. 
Tijdens deze momenten kan de huurder exclusief gebruik maken van de ‘‘zaal” in het 
gebouw van de Stedelijke Jeugddienst Ronse. 

2. De uitbater stelt de zaal en alle aanwezige materiaal (2 zetels, 2 salontafels, 2 kuipzetels, 6 
tafels, 40 stoelen, 3 kledingrekken, 1 hoekzetel, kicker, pingpongtafel,….) ter beschikking 
van de gebruiker.  

Bij het gebruik van de zaal hoort ook het gebruik van de keuken en aanwezige 
keukenmateriaal. 
 Alle ter beschikking gestelde materiaal blijft eigendom van de Stedelijke Jeugddienst. Bij 
beschadiging aan het materiaal kunnen de kosten voor herstelling of aankoop van nieuw 
materiaal op de gebruiker verhaald worden. 

3. De ‘’zaal’’ is …………. beschikbaar voor de gebruiker op …….. van … tot …u 
 De zaal is beschikbaar vanaf ..u en dient uiterlijk om ..u verlaten te worden. 

Toegang tot de zaal is enkel toegelaten bij aanwezigheid van de gebruiker, tenzij anders 
verwittigd. 

 Deze overeenkomst loopt vanaf ……………………………………………… 
 Deze overeenkomst kan mondeling vroeger beëindigd worden. 
 Deze overeenkomst zal jaarlijks herbekeken worden. 
 Op de volgende data kunnen er geen (groeps)activiteiten doorgaan : 

…………………………………………………………... 
De activiteiten mogen op een ander moment doorgaan maar niet zonder de voorafgaande 
toestemming van de uitbater. 
Activiteiten eigen aan en door de stedelijke Jeugddienst georganiseerd, blijven prioritair. 
De uitbater heeft als verplichting de gebruiker hiervan op tijd te verwittigen. 

4. De uitbater kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of schade 
aan enig materiaal dat door de gebruiker wordt gebruikt in het kader van zijn activiteiten 
op de Jeugddienst. 
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Artikel 2: de gebruiker 
2.1. gebruiksovereenkomst 
1. De gebruiker maakt gebruik van de beschikbaar gestelde ruimte met respect voor de 

infrastructuur, het materiaal en de andere gebruikers van de zaal van de Jeugddienst. Alle 
schade aan gebouw of materiaal in het kader van deze overeenkomst, kan verhaald worden 
op de gebruiker. 

2. De gebruiker krijgt de zaal gratis ter beschikking.  
Aan de basis van deze beslissing ligt het vorige Jeugdbeleidsplan waarin staat dat 
“jeugdwerkinitiatieven in (lokalen)nood, kunnen gebruik maken van ruimtes van het 
jeugdcentrum voor zover dit het gemeentelijk jeugdwerk niet in het gedrang brengt”. 

2.2. zaalgebruik 
3. De zaal wordt enkel gebruikt voor de aangevraagde activiteit; onderverhuren is ten 

strengste verboden. 
4. Dieren zijn niet toegelaten in de zaal. 
5. Er mag niet overnacht worden in het gebouw. 
6. De zaal is niet geschikt om fuiven in te organiseren. 
7. Aansluitend – tenzij anders afgesproken - op elke ……………….. brengt de gebruiker de 

ruimte terug in de staat waarin ze werd aangetroffen. 
 Er wordt door de uitbater een basis - poetskit ter beschikking gesteld.  

Wanneer dit basisaanbod niet voldoet dan dient de gebruiker hiervoor zelf in te staan. 
Concreet betekent dit het volgende: opruimen, uitvegen zaal en indien nodig dweilen,  
schoonmaken toog en frigo’s, vaat afwassen, stoelen op de tafels zetten, papier en blikjes 
opruimen, afval sorteren, keuken opruimen, toiletten netjes achterlaten en indien nodig 
dweilen, geen tags op muren en meubilair,… 
Ook de tuin, terras en onmiddellijke omgeving van de zaal dienen opgeruimd te worden. 
Wanneer blijkt dat de gebruiker te kort is geschoten in het opruimen van de zaal, zal het 
uurloon van het schoonmaakpersoneel dat hiervoor dient ingezet te worden, doorgerekend 
worden aan de gebruiker. 

8. De gebruiker kan de vuilnis- en PMD- zakken niet  achterlaten in de zaal.  
Per achtergelaten PMD – zak wordt de volgende meerkost aangerekend: vervoer naar het 
recyclagepark en het uurloon van de arbeiders van de Stedelijke Werkhuizen. 
Achtergelaten huishoudvuilniszakken zullen aangerekend worden aan het geldende 
Diftartarief (= € 0,28/kg), vermeerderd met het vervoer naar het recyclagepark en het 
uurloon van de arbeiders van de Stedelijke Werkhuizen. 

9. Het is verboden om afval of andere vreemde voorwerpen te deponeren in de sanitaire  
installaties (toiletten, keukenafvoer, bar, e.d.). Verstoppingen worden doorgerekend aan de 
gebruiker. 
De gebruiker mag in geen geval eigen materiaal aanbrengen die de veiligheid in het 
gedrang kunnen brengen (zoals verwarmings- of kooktoestellen op gas, electriciteit, geen 
open vuren in het gebouw…). 
Verder mag er niks aan de muren bevestigd worden met plakband of spijkers,… 

10. In navolging van het algemeen rookverbod in openbare plaatsen (KB 13 december), dat 
sinds begin 2006 van kracht is, geldt er in de zaal een rookverbod.  

