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BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 

DD° 23 APRIL 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, Erik Tack, Pol Kerckhove, Diederik Van 
Hamme, Björn Bordon, Dirk Deschaumes, Christiane Modde, Brigitte Goddaer, Sylvie De Bie, 
Abderrahim Lahlali, Aaron Demeulemeester, Isabelle Stockman, Koen Haelters, Sonia Azouzi, 
Frederik Vandenbossche, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit en Philippe Vallez. 
 Mevrouw Linda Vandekerkhove, algemeen directeur. 
 De heer Wim Vandevelde, schepen van rechtswege. 
  

Verontschuldigd :   de heer Gunther Deriemaker en mevrouw Angélique Syroit, raadsleden. 
 

                                    
De CD&V GROEN-fractie : Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, Diederik Van 
Hamme, Jan Foulon, Ignace Michaux, Wouter Stockman, Abderrahim Lahlali, Isabelle Stockman en 
Patrice Dutranoit. 
De N-VA-fractie : Brigitte Vanhoutte, Lieven Dhaeze, Aaron Demeulemeester 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 :  Brigitte Goddaer. 

De zitting wordt geopend te 18.00 uur. 
De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 12 april 

2018. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 26 maart 2018 worden met algemene 

stemmen goedgekeurd. 

 

OPENBARE ZITTING 

POLITIE - ALGEMEEN 

1.  POLITIEZONE RONSE.  

1)  KASNAZICHT.  

     TOESTAND OP 31 DECEMBER 2017.  

     KENNISNAME.  

2)  BEGROTINGSREKENING DIENSTJAAR 2017 EN BALANS- EN  

     RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2017.  

     VASTSTELLING. 

De raad wordt verzocht de tabel van de naar het volgend dienstjaar (2018) over te dragen 

begrotingskredieten en vastgelegde uitgaven voor de Politiezone Ronse ten bedrage van 5.209,05 

euro voor de gewone dienst vast te stellen. 

De raad wordt verzocht kennis te nemen van het proces-verbaal van nazicht van de kastoestand 

op 31 december 2017 met een te verantwoorden vermogen van 755.618,92 euro. 

De raad wordt verzocht de begrotingsrekening 2017 van de Politiezone Ronse vast te stellen met 

volgend resultaat : 
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   Gewone dienst 

Buitengewone 

dienst 

1 

Vastgestelde rechten ten voordele van de 

politiezone   7.096.226,78 176.495,57 

 Onverhaalbare en oninbare bedragen - 0,00 0,00 

 Netto vastgestelde rechten = 7.096.226,78 176.495,57 

 Vastgelegde uitgaven - 6.493.775,78 176.495,57 

 Algemeen begrotingsresultaat =     

 Positief   602.451,00 0,00 

 Negatief      

2 Netto vastgestelde rechten   7.096.226,78 176.495,57 

 Aanrekeningen - 6.488.566,73 176.495,57 

 Algemeen boekhoudkundig resultaat =     

 Positief   607.660,05 0,00 

 Negatief       

3 Vastgelegde uitgaven   6.493.775,78 176.495,57 

 Aanrekeningen - 6.488.566,73 176.495,57 

 

Naar het volgend boekjaar over te dragen 

vastleggingen = 5.209,05 0,00 

De raad wordt verzocht de balans- en resultaten rekening van de Politiezone Ronse vast te stellen. 

Het balanstotaal bedraagt 1.699.622,81 euro. Het resultaat van het boekjaar bedraagt 156.338,40 

euro. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

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

ministeriële omzendbrieven ter zake; 

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

gestructureerd op twee niveaus;  

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

op de boekhouding van de lokale politie; 

Gelet op de tabel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en 

vastgelegde uitgaven voor de politiezone; 

Gelet op de vaststelling van de begroting 2017 in zitting van de gemeenteraad van de Stad 

Ronse van 28 november 2016; 

Overwegende dat de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen de begroting 

2017 heeft goedgekeurd bij besluit van 16 januari 2017; 

Gelet op de vaststelling van de begrotingswijzigingen nummer 1 en nummer 2 van het 

boekjaar 2017 in zitting van de gemeenteraad van 16 oktober 2017; 

Overwegende dat de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen bij schrijven dd° 

30 november 2017 de budgetwijzigingen nummer 1 en nummer 2 van het boekjaar 2017 heeft 

goedgekeurd; 

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2017 zoals voorgelegd door de heer Jurgen Soetens, 

bijzonder rekenplichtige, welke bestaat uit de kastoestand, de begrotingsrekening, de balans, de 

resultatenrekening en de toelichting; 

Gelet op de nota 2018/3 dd° 03 april 2018 van de heer Jurgen Soetens, bijzonder 

rekenplichtige, betreffende de jaarrekening 2017; 

Op voorstel van het Politiecollege;  

  Na beraadslaging; 

BESLIST : met 24 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 

sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 
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Artikel 1. De tabel van de naar het volgend dienstjaar (2018) over te dragen 

begrotingskredieten en vastgelegde uitgaven voor de Politiezone Ronse ten bedrage van 5.209,05 

EUR voor de gewone dienst vast te stellen. 

Artikel 2. Kennis te nemen van het proces-verbaal van nazicht van de kastoestand op 31 

december 2017 met een te verantwoorden vermogen van 755.618,92 EUR welke als volgt wordt 

verantwoord : 

- Beschikbaar op de rekening 091-0168381-18  bij Belfius Bank : 750.199,14 EUR 

- Beschikbaar op de rekening 091-0130472-36 bij Belfius Bank : 394,72 EUR 

- Beschikbaar op de rekening 001-6016600-57 bij BNP Paribas Fortis : 2.229,81 EUR 

- Beschikbaar op de rekening 363-0824730-76 bij ING : 2.295,25 EUR 

- Ter beschikking gesteld via een provisiekas voor de korpschef : 500,00 EUR. 

Artikel 3.  De begrotingsrekening 2017 van de Politiezone Ronse vast te stellen met volgend 

resultaat : 

   Gewone dienst Buitengewone dienst 

1 

Vastgestelde rechten ten voordele van de 

politiezone   7.096.226,78 176.495,57 

 Onverhaalbare en oninbare bedragen - 0,00 0,00 

 Netto vastgestelde rechten = 7.096.226,78 176.495,57 

 Vastgelegde uitgaven - 6.493.775,78 176.495,57 

 Algemeen begrotingsresultaat =     

 Positief   602.451,00 0,00 

 Negatief      

2 Netto vastgestelde rechten   7.096.226,78 176.495,57 

 Aanrekeningen - 6.488.566,73 176.495,57 

 Algemeen boekhoudkundig resultaat =     

 Positief   607.660,05 0,00 

 Negatief       

3 Vastgelegde uitgaven   6.493.775,78 176.495,57 

 Aanrekeningen - 6.488.566,73 176.495,57 

 

Naar het volgend boekjaar over te dragen 

vastleggingen = 5.209,05 0,00 

Artikel 4.  De balans, resultatenrekening en toelichting van 2017 van de Politiezone 

Ronse vast te stellen. 

Het balanstotaal bedraagt  1.699.622,81 EUR. 

Het resultaat van het boekjaar bedraagt 156.338,40 EUR. 

Artikel 5. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 

van 15 juli 2005. 

 

OPVOLGING PROJECTEN 

2.  STADSVERNIEUWINGSPROJECT DE STADSTUIN.  

VERKAVELING 5.  

GRONDVERKOOP VOOR EEN WONING MET AANHORIGHEDEN GELEGEN 

EPHREM DELMOTTESTRAAT NUMMER 38 (LOT 23.08 BINNEN DE 

VERKAVELING).  

GOEDKEURING. 

In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin werd een ontwerp van akte en een 

verkoopovereenkomst ontvangen voor de woning met aanhorigheden gelegen Ephrem 

Delmottestraat nummer 38 (lot 23.08 binnen de verkaveling 5). De grondwaarde van deze 

verkoop bedraagt 25.300 euro. 

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

project De Stadstuin. 
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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 1 ontwerp van akte en 1 verkoopsovereenkomst ontvingen : 

- op naam van de heer Bossuwe Olivier en mevrouw Houtteman Stefanie voor een woning met 

aanhorigheden voor lot 23.08 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde de woning 

Ephrem Delmottestraat 38, met een grondwaarde van 25.300,00 euro; 

 Gelet op de verslagen 2018/047  van de heer Stadsingenieur; 

 Gelet op het ontwerp van akte; 

Gelet op de tabel van grondverkoop;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 

De grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin : 

- op naam van de heer Bossuwe Olivier en mevrouw Houtteman Stefanie, voor een woning met 

aanhorigheden voor lot 23.08 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde woning Ephrem 

Delmottestraat 38, met een grondwaarde van 25.300,00 euro  

wordt goedgekeurd. 

Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 

 

FINANCIËN 

3.  BELASTINGREGLEMENT OP LEEGSTAND VAN WONINGEN EN GEBOUWEN 

IN DE STAD RONSE.  

GOEDKEURING.  

BESLISSING. 

Het belastingreglement op ongewenste ontwikkelingen in het commercieel centrum, zijnde  

leegstand en afwijkend gebruik van de verwachte functie van commerciële ruimtes, trad voor het 

eerst in werking op 01 januari 2014.  

In de loop van 2017 werd het reglement aangepast en voorgelegd aan de gemeenteraad van 16 

oktober 2017. Het aangepast reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad maar geschorst 

door het Agentschap Binnenlands Bestuur.  

Hierop werd beslist om het belastingreglement op leegstand van gebouwen in het commercieel 

centrum en het gemeentelijk reglement ter bestrijding van de leegstand van woningen te integreren 

in één reglement.  

Het leegstandsreglement voor woningen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 

2017, wordt onveranderd geïntegreerd in het nieuwe belastingreglement. 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor wat betreft leegstand van gebouwen in het commercieel 

centrum :  

- definitie ‘foutief gebruik’ werd geschrapt  

- vaststelling belasting: er werd een verhoging toegepast naarmate het pand langer leeg staat. 

Vanaf jaar 2 wordt de basisbelasting met 50% verhoogd tot max. 3 keer het basisbedrag. 

Dit geldt enkel voor de belasting op gebouwen. 
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- vervangen van vrijstelling ‘onvrijwillige leegstand’ door ‘vrijstelling bij opname pand in 

databank Ronse Onderneemt’: de eigenaar zal gedurende 1 jaar vanaf datum opname in de 

databank vrijstelling krijgen van de belasting op leegstand. Het jaar daarna moet het pand 

voor minstens 6 maand verhuurd worden als pop-up. Indien dit niet het geval is, wordt 

eigenaar belast. 

- afstemming op het Grond-en Pandendecreet: dit heeft als gevolg dat leegstand enkel kan 

belast worden na een periode van 12 maanden. Ook een aantal termen in het 

belastingreglement werden aangepast (opnamedatum inventaris, verjaardag 

opnamedatum,…). 

De raad wordt verzocht het belastingreglement op leegstand van woningen en gebouwen Stad 

Ronse 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 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, en latere wijzigingen;  

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 en het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het 

leegstandsregister en latere wijzigingen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, specifiek artikelen 42, 43, 186, 187 en 253 , 

met latere wijzigingen; 

Gelet op het raadsbesluit dd° 18 december 2017 houdende de aanpassing van de belasting op 

verwaarlozing;  

Gelet op de stedenbouwkundige verordening voor het commercieel centrum, goedgekeurd 

door de gemeenteraad op 16 december 2013 en latere wijzigingen; 

Gelet op het pop-up reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 oktober 2017; 

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; 

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 woningen die ongeschikt- en onbewoonbaar zijn verklaard reeds belast 

worden door een eigen gemeentelijk reglement verwaarlozing; 

Overwegende dat het wenselijk is dat op het grondgebied van de gemeente het beschikbare 

woningen- en gebouwenbestand ook optimaal benut wordt;   

Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet  

voorkomen en bestreden worden omdat leegstand van woningen en gebouwen leidt tot meer 

opdrachten voor de gemeenten; 

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 de leegstaande woningen en gebouwen onder meer een 

effect zal hebben als de opname van dergelijke woningen en gebouwen in een leegstandsregister 

ook daadwerkelijk leidt tot een belasting; 
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Overwegende dat leegstand naar gelang de grootte, aard en ligging van het pand een andere 

impact kan hebben; dat leegstand in het commercieel centrum van de stad heel nefaste gevolgen 

heeft voor de goede werking van het commercieel centrum; dat bij gebouwen in het commercieel 

centrum de breedte van het pand langsheen de straat ook zeer bepalend is voor de impact van de 

leegstand; dat het verantwoordbaar is hogere belastingtarieven voorop te stellen in de meest 

precaire zones, te weten: het hart van het commercieel centrum en de zones waar horeca voorop 

staat; dat in de aanloopstraten naar die zones een iets lager basistarief mogelijk is dat niettemin 

hoger ligt dan het basistarief dat geldt in de rest van de stad;   

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 gemeentelijke leegstandstaks niet mag leiden tot een 

explosieve groei van 2
e
 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; 

Overwegende dat de stad ook stimulerende maatregelen neemt voor gebouwen in het 

centrum die een invulling bekomen overeenkomstig de bepalingen in de stedenbouwkundige 

verordening en het subsidiereglement Handelspandenfonds, goedgekeurd door de gemeenteraad op 

05 juli 1999 en latere wijzigingen; 

Overwegende dat opmerkingen van de toezichthoudende overheid ten aanzien van het 

gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017, betreffende de aanpassing van het belastingreglement 

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

van de verwachte functie van commerciële ruimtes, geleid hebben tot nieuwe inzichten; dat het 

strijd tegen leegstand zich dient te conformeren aan het Grond- en Pandendecreet, dat er beter werk 

gemaakt wordt van één overkoepelend reglement; dat dit reglement alle bestaande reglementen kan  

vervangen; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : met 24 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-

fractie, sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) en 3 stemmen tegen (Vlaams Belang-fractie) : 

Artikel 1.    Het belastingreglement op leegstand van woningen en gebouwen van de Stad 

Ronse goed te keuren en te laten in werking treden vanaf heden : 

“LEEGSTANDSREGLEMENT VOOR WONINGEN EN GEBOUWEN STAD RONSE 

Art. 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 en gebouwen, 
vermeld in art. 2.2.6 van het Grond- en pandendecreet; 
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6° opnamedatum : de datum waarop de woning of het gebouw 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 of het gebouw 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 
ongeschikt of onbewoonbaar 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 
onbewoonbaarheid of ongeschiktheid volledig verhelpen. 

11° gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen 
omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2,1°, van het decreet van 19 
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten;  

12° leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte 
niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van 
ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met 
woningen die deel uitmaken van het gebouw.  

De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor 
gedeelten daarvan uitgereikte stedenbouwkundige vergunning, omgevingsvergunning of 
meldingsakte.  Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is of 
waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie 
afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van 
leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten, bescheiden of de nulmeting voor wat betreft de 
gebouwen gelegen in het afgebakend commercieel centrum.  

Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in 
artikel 2, 2°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en 
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als 
leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het 
gebouw bewoont en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien 
het na sloping van de overige gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning 
die voldoet aan de bouwfysische vereisten.  
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13° afgebakend commercieel centrum : 
A-Zone 
Wijnstraat: nr. 2 
Abeelstraat: nr. 1 tem nr. 29 
Abeelstraat: nr. 2 tem 24 
Franklin Rooseveltplein: nr. 1 tem 42 
Peperstraat 
Hoogstraat 1 
Sint-Martensstraat : nr 51-+53 + nr. 35,37, +37 
Kasteelstraat: nr.1 
B-zone 
Wijnstraat: nr. 1 tem 85 
Abeelstraat – nr. 26 tem 36 
Abeelstraat nr 33 tem 39 
Jean-Baptiste Dekeyserstraat 29 
Jean-Baptiste Guissetplein nr. 2 tem 14 
Politiekegevangenenstraat 1 
C-zone 
Stationsstraat: nr. 1 tem 48 
Sint-Martensstraat: nr 4 tem 26, uitgezonderd nr. 15,17,19, 21, 23, 25 
Wijnstraat: nr. 4 tem 70 
Edouard Anseelestraat 1 
Schipstraat: nr. 1 tem 8 
Grote Markt: nr.15 tem 24- Grote Markt nr. 12-14 
Horecazones 
Grote Markt: nr. 1 tem 10 
Grote Markt : nr. 25 tem 41 
Kleine Markt : nr. 1 tem 10, uitgezonderd nr. 5 
Winston Churchillplein: nr. 1 tem 9 
Zuidstraat 1 

Zie bijlage 1: plattegrond afbakening commercieel centrum 

14° Nulmeting: overzichtslijst van alle gebouwen binnen het commercieel centrum waarbij 
aangegeven wordt wat de verwachte functie is voor wat betreft de ruimte op het gelijkvloers 
aan de straatkant.  Bij de nulmeting wordt ook aangegeven wat de mogelijke toekomstige 
functies zijn. 

15° Stedelijke databank ‘Ronse Onderneemt’: een databank met leegstaande gebouwen in het 
afgebakend commercieel centrum die ter beschikking gesteld zijn door de eigenaar in het 
kader van de pop-up reglementering. 