11. Bij het verlaten van de zaal de verwarming afzetten, koelkasten uitschakelen, de lichten 
doven, vensters sluiten, anti – diefstallatten aan de schuifdeuren bevestigen, schuifdeuren 
vergrendelen. 
Bij het verlaten van de zaal wordt het alarm opnieuw aangelegd. 
Wanneer blijkt dat door nalatigheid van de gebruiker de zaal niet correct afgesloten werd 
en er bijgevolg ingebroken werd op de Jeugddienst zal de gebruiker hiervoor 
verantwoordelijk gesteld worden en alle mogelijke verliezen (en schade) die hieruit 
voortvloeien moeten vergoeden. 
Verder kunnen zij in de toekomst dan ook als gebruiker uitgesloten worden. 
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12. De gebruiker staat in voor alle vergunningen, verzekeringen (voor de leden, het gebouw…) 
en het naleven van alle andere wettelijke bepalingen verbonden aan zijn werking in het 
gebouw van de stedelijke Jeugddienst. 
De gebruiker is verantwoordelijk voor eigen materiaal en voor de schade die door hem, 
deelnemers of bezoekers wordt toegebracht en zal zelf instaan voor het verzekeren van 
materiaal/inboedel dat tijdelijk in het gebouw ondergebracht wordt. 

13. Door de eigenaar van het gebouw is een brandverzekering en een verzekering “Objectieve 
Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing” afgesloten. 
Deze polissen voorzien een afstand van verhaal ten voordele van de gebruiker 
(uitgezonderd in geval van kwaad opzet). 
Toch blijft “…………..” op de hoogte dat “afstand van verhaal” niet voor alle soorten 
schade is (bv. krassen, vernielde zetels,…). 

14. De gebruiker dient een verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ en “Lichamelijke 
Letsels” af te sluiten. 

 De stedelijke Jeugddienst neemt afstand van alle schade aangericht gedurende de 
gebruiksperiode.  
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle mogelijke schade, door hem of door de  
deelnemers aan de activiteit, aangericht aan de zaal en buiten. 
Bij schade zal de gebruiker hiervoor integraal verantwoordelijk gesteld worden en dient de 
gebruiker alles in oorspronkelijke staat te herstellen.  
Het stadsbestuur Ronse (stedelijke Jeugddienst) kan in geen geval aansprakelijk gesteld 
worden voor het verdwijnen van of schade aan bezittingen van deelnemers aan de activiteit 
in de zaal in functie van ………………………. 

15. De gebruiker staat volledig zelf in voor al het materiaal en benodigdheden die niet in deze 
overeenkomst opgenomen zijn. 

16. Het stadsbestuur Ronse heeft voor de zaal voor Sabam een forfaitair jaartarief  
 “achtergrondmuziek” afgesloten. 
17. Het stadsbestuur Ronse heeft voor de zaal voor de Billijke Vergoeding een forfaitair  
 jaartarief “Drank” afgesloten. 
18. De gebruiker dient zelf in te staan voor de nodige vergunningen en attesten in functie van 

de activiteit (bv. uitbreiding Sabam,…) 
19. De gebruiker van de zaal verbonden aan de Jeugddienst is verantwoordelijk voor eventuele 

lawaaihinder in de zaal en directe omgeving van de zaal (tuin,…) maar ook voor de orde en 
rust in de zaal zelf. 
De gebruiker dient zich aan de geldende wetgeving rond geluidshinder te houden. Meer 
info is terug te vinden op www.fuifpunt.be. 
Met het oog op eventuele lawaaihinder is het verplicht om de deuren en vensters van de 
zaal gedurende de activiteit gesloten te houden. 

2.3. drank 
20. Het is verboden om sterke drank te schenken, noch gratis weg te geven. 
Artikel 3: andere bepalingen 
1. …………………………………………………. en het diensthoofd van de Stedelijke 

Jeugddienst zullen een goede communicatie en samenwerking nastreven. Op deze manier 
proberen ze alle kansen en bedreigingen voor een goede gang van zaken en ontplooien van 
de werking te ondervangen. 

2. Deze gebruikersovereenkomst is beperkt tot de bovenvermelde periode. Wanneer blijkt dat 
de gemaakte afspraken niet nagekomen worden, zal deze overeenkomst geëvalueerd 
worden op de overeengekomen doelstellingen. 

 Bij een negatieve evaluatie kan er onmiddellijk een einde gemaakt worden aan de  
overeenkomst en verbindt de uitbater er zich toe om samen met de gebruiker uit te kijken 
naar een andere locatie. 

http://www.fuifpunt.be/


16 

3. In gevallen van overmacht of in uitzonderlijke omstandigheden kan de gebruiker de 
toegang tot de zaal ontzegd worden. De uitbater van de zaal zal de gebruiker hiervan op de 
hoogte brengen. 

4. Bij het niet naleven van één of meerdere van de bepalingen in deze overeenkomst, kan de 
uitbater van de zaal de overeenkomst éénzijdig verbreken. 

5. Er geldt een proefperiode van 1 maand. Tenzij anders bepaald wordt.  
Tijdens de eerste maand kan de uitbater éénzijdig de overeenkomst opzeggen, wanneer er 
misbruiken vastgesteld worden. De gebruiker heeft evenwel het recht zich te verdedigen 
ten overstaan van het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse, dat een 
definitieve beslissing hieromtrent kan nemen. 

Deze overeenkomst wordt in drie exemplaren opgemaakt. Eén exemplaar is bestemd voor de 
gebruiker en twee voor de uitbater. 

Voor de uitbater: 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen 
 
Vandekerkhove Linda       Michaux Ignace 
Stadssecretaris        Schepen voor Jeugd 

Voor de gebruiker:  
 
Naam:  
Functie: 

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

BEHEER VAN PATRIMONIUM 

7.  STRAATNAAMGEVING.  
UITBREIDING VAN DE STRAATNAAM "LOOZEBEEKSTRAAT - RUE DU 
LOOZEBEEK" VOOR DE ONTSLUITINGSWEG VAN DE NIEUWE PARKING 
KEGELKAAI.  
VOORLOPIGE VASTSTELLING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 26 november 2012 werd de straatnaam “Loozebeekstraat – rue du 
Loozebeek” voor de wegenis binnen de verkaveling beneden de Kruisstraat definitief vastgesteld. 
Naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe parking Kegelkaai is de uitbreiding van de 
Loozebeekstraat als ontsluitingsweg van de parking noodzakelijk. 
De raad wordt verzocht de uitbreiding van de straatnaam “Loozebeekstraat – rue du Loozebeek” 
aan de ontsluitingweg van de parking Kegelkaai voorlopig vast te stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op zijn besluit van 26 november 2012, waarbij het voorstel om aan de wegenis 

binnen de verkaveling beneden de Kruisstraat de naam Loozebeekstraat/rue du Loozebeek te 
geven, definitief werd vastgesteld; 

Gezien naar aanleiding van de nieuwe parking Kegelkaai de Loozebeekstraat werd 
uitgebreid tot aan de Loozebeek; 

Gezien dit deel nieuwe wegenis eveneens de naam Loozebeek dient te krijgen tot aan 
de Loozebeek; 
            Gelet op het decreet van 28 januari 1977 van de Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap, tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen en 
zijn latere wijzigingen; 
            Gelet op de nieuwe gemeentewet en op het gemeentedecreet; 
            Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
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BESLIST : met algemene stemmen : 

De uitbreiding van de naamgeving Loozebeekstraat/rue du Loozebeek, voor het nieuw 
aangelegde deel wegenis tot aan de Loozebeek, wordt voorlopig vastgesteld. 

Er zal een openbaar onderzoek worden gehouden. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal 
worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 
OPENBARE WERKEN 

8.  WEGENISWERKEN HOUDENDE DE HERAANLEG VAN DE NAPOLÉON 
ANNICQSTRAAT EN DE AANLEG VAN DE ALBERT MASSEZSTRAAT, 
GOEDGEKEURD BIJ GEMEENTERAADSBESLUIT VAN 27 NOVEMBER 2017,  
IN HET KADER VAN DE AANVRAAG VAN HET STADSBESTUUR TOT NIEUWE 
VERKAVELING BINNEN HET PROJECT DE STADSTUIN. HEROVERWEGEN 
VAN DE GEMEENTERAADSBESLISSING VAN 27 NOVEMBER 2017 NA 
KENNISNAME VAN DE BEZWAARSCHRIFTEN EN OPMERKINGEN IN HET 
KADER VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK. 

Op de gemeenteraadszitting van 27 november 2017 werd het technisch dossier goedgekeurd voor  
de wegen- en rioleringswerken in de Napoléon Annicqstraat en een deel van de Albert 
Massezstraat, tot aan de Oscar Delghuststraat, omvattende de aanleg van een gescheiden 
rioolstelsel, wegenis en voetpaden. 
Op 28 november 2017 werd door het stadsbestuur een aanvraag ingediend voor het opdelen 
(verkaveling) van percelen tot 15 loten voor 3 groepen van 5 gekoppelde woningen binnen het 
project De Stadstuin. Voor 10 loten is er geen probleem aangezien ze langs een bestaand deel van 
de Albert Massezstraat liggen maar de overige 5 loten zouden uitgesloten dienen te worden wegens 
het ontbreken van een voorliggende uitgeruste weg. 
Naar aanleiding van deze verkavelingsaanvraag werd een openbaar onderzoek gehouden van 11 
december 2017 tot en met 09 januari 2018 waarbij één bezwaarschrift werd ingediend. 
In dit bezwaarschrift vraagt de eigenaar van de 5 niet-toegankelijke percelen om een toegang voor 
wagens te voorzien vanaf de Napoléon Annicqstraat. 
Op de ontwerpplannen van de wegenis wordt de toegang tot deze percelen geblokkeerd door 5 
aaneensluitende parkeerplaatsen en een boom. 
Door één parkeerplaats te annuleren wordt er een strook gecreëerd met een lengte van 6 meter die 
ruim voldoende is als toegangsstrook tot deze 5 percelen. 
Naar aanleiding van deze wijziging en het ingediende bezwaarschrift dient de 
gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2017 hernomen te worden. 
De raad wordt verzocht het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2017 inzake de wegen- en 
rioleringswerken in de Napolèon Annicqstraat en een deel van de Albert Massezstraat te 
heroverwegen na kennisname van het bezwaarschrift in het kader van het gehouden openbaar 
onderzoek. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de aanvraag van STADSBESTUUR RONSE met adres Grote Markt 12 9600 