16° Perceelsoverschrijdend project: project waarbij tegelijk voldaan is volgende 
voorwaarden: 

- Het beoogde project beslaat minstens twee aaneengrenzende kadastrale percelen, 
toebehorend aan verschillende eigenaars; 

- Het beoogde project strekt ertoe de belastbare grondslag op te heffen; 
- Het beoogde project past stedenbouwkundig beter dan individuele projecten op elk 

perceel apart, te bewijzen aan de hand van, hetzij een princiepsakkoord, hetzij een 
positief stedenbouwkundig attest of omgevingsvergunning, afgeleverd door het 
College van Burgemeester en Schepenen.   
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Hoofdstuk 1 : Leegstandsregistratie 

Art. 2 : Leegstandsregister 
§1. : De administratie houdt een leegstandsregister bij. Het leegstandsregister bestaat uit 2 
afzonderlijke lijsten: 
1° een lijst “leegstaande gebouwen” 
2° 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 of het leegstaand gebouw; 
2° de kadastrale gegevens van de leegstaande woning of het leegstaand gebouw; 
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. 
Art. 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 of een leegstaand gebouw 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 2 wordt gevoegd. 
Art. 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. 

Art. 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 of het gebouw waarop het beroepschrift betrekking heeft 
c) de bewijsstukken die aantonen dat de opname van de woning of het gebouw 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. 
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§3. : Elk inkomend beroepschrift wordt in het leegstandsregister geregistreerd en aan de 
indiener wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. 
§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 
of gebouwen belaste personeelslid. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang 
tot een woning of gebouw 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 of het gebouw in het leegstandsregister op vanaf de datum van de 
vaststelling van de leegstand. 
Art.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°. 
Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst 
dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in 
artikel 1, 12°, aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende 
maanden.   
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. De 
administratie stelt deze aanwending vast via administratieve data 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 of het gebouw waarop de vraag tot schrapping betrekking heeft 
c) de bewijsstukken overeenkomstig paragraaf 1 die aantonen dat de woning of het 

gebouw geschrapt mag worden uit het leegstandsregister. 
Als datum van het verzoek wordt de datum van de aangetekende verzending gehanteerd. 
De administratie onderzoekt 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 

Art. 7 : Belastbaar feit 
§1. : Er wordt voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2024 een gemeentebelasting gevestigd op 
die woningen en gebouwen die in het leegstandsregister zijn opgenomen en dit pas vanaf de 
verjaardag van de opnamedatum in het leegstandsregister.  
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§2. : Zolang de woning of het gebouw niet uit het leegstandregister is geschrapt, blijft de 
belasting verschuldigd op de verjaardag van de opnamedatum in het leegstandregister. 
Art. 8 : Belastingplichtige 
§1. : De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde over de leegstaande woning of 
het leegstaand gebouw. 
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 of het overgedragen gebouw. 

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, in 
afwijking van paragraaf 1, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting 
die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd, tenzij de stad in kennis is gesteld 
of kennis heeft dat er een nieuwe overdracht van het zakelijk recht heeft plaatsgevonden. 
 Art. 9 : Bepalingen tarieven van de belasting  
§1. Woningen 
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. Gebouwen 
Voor gebouwen wordt de belasting vastgesteld in functie van het aantal lopende meter dat het 
belastbaar goed paalt aan het openbaar domein, en in functie van de ligging: 

• In de A-zone van het afgebakend commercieel centrum: € 200,00 per begonnen meter, 
en minstens € 2.500,00 per belastbaar goed 

• In de B-zone van het afgebakend commercieel centrum: € 150,00 per lopende meter, 
en minstens € 1.875,00 per belastbaar goed 

• In de C-zone van het afgebakend commercieel centrum: € 100,00 per lopende meter, 
en minstens € 1.250,00 per belastbaar goed  

• In de Horeca-zone van het afgebakend commercieel centrum: € 200,00 per lopende 
meter, en minstens € 2.500,00 per belastbaar goed 

• Buiten het afgebakend commercieel centrum van de stad: € 100,00 per lopende meter, 
en minstens € 1.250,00 per belastbaar goed. 

In de daaropvolgende jaren is de belasting voor gebouwen gelijk aan het bedrag van de 
belasting van het voorbije jaar vermeerderd met 50% van het basisbedrag van het eerste jaar 
belasting. 
Het bedrag van de belasting kan nooit meer bedragen dan 3 keer de basisbelasting. 
Art. 10:  Vaststelling kohier 
De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 
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Art. 11: Betalingstermijn 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het  
aanslagbiljet. 
Art. 12: Verwijl- en moratoriuminteresten 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake de 
rijksbelastingen op inkomsten. 
Art. 13. Stedelijke databank ‘ Ronse Onderneemt’ 
§1: De stedelijke databank heeft als doel om ondernemerschap te bevorderen en leegstand te 
bestrijden in het afgebakend commercieel centrum. Dit gebeurt door het ter beschikking 
stellen van leegstaande gebouwen voor tijdelijke invullingen. Deze lijst wordt ter beschikking 
gesteld van elke potentiële ondernemer. 
§2. De houder van het zakelijk recht van een leegstaand gebouw, gelegen in het afgebakend 
commercieel centrum, kan zijn gebouw laten opnemen in de stedelijke databank ‘Ronse 
onderneemt’ indien hij akkoord gaat met het feit dat zijn gebouw ter beschikking wordt 
gesteld aan onderstaande voorwaarden : 
- Stad Ronse mag het gebouw aanbieden aan elke, volgens haar potentiële, ondernemer die  
  geïnteresseerd is in de formule; 
- de houder van het zakelijk recht gaat akkoord met een verlaagde gebruiksvergoeding: de  
  gebruiksregeling bestaat uit drie opties naargelang de gebruikstermijn: 
Gebruikstermijn Winkelvloeroppervlakte in 

m2 
Maandelijkse 
gebruiksvergoeding 

1 jaar 0-99 
100-249 
250-… 

150 euro 
300 euro 
450 euro 

6 maanden  0-99 
100-249 
250-… 

225 euro 
450 euro 
675 euro 

3 maanden 0-99 
100-249 
250-… 

300 euro 
600 euro 
900 euro 

De houder van het zakelijk recht verklaart dat voor de afgesloten gebruikstermijn de invulling 
zal plaats vinden, zichtbaar van op het openbaar domein. 
De houder van het zakelijk recht verklaart akkoord te zijn met het feit dat eventuele 
invullingen duidelijk kenbaar gemaakt zullen worden als een realisatie van ‘Ronse 
Onderneemt’. 
§3 De gebouwen die opgenomen zijn in de inventaris ‘verwaarloosde gebouwen en 
woningen’, kunnen niet opgenomen worden op de databank ‘Ronse Onderneemt’. 
§4 De ondernemer moet voldoen aan minimale openingsuren van 8 uur per week die bepaald 
worden in de standaardovereenkomst. 
Art. 14 : Vrijstellingen 
§1. : Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden via beveiligde zending bij de 
administratie, 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. 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 15. 
§3. : Van de leegstandsbelasting zijn vrijgesteld, de belastingplichtige die sinds minder dan 
twee jaar zakelijk gerechtigde is van de woning of het gebouw, met dien verstande dat deze 
vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. 
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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 of het gebouw: 
a) gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 

onteigeningsplan of waarvoor geen omgevingsvergunning meer wordt afgeleverd omdat 
een onteigeningsplan wordt voorbereid 

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 betreffende het onroerend erfgoed d.d. 12 
juli 2013 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.  Deze vrijstelling geldt voor twee 
belastingjaren, volgend op de aflevering van de vergunning 

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 gedurende de periode van verzegeling en dit tot maximum één 
aanslagjaar nadat de periode van verzegeling is afgelopen en geldt niet meer vanaf de 
datum dat opnieuw gebruik mogelijk is 

f) deel uitmaakt van een project van een sociale huisvestingsmaatschappij 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) deel uitmaakt van een persceelsoverschrijdend project: 
Bij elke aanvraag tot vrijstelling op basis van deze bepaling dient de belastingplichtige, 
art. 8, aan te tonen dat er nieuwe stappen gezet zijn om tot de realisatie van het 
perceelsoverschrijdend project te komen.     

§5. : Een vrijstelling wordt verleend als een woning: 
a) onderhevig is aan werken in functie van een renovatienota, voor zover zij betrekking 

hebben op de woonfunctie van een leegstaande 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. 

b) reeds belast wordt als 2e
 verblijf. 

§6. : Een vrijstelling wordt verleend als een gebouw: 
a) gelegen is binnen het afgebakend commercieel centrum en opgenomen is in de databank 

‘Ronse Onderneemt’:  
De vrijstelling geldt voor gebouwen die opgenomen zijn in de databank ‘Ronse 
Onderneemt’ voor een periode van 1 kalenderjaar vanaf opnamedatum in het 
leegstandsregister. Via opname in deze stedelijke databank stelt de houder van het zakelijk 
recht zijn leegstaand gebouw ter beschikking van tijdelijke invullingen. 
De belastingplichtige wiens gebouw opgenomen is op de databank ‘Ronse Onderneemt’ 
kan bovendien vanaf het 2de kalenderjaar, na opname in het leegstandregister, een 
vrijstelling bekomen indien het gebouw in dat jaar voor minstens 6 maand werd verhuurd 
en dat voor elk volgend jaar.  



14 

Art. 15: Bezwaar 
§1. : De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen de belasting 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 bevoegde overheid doet 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  
§6. : Als de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift 
wordt de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd voor een hoorzitting. 
Art. 16 : 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. : Volgende reglementen worden opgeheven : 
- het leegstandsreglement Stad Ronse, goedgekeurd door de gemeenteraad op datum 

van 18 december 2017 
- het ‘reglement op ongewenste ontwikkelingen in het commercieel centrum, zijnde  

leegstand en afwijkend gebruik van de verwachte functie van commerciële ruimtes’, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 maart 2014. 

§3. : Dit dossier wordt verder afgehandeld zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 juli 
2005 en wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
Art. 17: Inwerkingtreding 
Het leegstandreglement op woningen en gebouwen van de Stad Ronse treedt in werking vanaf 
heden.” 
Artikel 2.  Volgende reglementen op te heffen op de eerste dag die volgt op de goedkeuring  

 van de gemeenteraad van 23 april 2018 voor wat betreft het ‘ belastingreglement op leegstand 

van woningen en gebouwen Stad Ronse’: 
- het ‘reglement op ongewenste ontwikkelingen in het commercieel centrum, zijnde  

leegstand en afwijkend gebruik van de verwachte functie van commerciële ruimtes’, 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 maart 2014 

- het leegstandsreglement Stad Ronse, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 

december 2017. 

Artikel 3.   Dit dossier wordt verder afgehandeld zoals voorzien in het gemeentedecreet van 

15 juli 2005 en wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

4.  EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN PRIVAATRECHTELIJKE 

VORM, EVA BOUWMAATSCHAPPIJ RONSE CVBA.  

GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2017 EN VAN HET BIJHOREND 

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 06 oktober 2014 werd de cvba Coöperatieve Bouwmaatschappij van 

de Stad Ronse omgevormd tot een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, 

EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba. 
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Bij gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 werd akkoord gegaan met de overdracht van 

eigendommen van de Stad Ronse aan het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba via een 

statutenwijziging naar aanleiding van een kapitaalverhoging door inbreng in natura. 

Op heden bezit de stad in totaal 2712 aandelen van de 2812 aandelen van de vennootschap. 

In uitvoering van artikel 26 van de statuten dient de jaarrekening 2017 alsook het bijhorend 

jaarverslag 2017 van de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba door de 

gemeenteraad goedgekeurd te worden. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2017 en de bijhorende 

balans- en resultatenrekening alsook aan het bijhorend jaarverslag van de Raad van Bestuur van 

het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de gemeenteraadsbesluit van 06 oktober 2014 houdende de omvorming van de 

cvba Coöperatieve Bouwmaatschappij van de Stad Ronse naar een extern verzelfstandigd 

agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA); 

Gelet op de omvorming die op 22 april 2015 op de buitengewone algemene vergadering 

voor statutenwijziging werd goedgekeurd;  

Gelet op de gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2016 waarbij akkoord werd gegaan met de 

overdracht van eigendommen van de Stad Ronse aan het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba door 

middel van een statutenwijziging naar aanleiding van een kapitaalverhoging door inbreng in natura; 

Gelet op de goedkeuring van deze kapitaalverhoging op 08 december 2016 op de 

buitengewone algemene vergadering voor statutenwijziging; 

Overwegende dat deze inbreng resulteerde in een kapitaalverhoging van 812 aandelen die 

aan de Stad Ronse werden toegekend waardoor de Stad Ronse in het bezit kwam van in totaal 2712 

aandelen van de 2812 aandelen van de vennootschap; 

Gelet op artikel 26 van de statuten waarbij de jaarrekening 2017 alsook het bijhorend 

jaarverslag van de Raad van Bestuur van het EVA door de gemeenteraad goedgekeurd dient te 

worden;  

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2017 en de bijhorende balans en resultatenrekening 

van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba;  

Gelet op het ontwerp van het jaarverslag 2017 van de Raad van Bestuur van het EVA 

Bouwmaatschappij Ronse cvba; 

Gelet op de komende algemene vergadering van 28 juni 2018;  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : met algemene stemmen : 

Artikel 1.   De jaarrekening 2017 en de bijhorende balans en resultatenrekening alsook het 

bijhorend jaarverslag van de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba 

worden goedgekeurd.  

Artikel 2.   Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal 

worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 

 

EREDIENSTEN 

5.  CENTRAAL KERKBESTUUR MAARKEDAL.  

JAARREKENING 2017 VAN DE KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW VAN 

LA SALETTE (LOUISE-MARIE), RESSORTEREND ONDER HET CENTRAAL 

KERKBESTUUR MAARKEDAL.  

ADVIES. 

Op 28 maart 2018 ontving het stadsbestuur de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-

Vrouw van La Salette (Louise-Marie), ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal. 

In zijn verslag van 09 april 2018 vermeldt de heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, dat de 

rekening 2016 correct werd ingebracht en dat het budget niet overschreden werd. 
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Het aandeel van de Stad Ronse bedraagt 475/1217den.  

Er werden geen opmerkingen geformuleerd zodat aan deze jaarrekening een gunstig advies kan 

gegeven worden. 

De raad wordt verzocht een gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2017 van de 

kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie), ressorterend onder het Centraal 

Kerkbestuur Maarkedal. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

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

ministeriële omzendbrieven ter zake; 

Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van 

de erkende erediensten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 

reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 

besturen van de erkende erediensten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen 

van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 

besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst; 

Gelet op de indiening van de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van 

La Salette Louise-Marie, ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal, zoals ze werd 

vastgesteld in de kerkraad van voornoemde kerkfabriek op 06 maart 2018; 

Gelet op de nota 2018/4 dd° 09 april 2018 van de Financiële Dienst inzake de jaarrekening 

2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette – Louise-Marie, ressorterend onder 

het Centraal Kerkbestuur Maarkedal; 

Gelet op het voorstel om deze jaarrekening 2017 positief te adviseren; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLIST : met 20 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 

Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) bij 7 onthoudingen (sp.a-fractie) : 

Artikel 1. De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette – 

Louise-Marie, ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal, gunstig te adviseren. 

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.  

 

BEHEER VAN PATRIMONIUM 

6.  AANKOOP VAN 6 PERCELEN GROND EN RUIL VAN EEN PERCEEL 

STADSGROND TER HOOGTE VAN DE DRIEBORREBEEKSTRAAT EN 

AANKOOP VAN EEN PERCEEL GROND GELEGEN TUSSEN DE 

SAVOOISTRAAT EN DE DRIEBORREBEEKSTRAAT, IN HET KADER VAN DE 

REALISATIE VAN HET FIETSPADENPROJECT BEEKSTRAAT - 

SAVOOISTRAAT - DRIEBORREBEEKSTRAAT.  

GOEDKEURING. 

Voor de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-Savooistraat-Drieborrebeekstraat werd een 

akkoord bereikt met meerdere grondeigenaars voor grondaankoop en grondruil. 

Ter hoogte van de Drieborrebeekstraat dienen 6 percelen grond met een totale oppervlakte van 19 a 

33 ca aangekocht te worden en kan 1 perceel stadsgrond met een oppervlakte van 10 a 67 ca geruild 

worden. Door het stadsbestuur dient dan nog een opleg betaald te worden van 3.256,07 euro, alle 

vergoedingen inbegrepen. 