Ronse, ingediend op 28 november 2017, houdende het opdelen van percelen tot 15 loten voor 
3 groepen van 5 gekoppelde woningen binnen de 'Stadstuin', de aanleg van nieuwe wegenis 
(verlengde Albert Massezstraat) en de heraanleg van de Napoléon Annicqstraat, gelegen 
Albert Massezstraat 23-51 te 9600 Ronse, kadastraal RONSE 1 AFD, sectie B, nr(s) 0633D, 
0634M, 0635N 3, 0657Y, 0664G, 0664K;  

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
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Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad in zitting van 27 november 2017 

houdende de goedkeuring van het technisch dossier voor de aanleg van de Albert 
Massezstraat (verbinding met de Oscar Delghuststraat), en de heraanleg van de Napoléon 
Annicqstraat;  

Overwegende dat de realisatie van deze wegenis noodzakelijk is voor de verdere 
ontwikkeling van het project De Stadstuin, in het bijzonder de verkavelingsprojecten ten 
noorden van het stadspark; 

Overwegende dat een concrete aanvraag voorligt voor de realisatie van 15 kavels (type 
'parkzicht'); 

Overwegende dat de gemeenteraad zich reeds akkoord verklaard heeft met het dossier 
van de wegenis, in zitting van 27 november 2017;  

Overwegende dat naar aanleiding van de aanvraag tot verkaveling een openbaar 
onderzoek werd georganiseerd van 11 december 2017 tot en met 09 januari 2018; dat het 
openbaar onderzoek werd aangekondigd door aanplakking in het stadhuis en ter plaatse; dat 
gedurende de periode van openbaar onderzoek het dossier ter inzage lag in het stadhuis; dat 
binnen de gestelde termijn één bezwaarschrift werd ingediend; dat in het bezwaarschrift de 
eigenaar van de percelen sectie B nrs. 658/T/7, 634/H, 634/G, 634/F en 634/E vraagt om een 
ruimte toegang (voor wagens) te behouden vanaf de Napoléon Annicqstraat; 

Overwegende dat op de ontwerpplannen van de wegenis de toegang tot deze percelen 
geblokkeerd wordt door 5 aaneensluitende parkeerplaatsen en een boom; dat er niet voorzien 
is dat deze percelen met een wagen bereikbaar zijn van op het openbaar domein; dat bij 
gebrek aan een concreet toekomstproject op deze locatie, het aangewezen is om rekening te 
houden met het huidig gebruik en één van de voorliggende parkeerplaatsen niet als dusdanig 
te gebruiken, maar als toegangsstrook tot deze percelen te behouden;  

Overwegende dat de vijf percelen samen één parkeerterrein vormen; dat er bijgevolg 
ook slechts één toegangsstrook dient voorzien te worden; dat een parkeerplaats een lengte 
heeft van 6m, wat voldoende ruim is als toegangsstrook; 
 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  Het dossier van de wegenis goed te keuren met dien verstande dat ter hoogte van 
de percelen sectie B nrs. 658/T/7, 634/H, 634/G, 634/F en 634/E maximaal één parkeerplaats 
(6m) dient geschrapt te worden zodoende dat ruimte vrijkomt voor de toegang tot deze 
percelen vanaf de Napoléon Annicqstraat. 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 

9.  AANLEG VAN HET ONDERGRONDS OPENBAAR VERLICHTINGSNET VOOR 
DE VERLICHTING VAN DE STATIONSPARKING.  
GOEDKEURING. 

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor de aanleg van het ondergronds openbaar 
verlichtingsnet op de stationsparking. 
Het ontwerp omvat het plaatsen van een ondergrondse voedingskabel en 10 conische palen met 
lichtpunthoogte 8 meter en armaturen. 
De kosten voor deze werken worden geraamd op 8.905,40 euro, exclusief btw, en dienen door de 
stad gefinancierd te worden aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de 
stad. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aanleg van het ondergronds openbaar 
verlichtingsnet op de stationsparking. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 Gelet op het ontwerp, opgemaakt door Eandis voor de aanleg van het ondergronds OV-net 
op de Stationsparking; 



19 

            Gelet op het ontwerp, omvattende het plaatsen van een ondergrondse voedingskabel en 10 
conische palen met lichtpunthoogte 8 m in kleur RAL 7043 dark grey met armaturen Philips 
Luma1 - 10000 Lumen in warm wit; 
            Gelet op het dossier nummer 311292 opgemaakt door Eandis; 
            Gelet op de kostenraming voor de stad ten bedrage van 8.905,40 euro exclusief btw; 
            Aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad en deze werken 
door het stadsbestuur dienen gefinancierd te worden; 
             Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
  Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 De aanleg van het ondergronds OV-net op de Stationsparking volgens dossier 311292, met 
kostenraming ten bedrage van 8.905,40 euro exclusief btw, wordt goedgekeurd. 
 Een krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2018/1 – algemene rekening 2280000 
– beleidsitem 06700. 

De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 
 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
 

10.  VERVANGEN VAN 71 OPENBARE VERLICHTINGSARMATUREN IN HET 
INDUSTRIEPARK KLEIN FRANKRIJK.  
GOEDKEURING. 

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het vervangen van 71 verlichtingsarmaturen in het 
Industriepark Klein Frankrijk. 
Het ontwerp omvat het wegnemen van 71 verlichtingsarmaturen en terugplaatsen van 71 
energiezuinige verlichtingstoestellen op dezelfde paal waardoor het vermogen zal dalen van 10.516 
Watt naar 4.880 Watt. Op jaarbasis betekent dit een daling van het totale verbruik van 23.367 
Kilowattuur.  
De kosten voor deze werken worden geraamd op 29.340,55 euro en zijn door de stad te betalen 
aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het vervangen van 71 
verlichtingsarmaturen op het Industriepark Klein Frankrijk. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien door Gaselwest een ontwerp opgemaakt werd voor het vervangen van  

verlichtingstoestellen in het Industriepark Klein Frankrijk; 
Gezien het ontwerp omvat het vervangen van 71 armaturen door 53 armaturen LUMA 1 

830 DN10 7500LM en 18 LUMA 1 830 DN10 7000LM RAL-kleur 7001 lichtgrijs op dezelfde 
paal; 

Gezien door de wijziging van de 71 armaturen het totaal opgestelde vermogen zal dalen 
van 10516W naar 4880W waardoor op jaarbasis het totale verbruik daalt van 43599kWh naar 
20232kWh. Hierdoor ontstaat een daling van 23367kWh;  

Gezien de berekening gebaseerd is op het brandprogramma gedurende de ganse nacht; 
Gelet op het dossier 310134 opgemaakt door Gaselwest; 
Gezien de stad de kosten ten bedrage van 29340,55 euro dient te financieren; 
Aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad en deze werken 

door het stadsbestuur dienen gefinancierd te worden; 
          Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
          Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
 Het vervangen van  71 verlichtingstoestellen in het Industriepark Klein Frankrijk volgens 
dossier 310134 en de kostenraming ten bedrage van 29340.55 euro worden goedgekeurd. 
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Het noodzakelijke krediet zal voorzien worden in het investeringsbudget 2018/1  – 

algemene rekening 2280000 – beleidsitem 06700. 
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 

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

TOEZICHT OCMW 

12.  KENNISNAME VAN SCHRIJVEN VAN HET AGENTSCHAP BINNENLANDS 
BESTUUR HOUDENDE HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 30 JANUARI 2018 
VAN NIET-GOEDKEURING VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN HET OCMW RONSE VAN 10 OKTOBER 
2017 TOT OPRICHTING VAN EEN VERENIGING CONFORM DE BEPALINGEN 
VAN HET OCMW-DECREET, TITEL VIII, HOOFDSTUK IV, VOOR 
EXPLOITATIE VAN HET HUIDIGE WOONZORGCENTRUM DE LINDE VAN 
HET OCMW RONSE, NL VZW DE LINDE MET ALS PARTNERS HET OCMW 
RONSE SAMEN MET DE STAD RONSE EN WZC SINT-VINCENTIUS. 

Bij schrijven van 01 februari 2018 werd het stadsbestuur op de hoogte gesteld van het besluit van 
de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, mevrouw Liesbeth Homans, houdende de niet-
goedkeuring van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Ronse van 
10 oktober 2017 tot oprichting van een vereniging conform de bepalingen van het OCMW-decreet 
en dit voor de exploitatie van het huidige woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, nl. 
VZW De Linde met als partners het OCMW Ronse samen met de stad Ronse en WZC Sint-
Vincentius VZW.  
De raad wordt verzocht kennis te nemen van het Ministerieel besluit houdende de niet-
goedkeuring van de oprichting van de OCMW-vereniging VZW De Linde.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 januari 2018 van de Vlaamse Minister van 

binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, mevrouw Liesbeth 
Homans, houdende de niet-goedkeuring van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van het OCMW Ronse van 10 oktober 2017 tot oprichting van een vereniging conform de 
bepalingen van het OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk IV en dit voor de exploitatie van het 
huidige Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse nl. vzw De Linde met als partners het 
OCMW Ronse samen met de Stad Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw; 
BESLIST : 
Artikel 1.  Neemt kennis van het ministerieel besluit van 30 januari 2018 betreffende de niet-
goedkeuring van de oprichting van een OCMW-vereniging vzw De Linde.  
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 

13.  OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. 
BUDGETWIJZIGING NUMMER 1 VAN HET BOEKJAAR 2017. 
KENNISNAME. 

De budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 van het OCMW Ronse werd positief 
geadviseerd door het College van Burgemeester en Schepenen van 04 december 2017 en definitief 
vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Ronse op 20 december 
2017. 
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In deze budgetwijziging werd eerst en vooral het negatieve gecumuleerde budgettaire resultaat van 
de rekening 2016, ten bedrage van -95.299,84 euro, ingebracht. 
De bijdrage van de stad aan het OCMW voor 2017 stijgt van 4.450.000 euro naar 4.751.000 euro. 
Het resultaat op kasbasis bedraagt 587,21 euro en de autofinancieringsmarge bedraagt 95.887,05 
euro. 
Inzake het investeringsbudget wordt voorzien om voor 221.000 euro netto investeringen te doen, 
met name de vernieuwing van het oproepsysteem woonzorgcentrum (90.000 euro), de 
herconditionering Hospice Canfyn (25.000 euro), de modernisering liften (35.000 euro), de 
installaties woonzorgcentrum (15.000 euro), de kelder Canfyn (40.000 euro) en de aankoop van 
een wagen (16.000 euro). 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2017 
van het OCMW Ronse. 
 

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 mail dd° 20 november 2017 van de financieel beheerder OCMW waarbij het 
advies van het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevraagd over de budgetwijziging 
1 -2017 van het OCMW Ronse; 

Gelet op het advies 2017/31 dd° 30 november 2017 van de Financiële Dienst in dit 
verband; 

Gelet op het positieve advies van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 04 
december 2017; 

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging nummer 1- 2017 van het OCMW Ronse 
door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Ronse dd° 20 december 2017; 

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

BESLIST : 
Artikel 1.  Kennis te nemen van de budgetwijziging 1 – 2017 van het OCMW Ronse. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 

14.  OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. 
AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014 - 2020 BIJ DE OPMAAK VAN HET 
BUDGET 2018.  
GOEDKEURING. 

Het aangepaste meerjarenplan 2014 – 2020 bij de opmaak van het budget 2018 van het OCMW 
Ronse werd gunstig geadviseerd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 04 
december 2017 en definitief vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het 
OCMW Ronse op 20 december 2017. 
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In het aangepaste meerjarenplan 2014 – 2020 werden de bijdragen van de Stad Ronse aan het 
OCMW Ronse bepaald als volgt : 
     2014               2015                2016               2017     2018                2019                2020 
3.950.000       4.340.000 4.170.000 4.751.000 4.135.000 4.400.000  4.450.000. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het aangepaste meerjarenplan 2014 – 2020 
bij de opmaak van het budget 2018 van het OCMW Ronse. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
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 het ontwerp van aangepaste meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW Ronse; 
Gelet op het advies 2017/31 dd° 30 november 2017 van de financiële dienst in dit verband;  
Gelet op het positief advies dd° 04 december 2017 van het College van Burgemeester en 

Schepenen over het aangepaste meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW Ronse; 
Overwegende dat het aangepaste meerjarenplan 2014-2020 werd vastgesteld door de Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Ronse in haar zitting van 20 december 2017; 
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) bij 10 onthoudingen (sp.a-fractie, Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) : 
Artikel 1.  Het aangepast meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW Ronse goed te keuren. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 

15.  OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.  
BUDGET VAN HET BOEKJAAR 2018.  
KENNISNAME. 

Het budget van het boekjaar 2018 van het OCMW Ronse werd gunstig geadviseerd door het 
College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 04 december 2017. 
Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Ronse van 20 december 2017 werd het 
budget 2018 van het OCMW definitief vastgesteld. 
De totale bijdrage van de Stad Ronse aan het OCMW Ronse bedraagt 4.135.000 euro. 
Het exploitatiebudget werd opgemaakt op basis van de doelstellingennota bij ongewijzigd beleid. 
Er werden geen investeringen ingeschreven. 
Het resultaat op kasbasis van het budget 2018 bedraagt 48.613,35 euro en de 
autofinancieringsmarge 48.026,14 euro. 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van het budget van het boekjaar 2018 van het OCMW 
Ronse. 
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DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
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 het ontwerp van budget 2018 van het OCMW Ronse; 
Overwegende dat het budget 2018 van het OCMW Ronse past in het aangepaste 

meerjarenplan 2014-2020; 
Gelet op het advies 2017/31 dd° 30 november 2017 van de Financiële Dienst; 
Gelet op het positieve advies dd° 04 december 2017 van het College van Burgemeester en 

Schepenen over het budget 2018 van het OCMW Ronse; 
Overwegende dat het budget 2018 werd vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn van het OCMW Ronse in haar zitting van 20 december 2017; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : 
Artikel 1.  Kennis te nemen van het budget 2018 van het OCMW Ronse. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
OVERO 

16.  OPENBARE VERENIGING RONSE, "OVERO".  
AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014 - 2020 BIJ DE OPMAAK VAN HET 
BUDGET 2018.  
GOEDKEURING. 

De Openbare Vereniging Ronse, OVERO, werd opgericht met als (statutair) doel uitwerking en/of 
ondersteuning te geven aan samenwerkingsovereenkomsten die tussen het OCMW Ronse en andere 
OCMW’s, openbare besturen en/of rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerken hebben, 
worden afgesloten in het kader van zowel preventieve en/of curatieve zorg, welzijnszorg of sociale 
diensten. 
Er werden overeenkomsten afgesloten tussen het OCMW Ronse en : 

* Vzw Werken Glorieux 
* Stad Ronse 
* Politiezone Ronse 
* Vzw Psychiatrisch Centrum St-Franciscus – De Pelgrim. 