Tussen de Savooistraat en de Drieborrebeekstraat wordt een perceel grond met een kadastrale 

oppervlakte van 20 a 40 ca aangekocht voor de som van 11.745,20 euro.  
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Een van de mede-eigenaars van dit perceel grond zal bij de verwerving van het laatste stuk grond 

langsheen de Savooistraat een deel ervan kunnen aankopen. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de grondaankopen en grondruil langsheen 

de Savooistraat en de Drieborrebeekstraat. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gezien in het kader van de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-Savooistraat-

Drieborrebeekstraat, een akkoord getroffen werd met grondeigenaars voor grondaankoop en 

grondruil; 

Overwegende dat ter hoogte van de Drieborrebeekstraat een grondruil wordt voorgesteld van 

zes percelen grond, met een oppervlakte volgens meting van 19a 33ca die aan de stad dienen te 

worden overgedragen en één perceel stadsgrond van 10a 67ca die door de stad aan één van 

betrokkenen dient te worden overgedragen; 

Gezien voor deze grondruil door de stad nog een opleg betaald wordt van 3.293,67 euro; 

Gezien aan de Savooistraat en de Drieborrebeekstraat een perceel grond van 20a 40ca dient 

te worden aangekocht voor de overeengekomen som van 11.745,20 euro; 

Gezien de tabel van grondruiling met opleg; 

Gezien de tabel van grondaankoop; 

Gezien de meetplannen; 

 Gezien het ontwerp van akte van grondruiling; 

 Gezien het ontwerp van akte van grondaankoop; 

 Gelet op de schatting; 

 Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 

De grondruil van zes percelen grond met een perceel grond voor de realisatie van het 

fietspad Beekstraat-Savooistraat-Drieborrebeekstraat, mits een opleg door de stad van 3.293,67 

euro, wordt goedgekeurd. 

 Het ontwerp van akte van grondruiling wordt aangenomen.  

 De aankoop van een perceel grond met een oppervlakte van 20a 40ca voor de 

overeengekomen som van 11.745,20 euro wordt goedgekeurd. 

 Het nodige krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2018 – algemene rekening 

2240000 – beleidsitem 02000. 

 Het ontwerp van akte van grondaankoop wordt aangenomen. 

 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur en het dossier zal worden overgemaakt aan OVAM. 

 

7.  STRAATNAAMGEVING.  

UITBREIDING VAN DE STRAATNAAM "LOOZEBEEKSTRAAT - RUE DU 

LOOZEBEEK" VOOR DE ONTSLUITINGSWEG VAN DE NIEUWE PARKING 

KEGELKAAI.  

DEFINITIEVE VASTSTELLING. 

Op de gemeenteraadszitting van 19 februari 2018 werd de uitbreiding van de straatnaam 

“Loozebeekstraat – rue du Loozebeek” voor het nieuw aangelegde deel wegenis tot aan de 

Loozebeek, naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe parking Kegelkaai, voorlopig 

vastgesteld. 

Uit het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 05 maart tot en met 03 april 2018 is gebleken 

dat geen klachten of opmerkingen werden ingediend. 

De raad wordt verzocht de straatnaam “Loozebeekstraat – rue du Loozebeek” voor de 

ontsluitingsweg van de nieuwe parking Kegelkaai definitief vast te stellen. 
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DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op zijn beslissing van 19 februari 2018, houdende de voorlopige vaststelling van  de 

uitbreiding van de naamgeving Loozebeekstraat/rue du Loozebeek voor het nieuw aangelegde 

deel wegenis tot aan de Loozebeek naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe parking 

Kegelkaai; 

Gezien tijdens het openbaar onderzoek, dat plaatsvond van 05 maart 2018 tot en met 03 

april 2018, geen bezwaren werden ingediend; 

Gelet op het getuigschrift van bekendmaking van openbaar onderzoek van commodo en 

incommodo; 

Gelet op het proces-verbaal van openbaar onderzoek van commodo en incommodo waaruit 

blijkt dat het ontwerp geen aanleiding heeft gegeven tot verzet; 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 van de Cultuurraad voor de Nederlandse 

Cultuurgemeenschap en zijn wijzigingen, tot bescherming van de namen van openbare wegen en 

pleinen; 

Gelet op de principes inzake plaatsnaamgeving, aangenomen door de Provinciale 

Commissie van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke Vlaamse Commissie van Advies voor 

Plaatsnaamgeving in vergadering van 15 juni 1984; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met 24 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 

sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 

De uitbreiding van de naamgeving Loozebeekstraat/rue du Loozebeek, voor het nieuw 

aangelegde deel wegenis tot aan de Loozebeek, definitief vast te stellen. 

 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 

 

OPENBARE WERKEN 

8.  AANLEG VAN HET OPENBAAR VERLICHTINGSNET EN PLAATSEN VAN 

FIETSPADVERLICHTING TUSSEN DE BEEKSTRAAT EN DE 

DRIEBORREBEEKSTRAAT.  

GOEDKEURING. 

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor de aanleg van een openbaar verlichtingsnet en het 

plaatsen van fietspadverlichting tussen de Beekstraat en de Drieborrebeekstraat. 

Het ontwerp omvat het plaatsen van 27 gecoate palen met lichtpunthoogte 4 meter met armaturen 

die gedimd worden tussen 23 uur en 06 uur. 

De kosten voor deze werken worden geraamd op 25.749,88 euro, inclusief btw en zijn door de 

stad te financieren aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aanleg van het openbaar 

verlichtingsnet en het plaatsen van fietspadverlichting tussen de Beekstraat en de 

Drieborrebeekstraat. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gezien door Eandis een ontwerp opgemaakt werd voor de aanleg van een 

fietspadverlichting tussen de Beekstraat en de Drieborrebeekstraat te Ronse; 

Gezien het ontwerp omvat het plaatsen van 27 palen met lichtpunthoogte 4m in kleur RAL 

7043 (Dark grey) met armaturen Micro Luma 740 - 25000 Lumen (22W), die gedimd worden 

tussen 23 u en 6 u; 

Gelet op het dossier 311298 opgemaakt door Gaselwest; 

Gezien de stad de kosten ten bedrage van 21.280,89 euro exclusief btw of 25.749,88 euro 

inclusief btw dient te financieren; 
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Aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad en deze werken 

door het stadsbestuur dienen gefinancierd te worden; 

Aangezien van de provincie een subsidie kan bekomen worden met betrekking tot de 

aanleg en verbetering van het lokaal functioneel fietsnetwerk; 

           Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

           Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 

 De aanleg van een fietspadverlichting tussen de Beekstraat en de Drieborrebeekstraat te 

Ronse volgens dossier 311298, met kostenraming ten bedrage van 25.749,88 euro inclusief btw, 

wordt goedgekeurd.  

 Een krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2018/1  – algemene rekening 2280000 

– beleidsitem 06700. 

De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 

De maximum subsidie van de provincie in het kader van aanleg en verbetering van het 

lokaal functioneel fietsnetwerk zal worden aangevraagd. 

 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 

 

9.  AANLEG VAN HET AARDGAS- EN LAAGSPANNINGSNET IN DE EPHREM 

DELMOTTESTRAAT.  

GOEDKEURING. 

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor de aanleg van het laagspannings- en lagedruk 

gasnet in de Ephrem Delmottestraat. 

De kosten voor de uitbreiding van de distributienetten, de studiekosten en een forfait voor 

elektriciteit voor elk van de 26 loten worden geraamd op 37.364,89 euro, btw inclusief. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de werken inzake het aanleggen van 

een aardgas- en laagspanningsnet in de Ephrem Delmottestraat.  

 

DE GEMEENTERAAD, 

 Gezien door Eandis een ontwerp werd opgemaakt voor de aanleg van het laagspannings- 

en lagedruk gasnet in de verkaveling Ephrem Delmottestraat; 

 Gezien het ontwerp voorziet in een uitbreiding van de distributienetten, de studiekosten en 

een forfait voor elektriciteit voor elk van de 26 loten; 

            Gelet op het dossier nummer 311412 opgemaakt door Eandis; 

Gelet op de kostenraming voor de stad ten bedrage van 37.364,89 euro, inclusief btw; 

 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 laagspannings- en lagedruk gasnet in de verkaveling Ephrem 

Delmottestraat, volgens dossier 311412, met kostenraming ten bedrage van 37.364,89 euro, 

inclusief btw, wordt goedgekeurd. 

 Het krediet is voorzien in het investeringsbudget van 2018 onder rekeningnummer 

2280000 – beleidsitem 06400 – subproject ELEKTRIFIC.  

De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 

 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
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MARKTEN 

10.  REGLEMENT INZAKE DE UITOEFENING EN DE ORGANISATIE VAN 

AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET 

OPENBAAR DOMEIN VAN DE STAD RONSE.  

AANPASSING.  

BESLISSING. 

Op de gemeenteraadszitting van 30 juni 2014 werd het reglement inzake de uitoefening en de 

organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein van de 

Stad Ronse, voor het laatst aangepast. 

Omwille van de nieuwe Vlaamse regelgeving ambulante handel dienen er in het huidige 

marktreglement een aantal wijzigingen aangebracht te worden en worden er ook meer  

mogelijkheden geboden voor meer lokale autonomie en maatwerk. 