Op heden bestaat de voornaamste doelstelling van OVERO erin te zorgen voor een optimale 
personeelsinzet bij de realisatie van deze overeenkomsten. 
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Het aangepaste meerjarenplan 2014 – 2020 bij de opmaak van het budget 2018 werd vastgesteld door 
de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer van OVERO in zitting van 22 december 2017. 
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. 
Bij OVERO is er zowel een evenwicht op kasbasis per jaar als een positieve autofinancieringsmarge 
per jaar vanaf 2017 tot en met 2020. 
Over de verschillende jaren van het meerjarenplan evolueren de geraamde bijdragen van het OCMW 
Ronse aan OVERO als volgt : 
  2014              2015      2016     2017   2018   2019            2020 
Tegemoet- 
koming           725.234,30    992.923,52     1.132.703,07     1.368.213,95      1.273.250,39      1.472.632,94    1.531.247,73 
OCMW in  
de werking 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het aangepaste meerjarenplan 2014 – 
2020 van de Openbare Vereniging Ronse, OVERO. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
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 het ontwerp van aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018 van 
de Openbare Vereniging Ronse; 

Overwegende dat het aangepaste meerjarenplan bij opmaak van het budget 2018 werd 
vastgesteld door de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer van de Openbare Vereniging 
Ronse in haar zitting van 22 december 2017; 

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) bij 10 onthoudingen (sp.a-fractie, Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) : 
Artikel 1.  Het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018 van de Openbare 
Vereniging Ronse goed te keuren. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 

17.  OPENBARE VERENIGING RONSE, "OVERO".  
BUDGET VAN HET DIENSTJAAR 2018.  
KENNISNAME. 

De Algemene Vergadering en de Raad van Beheer van de Openbare Vereniging Ronse, OVERO, 
hebben op 22 december 2017 het budget van het dienstjaar 2018 van OVERO vastgesteld. 
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Het budget 2018 van OVERO volgt rechtstreeks uit het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak 
van het budget 2018. 
Het saldo van het exploitatiebudget 2018 bedraagt 0 euro. 
De bijdrage van het OCMW Ronse aan OVERO wordt geraamd op 1.273.250,39 euro. 
Er worden in 2018 geen investeringen voorzien. 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van het budget 2018 van de Openbare Vereniging 
Ronse, “OVERO”. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;  
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
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 het ontwerp van budget 2018 van de Openbare Vereniging Ronse, OVERO; 
Overwegende dat het budget 2018 van de Openbare Vereniging Ronse past in het 

aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2018; 
Overwegende dat het budget 2018 werd vastgesteld door de Algemene Vergadering en de 

Raad van Beheer van de Openbare Vereniging Ronse in haar zitting van 22 december 2017; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : 
Artikel 1.  Kennis te nemen van het budget 2018 van de Openbare Vereniging Ronse. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
ALGEMENE ADMINISTRATIE 

18.  KANTMELDING VAN DE SECRETARIS INZAKE INTREKKING VAN 7 
GEMEENTERAADSBESLISSINGEN EN VAN EEN GEMEENTERAADSBESLUIT 
DAT GEACHT WORDT NOOIT TE HEBBEN BESTAAN MET TOEPASSING VAN 
ARTIKEL 256, VIERDE LID VAN HET GEMEENTEDECREET.  
KENNISNAME. 

Artikel 185 van het gemeentedecreet bepaalt dat de stadssecretaris in de rand van de notulen 
van de gemeenteraad een kantmelding aanbrengt wanneer een raadsbesluit door de 
gemeenteraad opgeheven wordt en van het feit dat een besluit geacht wordt nooit te hebben 
bestaan met toepassing van artikel 256, vierde lid, van het gemeentedecreet.  
De stadssecretaris stelt de gemeenteraad hiervan in kennis. 
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De raad wordt verzocht kennis te nemen van volgende kantmeldingen van de stadssecretaris 
in de notulen van de gemeenteraad van:  
- 16 december 2013 houdende de hernieuwing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 
voor aanslagjaren 2014 tot en met 2019 
- 03 februari 2014 houdende de aanpassing van het belastingreglement op verwaarlozing 
- 20 december 2010 houdende de goedkeuring van het leegstandsreglement 
- 22 december 2014 houdende de goedkeuring van de  belasting op de tweede verblijven  
- 29 mei 2017 houdende de aanpassing van de belasting op het afleveren van administratieve 
stukken 
- 30 januari 2017 houdende verlenging van het subsidiereglement voor nieuw ondernemerschap te 
Ronse en houdende de goedkeuring van het reglement Handelspandenfonds voor nieuwe 
handelszaken. 
- 16 oktober 2017 houdende de goedkeuring van het belastingreglement op ongewenste 
ontwikkelingen in het commercieel centrum, zijnde leegstand en afwijkend gebruik van de 
verwachte functie van commerciële ruimtes.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd, en inzonderheid artikel 185 

dat bepaalt dat de gemeentesecretaris in de rand van de notulen van de gemeenteraad kantmelding 
dient te maken van de intrekking van een besluit door de gemeenteraad en van het feit dat een 
besluit geacht wordt nooit te hebben bestaan met toepassing van artikel 256, vierde lid, en dat de 
gemeentesecretaris de gemeenteraad van elke kantmelding op de hoogte brengt op de 
eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013 houdende de hernieuwing van 
de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor aanslagjaren 2014 tot en met 2019; 

Gelet op de intrekking van dit besluit door de gemeenteraad van 18 december 2017; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 03 februari 2014 houdende de aanpassing van het 

   belastingreglement op verwaarlozing;  
Gelet op de intrekking van dit besluit door de gemeenteraad van 18 december 2017; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2010 houdende de goedkeuring van 

het leegstandsreglement;  
Gelet op de intrekking van dit besluit door de gemeenteraad van 18 december 2017; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2014 houdende de goedkeuring van 

de  belasting op de tweede verblijven;  
Gelet op de intrekking van dit besluit door de gemeenteraad van 18 december 2017; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 houdende de aanpassing van de 

belasting op het afleveren van administratieve stukken;  
Gelet op de intrekking van dit besluit door de gemeenteraad van 27 november 2017; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2017 houdende verlenging van het 

subsidiereglement voor nieuw ondernemerschap te Ronse;  
Gelet op de intrekking van dit besluit door de gemeenteraad van 16 oktober 2017; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2017 houdende de goedkeuring van het 

reglement Handelspandenfonds voor nieuwe handelszaken; 
Gelet op de intrekking van dit besluit door de gemeenteraad van 16 oktober 2017; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017 houdende de goedkeuring van het 

belastingreglement op ongewenste ontwikkelingen in het commercieel centrum, zijnde leegstand 
en afwijkend gebruik van de verwachte functie van commerciële ruimtes;  

Gelet op het schrijven van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen dd° 20 
december 2017 betreffende de schorsing van dit besluit;  

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 256, vierde lid, dat bepaalt dat wanneer binnen de 60 
dagen geen besluit aan de Vlaamse Regering wordt verzonden, het besluit waarvan de uitvoering 
geschorst is, geacht wordt nooit te hebben bestaan; 
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Overwegende dat dit besluit geacht wordt nooit te hebben bestaan;  
Gelet op de kantmeldingen in de rand van de notulen van de gemeenteraad van                         

20 december 2010, 16 december 2013, 03 februari 2014, 22 december 2014, 30 januari 2017, 29 
mei 2017 en 16 oktober 2017; 
BESLIST : 
Artikel 1.  Neemt kennis van de kantmeldingen, aangebracht in de notulen van de gemeenteraad 
van 20 december 2010, 16 december 2013, 03 februari 2014, 22 december 2014, 30 januari 2017, 
29 mei 2017 en 16 oktober 2017. 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 
 
GEMEENTERAAD 

19.  BIJKOMEND PUNT VOORGEBRACHT DOOR DE HEER KOEN HAELTERS, 
RAADSLID, NAMENS DE SP.A-FRACTIE, HOUDENDE EEN VOORSTEL TER 
BEHOUD VAN DE ZITTINGPLAATS VAN HET VREDEGERECHT, KANTON 
GERAARDSBERGEN, (OMVATTENDE DE STEDEN GERAARDSBERGEN EN 
RONSE EN DE GEMEENTE  BRAKEL) IN RONSE, MET HET OOG OP HET 
HOUDEN VAN PERIODIEKE ZITTINGEN. 

De heer Koen Haelters, raadslid sp.a, verdedigt zijn bijkomend punt als volgt : 
Bij wet van 25 december 2017 (gepubliceerd op 29 december 2017) werden het gerechtelijk kanton 
Ronse en het gerechtelijk kanton Geraardsbergen-Brakel samengevoegd tot één kanton, met zetel te 
Geraardsbergen. Dit kanton omvat de steden Geraardsbergen, Ronse en de gemeente Brakel. 
Zodoende valt finaal het doek over het Vredegerecht van Ronse. 
Evenwel bestaat de mogelijkheid om, op plaatsen waar gebouwen zullen sluiten, zittingen ‘sous 
l’arbre’ te houden. Dit bijvoorbeeld in gebouwen van de stad of gemeente. 
Om de burgernabije rechtsbedeling in Ronse te waarborgen voor de Ronsenaar kan de stad 
beslissen een gebouw/locatie ter beschikking te stellen aan het Vredegerecht opdat op deze 
plaats de periodieke zittingen zouden kunnen worden gehouden. 
De raad wordt verzocht een gebouw/locatie te bepalen welk(e) kosteloos aan Justitie, 
meerbepaald het Vredegerecht kanton Geraardsbergen, ter beschikking wordt gesteld teneinde 
de periodieke openbare zittingen in Ronse te waarborgen. 

De heer Koen Haelters licht zijn bijkomend punt toe. 
 
De heer Abderrahim Lahlali, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt 
deze onmiddellijk opnieuw. 
 
De heer Luc Dupont, burgemeester, deelt mee dat hij een stand van zaken heeft opgevraagd 
bij het Ministerie van Justitie.  
Er werd hem meegedeeld dat het Vredegerecht in Ronse tegen 01 juli 2018 zal sluiten.  
Er bestaat inderdaad de mogelijkheid om, op plaatsen waar gebouwen zullen sluiten, zittingen 
‘sous l’arbre’ te houden.  
Het is een heel omvangrijk dossier en de diensten van het Ministerie zijn momenteel bezig met 
de uitvoering en de opvolging ervan.  
De burgemeester stelt voor om eerst het standpunt of een voorstel van het Ministerie af te 
wachten.  
De heer Koen Haelters gaat hiermee akkoord.  
Dit punt wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.  
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