De voornaamste aanpassingen dienen te gebeuren in de Afdeling 1 waaronder : 

Artikel 1. wijziging met betrekking tot het plan van de standplaatsen 

Artikel 2. wijziging met betrekking tot de voorwaarden inzake toewijzing van standplaatsen  

Artikel 3. wijziging met betrekking tot de verhouding abonnementen – losse plaatsen 

Artikel 4. wijziging met betrekking tot het toewijzen van losse plaatsen 

Artikel 5. wijziging met betrekking tot de toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 

Artikel 8. wijziging met betrekking tot de opschorting van het abonnement 

Artikel 11. wijziging met betrekking tot de intrekking van het abonnement door de gemeente 

Artikel 12. wijziging met betrekking tot de vooropzeg vanuit de gemeente 

Artikel 14. wijziging met betrekking tot de inname van de standplaatsen 

Artikel 15. wijziging met betrekking tot de overdracht van de standplaats. 

Hiernaast dienen er eveneens een aantal wijzigingen doorgevoerd te worden in de Afdelingen 2 en 3 

van het bestaande marktreglement. 

De raad wordt verzocht akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen aan het reglement 

inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en 

op het openbaar domein van de Stad Ronse. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

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

Gelet op  de Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van 

ambulante en kermisactiviteiten; 

Gelet op het decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikelen 8 en 10 van de wet 

van 25 juni 1993; 

 Gelet op het Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de 

organisatie van ambulante markten; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse 

bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006, dewelke definitief goedgekeurd 

werd op 21 april 2017 en in werking trad op 8 juni 2017; 

 Gelet op het marktreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 juni 2014; 

 Overwegende dat een wijziging zich opdrong omwille van de nieuwe Vlaamse regelgeving 

ambulante handel (BS 29 mei 2017). Deze biedt een aantal mogelijkheden voor meer lokale 

autonomie en maatwerk; 

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 1, artikel 1 van het 

marktreglement met betrekking tot plan van de standplaatsen; 

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 1, artikel 2 van het 

marktreglement met betrekking tot de voorwaarden inzake toewijzing van standplaatsen; 

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 1, artikel 3 van het 

marktreglement met betrekking tot de verhouding abonnementen – losse plaatsen; 

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 1, artikel 4 van het 

marktreglement met betrekking tot het toewijzen van losse plaatsen; 
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 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 1, artikel 5 van het 

marktreglement met betrekking tot de toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten; 

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 1,  artikel 8 van het 

marktreglement met betrekking tot de opschorting van het abonnement; 

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 1,  artikel 11 van het 

marktreglement met betrekking tot de intrekking van het abonnement door de gemeente; 

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 1, artikel 12 van het 

marktreglement met betrekking tot de vooropzeg vanuit de gemeente; 

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 1, artikel 14 van het 

marktreglement met betrekking tot de inname van de standplaatsen; 

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 1, artikel 15 van het 

marktreglement met betrekking tot de overdracht van de standplaats; 

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 2, artikel 2 van het 

huishoudelijk reglement met betrekking tot het rekeningnummer van de ontvanger van Stad Ronse; 

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 2, artikel 4 van het 

huishoudelijk reglement met betrekking tot het verlaten van de standplaats;  

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 2, artikel 14 van het 

huishoudelijk reglement met betrekking tot de orde en tucht; 

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 2, artikel 16 van het 

huishoudelijk reglement met betrekking tot de marktcommissie; 

 Overwegend dat er een toevoeging wordt voorgesteld in afdeling 3 artikel 2 van de 

administratieve punten met betrekking tot de verplichte documenten; 

 Overwegend dat er een wijziging wordt voorgesteld in afdeling 3, artikel 3 van de 

administratieve punten met betrekking tot het in werking treden van het marktreglement; 

 Gelet op de nota van de dienst Lokale Economie van 21 maart 2018; 

 Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 26 maart 2018; 

BESLIST : met algemene stemmen : 

Artikel 1.   Het aangepaste marktreglement goed te keuren als volgt : 

 

REGLEMENT INZAKE DE UITOEFENING EN DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE 

ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN 

VAN DE STAD RONSE 
 

 

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE 

MARKTEN 

Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2) 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in :  

Elke woens- en zaterdagvoormiddag van 8u tot 12u30 op de Grote Markt. 

Bij plaatselijke feestelijkheden of ingevolge werkzaamheden wordt de wekelijkse markt verplaatst 

naar Parking Portois. 

De gemeenteraad vertrouwt aan het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid toe 
om de markten in te delen, wijzigingen op te nemen en het huishoudelijk reglement vast te stellen. 
Het College zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen. 

PLAN VAN DE STANDPLAATSEN: zie bijlage. 

Gezien dit plan aan voortdurende wijzigingen onderhevig is, is bepaald dat een plan met indeling 

in zones volstaat. 
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Artikel 2. Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 

25) 

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan :  

- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en 

houder zijn van een “machtiging als werkgever” 

- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend 

door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 

vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever” 

- occasioneel aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel 

karakter, met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of 

organisaties ter verdediging van de natuur, de dierenwereld, de ambachten en 

streekproducten (artikel 7 van voornoemd KB  van 24 september 2006). 

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming 

beperkt tot één vaste standplaats. (wet art. 8) 

Het marktplan voorziet in 7 zones. Het marktplan voor de wekelijkse woensdag-en 

zaterdagmarkt worden ingekleurd volgens hieronder vermeld assortiment. Deze inkleuring 

in specifieke zones garandeert de variatie. 

- voeding 

- bloemen en planten 

- kip- en/of vleeskramen 

- varia ( textiel e.a.) 

- bloemen en/of textiel 

- losse standplaatsen 

- vrije plaats. 

Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt het recht om ten alle tijden het assortiment 

op de woensdag- en/of zaterdagmarkt aan te passen. 

Artikel 3. Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. KB art. 23) 

De standplaatsen worden toegewezen per abonnement. Bij afwezigheid van de abonnee wordt deze 

standplaats toegewezen als losse plaats. Volgens de voorwaarden vermeld in art. 4 van het 

huishoudelijk reglement. 

Artikel 4. Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art 27, gewijzigd door Besluit Vlaamse 

Regering 24 februari 2017) 

De losse plaatsen kunnen volgens de chronologische volgorde van aankomst op de markt, in 

voorkomend geval, op basis van de gevraagde standplaats en specialisatie, toegewezen worden. 

Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan 

uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting. De houder van de 

machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaatsen aanwezig zijn. 

Voor het toewijzen van losse standplaatsen hoeven de kandidaten vooraf geen kandidatuur in te 
brengen. De losse standplaatsen worden de dag zelf toegewezen. 
De losse standplaatsen zijn maximum 10 meter. 

De plaatsmeester kan de volgorde wijzigen om reden van praktische aard : veiligheid, openbare 

orde, toegankelijkheid, artikel enz… 

De bezetters van de aldus verhuurde plaatsen (zogenaamde losse marktkramers of risico’s) zullen 

de taks betalen aan de plaatsmeester.  De plaatsmeester zal een gedateerde en genummerde 

kwitantie afleveren voor het betaalde bedrag. 

Deze kwitantie dient bewaard te worden voor gans de duur van de markt.  Ze moet, op verzoek van 

de politie of aan de personen die hiervoor bevoegd zijn, getoond kunnen worden tijdens de duur 

van de markt.  Bij het niet voorleggen ervan kan de betaling van de bezette plaats opgeëist worden. 

Een toevallige markthandelaar die een standplaats inneemt zonder de toelating van de marktleider, 

zal onmiddellijk door de bevoegde overheid van de markt verwijderd worden op zijn kosten en zal 

gedurende  3 volgende maanden niet meer toegelaten worden op de markt. 
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Ingeval van verschillende en herhaalde overtredingen kan het College van Burgemeester en 

Schepenen overgaan tot schorsing of ontzegging tot onze wekelijkse markt. 

De standplaatsen voor de losse marktkramers worden toegewezen aan meerderjarige natuurlijke 

personen, houder van een kaart machtiging ambulante handel - werkgever. 

Het algemeen marktreglement is ook voor de losse marktkramers van toepassing. 

Artikel 5. Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30, 

gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering 24 februari 2017) 

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de stad na of er een 

geschikte kandidaat is in het register, vermeld in artikel 31. Als het register geen geschikte 

kandidaat bevat, maakt de gemeente of de concessionaris de vacature bekend via een 

kennisgeving.   

De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature via mail: 

markten@ronse.be, per post (postdatum geldt als indieningsdatum) of per aangetekende zending. 

5.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31, gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering) 

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. 

Overeenkomstig het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit 

register steeds geraadpleegd worden.  

De kandidaturen worden geklasseerd : 

- eerst volgens categorie zoals bepaald in punt 5.3 

- dan volgens gevraagde standplaats en specialisatie 

- tenslotte volgens datum (overhandiging, indiening bij de post, ontvangst op duurzame drager. 

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. 

Per jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te bevestigen om in het 

register opgenomen te blijven. Met uitzondering van de verplichting om een register bij te houden, 

is dit artikel alleen van toepassing als het gemeentelijk reglement niet in een afwijkende regeling 

voorziet. 

5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art 29 en 31, gewijzigd door Besluit 

Vlaamse Regering 24 februari 2017) 

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning 

ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register: 

rekening houdend met de eventuele specialisatie (zie art.2): 

Volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën : 

a) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan door de gemeente 
die ze op één van de markten van deze gemeente innamen of aan wie de gemeente een 
vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de 
standplaatsen 

b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen 
c) personen die een wijziging van hun standplaats vragen 
d) de externe kandidaten. 

De standplaatsen worden binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde 

standplaats en specialisatie en tenslotte volgens datum chronologisch geordend.  

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend 

worden, wordt als volgt voorrang gegeven : 

a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager 

die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit 

niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting 

b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 
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5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33) 

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager : 

- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 

- of bij elektronische post  met ontvangstbewijs. 

- of per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.   

5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34, gewijzigd 

door BVR) 

Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement 

vermeld staat : 

- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie de standplaats werd toegekend; 

- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend 

werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; 

- het ondernemingsnummer; 

- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; 

- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; 

- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; 

- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; 

- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op uniforme wijze vastgelegd is via het 

retributiereglement. 

- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. 

Overeenkomstig  het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit 

register steeds geraadpleegd worden.  

Artikel 6. Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt ( KB 

art 21) 

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te 

identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het 

voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens 

door de aangestelde aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  

Het bord bevat volgende vermeldingen : 

1°   hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als 

natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening  of in wiens dienst de activiteit 

wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen 

een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt 

uitgeoefend; 

2°   de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 

3°   al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; 

en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 

4°   het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die 

deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 

Artikel 7. Duur abonnement  (KB Art. 32, gewijzigd door BVR)   

De abonnementen worden toegekend per semester.  

Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de 

aanvrager (cf. artikel 8
 

en 9 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij 

aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 10 van 

onderhavig marktreglement. 

Artikel 8.  Opschorting abonnement door de marktkramer  (KB Art. 32, gewijzigd door BVR 

24 februari 2017) 

De houder van een abonnement kan het abonnement tijdelijk opschorten voor een voorziene 

periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen : 

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest met een maximum van 12 

maanden. 

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 
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De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de 

ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de 

activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. 

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de 

overeenkomst voorkomen.  

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats. 

Artikel 9.  Wijziging – ruiling – uitbreiding – inkrimping – artikelwijziging  standplaats 

abonnee 

Aanvragen tot wijziging, ruiling, uitbreiding, mutatie, verandering van verkoopsartikel van 

standplaats moeten per aangetekend schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen 

worden gericht, dat instaat voor de verdere afhandeling. 

Om de attractiviteit en de veiligheid van de markt te waarborgen zal een onderzoek ingesteld 

worden naar de mogelijkheden om binnen de quota van de verkoopsartikelen, de locatie, het 

uitzicht, enz.…een gemotiveerde toewijzing te doen. Tevens kan advies gevraagd worden aan de 

marktcommissie. 

Artikel 10.  Afstand van het abonnement (KB art. 32, gewijzigd door BVR) 

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement 

- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 

- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 

- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen 

vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig. 

- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 

- bij overlijden = automatisch afstand van abonnement zonder vooropzeg  (De 

rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, 

kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij 

de houder was of het abonnement overnemen en dit binnen de 30 kalenderdagen). 
Indien de aanvraag tot afstand van het abonnement correct is gebeurd, zal het saldo van het 

standplaatsgeld voor de resterende periode worden terugbetaald aan de rechthebbende. 

De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend 

volgens één van de vermelde modaliteiten: 

- bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 

- overhandiging tegen ontvangstbewijs 

- op een duurzame drager (fax, email) tegen ontvangstbewijs. 

Artikel 11. Intrekking van het abonnement door de gemeente ( KB art 32 laatste lid, 

gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering 24 februari 2017) 

Het abonnement kan in volgende gevallen door het college van burgemeester en schepenen 

geschorst of ingetrokken worden zonder vooropzegtermijn : 

- de marktkramer het goed niet gebruikt en/of exploiteert overeenkomstig hetgeen bepaald in 

het reglement 

- de abonnee gedurende 4 opeenvolgende weken afwezig is zonder de marktleider hiervan 

vooraf op de hoogte te stellen 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan een afwijking, hetzij individueel, hetzij 

voor een bepaalde categorie van abonnees, op deze verplichting toestaan 

      -      vastgesteld wordt dat betrokkene andere waren verkoopt dan degene die op zijn  

      abonnement en leurkaart vermeld staan 

- de abonnee geen gevolg geeft aan de opmerkingen hem schriftelijk overgemaakt door het 

College van Burgemeester en Schepenen 

- het abonnement één maand na de factuurdatum niet betaald is 

- Bij langdurige ziekte of ongeval met een minimale afwezigheid van 12 maanden 

aaneensluitend 

- Wanneer de abonnee niet langer beschikt over een machtiging ambulante handel 

- Weigering om de richtlijnen van de marktkramer op te volgen 
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- Wanneer de betrokkene na twee schriftelijke aanmaningen de goede gang van zaken blijft 

storen, en tegen het marktreglement blijft handelen. 

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven 

met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.  

Artikel 12. Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2, gewijzigd door decreet) 

Het College van Burgemeester en Schepenen bezit ten allen tijde het recht het aantal plaatsen 

vermeld op het plan volgens de omstandigheden te vermeerderen, te verminderen of anders te 

wijzigen. 

Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een 

termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van ten minste 6 

maand. In gevallen van absolute noodzakelijkheid kan hiervan afgeweken worden. De 

minimumtermijn kan dan ingekort worden. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van 

een vacante standplaats per abonnement (cf. artikel 5.3). 

Een standplaatsafschaffing of vermindering geeft recht op de teruggave van de vereffende 

standplaatsvergoeding voor de resterende weken of maanden van het lopend semester.  Ze geeft 

géén recht op welk danige schadevergoeding ook. 

Artikel 13.  Seizoensgebonden ambulante activiteiten(KB art. 37) 
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit  die betrekking heeft op producten 

of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht 

worden. 

De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten 

worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. 

Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse 

standplaatsen. 
De handelaars met seizoensgebonden producten moeten schriftelijk de perioden van non-

activiteiten overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 14. Inname standplaatsen (KB art. 26, gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering 24 

februari 2017) 

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door : 

a) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen 

houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen 

b) de verantwoordelijke  voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de 

standplaats is toegewezen,  houder  van een “machtiging als werkgever”  

c) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 

toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een 

ambulante activiteit voor eigen rekening; 

d) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan 

wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de 

uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een 

“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in 

dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c). De houder van de 

machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. 

f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van 

de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een 

standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend 

kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze. 

Commentaar: Het College kan beslissen dat de organisatoren die verkopen zonder 
commercieel karakter voorrang krijgen op de losse medewerkers mits vooraf een schriftelijke 
aanvraag te hebben ingediend. 
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Artikel 15. Overdracht standplaats (KB art. 35, gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering 24 

februari 2017) 

14.1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden : 

1. wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk 

persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten 

stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als 

bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen. 

2. indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van 

ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op 

elke overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient 

aangevraagd te worden per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en 

schepenen. In beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van 

specialisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van 

ambulante activiteiten te beschikken) 

3. binnen het eerste jaar kan de standplaats niet opnieuw overgedragen worden, behalve na 

expliciete goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen. 

4. de onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 1 

standplaats beschikken (cf. art. 2). 

14.2. In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen  

• echtgenoten bij feitelijke scheiding,  

• echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen 

• echtgenoten bij echtscheiding 

• wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning 

op voorwaarde da t: 

- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de 

vermelde toestand in 14.2. 

- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1 2° en 3°  

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. 

Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.  

AFDELING 2:   HUISHOUDELIJK REGELEMENT 

Artikel 1.  indeling van de standplaatsen 

De standplaatsen op de markt worden verhuurd volgens plan dat opgemaakt wordt door het 

College van Burgemeester en Schepenen. 

Al de marktpleinen en –wegen zijn ingedeeld per meter voorgevel op een diepte van  

3,5 meter.  De minimum ingenomen plaats is 4 meter met een maximum van 24 meter voor 

abonnementen 

De standplaats waarvoor een abonnement wordt verleend, wordt aanvaard in de staat waarin ze 

zich bevindt.  De abonnee wordt verondersteld de standplaats te kennen en te aanvaarden met alle 

bestaande wegvergunningen, toleranties en lasten waarmee ze zou kunnen belast zijn. 

De abonnee mag de toegewezen standplaats enkel gebruiken voor het te koop aanbieden van die 

producten waarvoor het College van Burgemeester en Schepenen de standplaats heeft bestemd. 

Artikel 2.  betaling abonnement  

De standplaatsen worden verhuurd en betaald per semester.  

De betaling gebeurt op het rekeningnummer BE53 0910 0032 2553 van de Ontvanger van de stad 

Ronse, ten laatste 1 maand na factuurdatum. 

Bij tijdelijke onderbreking van de handelsactiviteiten gedurende het jaar, wordt geen teruggave van 

het saldo voorzien.  

Voor seizoensgebonden marktkramers wordt de factuur opgestuurd per kwartaal en op het 

einde van een kwartaal. 
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Uitzondering : tijdelijke schorsing door overmacht en seizoensgebonden artikels en bij definitieve 

afstand van het abonnement. (zie ook afd.1 art. 8 – 9 – 12) 

Ingeval van niet-betaling van de standplaatsvergoeding overeenkomstig de modaliteiten, worden 

de abonnementen in hun hernieuwingen van rechtswege en zonder aanmaning ingetrokken.  Dit 

houdt echter geen schorsing van de nog te betalen schuld in. 

Artikel 3.  opstellen van de kramen binnen de aflijning 

Bij het opstellen van hun kramen moeten de markthandelaars zich houden aan de aflijning op de 

grond getekend.  Ze zullen door geen enkel voorwerp op deze aflijning een uitsprong mogen 

maken.  Behoudens voor luiken of het gedeelte van een kraam dat kan worden beschouwd als 

afdak, op voorwaarde dat het zich minimum 2.10 boven de grond bevindt en dat het dadelijk kan 

neergelaten of ingetrokken worden voor gebeurlijke doortochten van hulpdiensten, e.d.. 

De gangen tussen de kramen zullen steeds vrij gehouden worden.  Deze gangen mogen niet 

overdekt worden door het verbinden van zeilen en koorden tussen kramen van verschillende rijen. 

Artikel 4.  aankomst en vertrek van de abonnees 

De markthandelaars mogen ’s morgens niet vroeger dan 5.00 uur hun standplaats bezetten, noch in 

de straat en/of aanpalende straten komen stilstaan. 

De vaste standplaats van een afwezige abonnee (vanaf 7.30 uur), mag door de marktleider 

toegewezen worden aan een andere marktkramer voor de duur van de marktdag, voor zover zijn 

koopwaar geen onmiddellijke concurrentie vormt voor de afwezige marktkramer of voor zijn 

marktburen. 

Markthandelaars die na 7.30 uur aankomen, kunnen hun plaats geweigerd worden door de 

marktleider, zonder dat deze afwijzing hen recht geeft op enige vergoeding of schadeloosstelling. 

Niet ingenomen plaatsen zullen vanaf 7.30 uur worden toegewezen aan losse marktkramers  

De markthandelaars zullen ten laatste tegen 8.00 uur verkoopsklaar opgesteld staan. 

De markthandelaars dienen hun plaatsen volledig en netjes opgeruimd te hebben tegen ten laatste 

13.30 uur, de standplaats mag maar verlaten worden vanaf 12h45 en ten laatste tegen 14h. 

Artikel 5.  voertuigen / parking langparkeerders 

De voertuigen waarmee kramen, tenten en goederen worden aangevoerd, moeten nadat ze gelost 

zijn, plaats nemen op de parking LANGPARKEREN. 

De laadwagens moeten ten laatste om 7.45 uur van de markt verwijderd zijn.  Zij mogen ten 

vroegste op de markt komen na het einde van de markt om 12.30 uur.   

Het stadsbestuur kan noch voor diefstal, noch voor schade aan deze voertuigen verantwoordelijk 

gesteld worden. 

Een voertuig ingericht als, of gebruikt als kraam kan slechts op de markt blijven staan, op 

voorwaarde dat het volledig binnen de aflijning opgesteld staat. 

Artikel 6.  voertuigen die op de markt blijven staan 

Bij slecht weer is het de marktleider die beslist of de voertuigen dienende voor het vervoer van de 

goederen, op de markt mogen blijven staan of vroeger mogen oprijden. 

In dit geval moeten zij zodanig opgesteld worden dat zij geen belemmering vormen voor het zicht, 

het verkeer, het goede verloop en de veiligheid in het algemeen, rekening houdend met de 

instructies van de marktleider en/of de politie. 

Artikel 7.  innemen van meer standplaats zonder toelating 

Markthandelaars die zonder toelating van de bevoegde overheid, meer oppervlakte innemen in de 

lengte en/of diepte dan hun vergunning, zullen onmiddellijk een vergoeding betalen aan de 

marktleider gelijk aan 3 maal het toegepaste tarief per lopende meter van de totale gevellengte. 

Deze vergoeding geeft geen recht op het behoud der wederrechtelijk ingenomen meer-oppervlakte 

in de toekomst.  Deze regel is eveneens van toepassing op de markthandelaars die een andere 

standplaats innemen dan diegene die hen werd toegewezen. 
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Artikel 8.  verwarmingstoestellen 

Het is verboden verwarmingstoestellen te gebruiken die niet voldoen aan de veiligheidsnormen of 

die gassen of rook laten ontsnappen. 

Het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen zijn verboden.  Bij het gebruik ervan zal de 

abonnee/losse marktkramer geschorst worden voor de periode van 3 maanden. 

Artikel 9.  verwarmingstoestellen / burgerlijke aansprakelijkheid 

De markthandelaars die gebruik maken van verwarmingstoestellen zijn verplicht hun burgerlijke 

aansprakelijkheid, onder alle oogpunten, tegen brand en ontploffing te laten verzekeren en een 

kopie over te maken aan de stad.  Op elk verzoek van de marktleider moet het bewijs worden 

voorgelegd dat aan deze verplichtingen werd voldaan. 

Indien gebruik wordt gemaakt van installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen (o.a. 

verwarmingstoestellen,…) dient men te beschikken over een draagbare snelblusser met ABC-

poeder van minstens 6kg. 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan eender welk moment een veiligheidscontrole 

laten uitvoeren door de stedelijke brandweer. 

Artikel 10.  voeding – vis 

De vishandelaars zijn onderworpen aan de richtlijnen van het F.A.V.V, betreffende de keuring van 

en de handel in vis. 

Artikel 11.  voeding – tentoongestelde eetwaren 

Alle eetwaren dienen tentoongesteld te worden op de wijze die beantwoordt aan alle hygiënische 

voorwaarden opgelegd door het F.A.V.V. 

Artikel 12.  voeding - te koelen voedingsmiddelen 

Het in de handel brengen van de te koelen voedingsmiddelen is onderworpen aan de richtlijnen van 

het F.A.V.V. 

Artikel 13.  rein houden standplaatsen 

De handelaars moeten ervoor zorgen dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en/of 

onwelriekende vloeistoffen/producten op de grond druipen/liggen.  Indien dit voor vloeistoffen 

onmogelijk blijkt, moeten de markthandelaars deze vloeistoffen in emmers of waterdichte kuipen 

opvangen. 

De verkoper moet de standplaats rein houden tot op een afstand van 5 meter rond zijn marktplaats. 

Hij moet alle afval, overblijfsels of verpakkingsmateriaal bijeen verzamelen en zowel TIJDENS 

als NA de markten alles meenemen. 

Overtredingen ressorteren onder het belastingreglement op het afhalen van afvalstoffen en zullen 

in die zin getaxeerd worden, onverminderd de toepassing van de door het wetboek voorziene 

straffen  

Dit artikel geldt ook voor avondmarkten en andere speciale markten. 

Artikel 14.  orde en tucht algemeen 

Het is de markthandelaars verboden : 

1. bij het lossen van hun goederen, overdreven lawaai te maken, teneinde de morgenrust van 

de inwoners te eerbiedigen; 

2. hun waren te verkopen buiten de aangewezen plaatsen en zonder toelating van de bevoegde 

overheid; 

3. de kopers tegemoet te gaan om aanbiedingen te doen of hen tot kopen aan te zetten; 

4. zich luidruchtig tot het publiek in het algemeen te richten, teneinde het publiek aan hun 

kramen te lokken; 

5. ijzeren pinnen of andere scherpe voorwerpen in het plaveisel van de markt of openbare weg 

te kloppen of te steken, of zelf markeringen aan te brengen; 

6. de monumenten op de verschillende markten te gebruiken voor de opstapeling van lege 

dozen/kisten, enz.… of voor het tentoonstellen van hun waren; 

7. zich (non)verbaal kwetsend of kleinerend uit te laten tegenover de marktleider of andere 

marktkramers. 
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De kosten, veroorzaakt door het beschadigen, bekladden en besmeuren  van de marktplaats, zullen 

door de stad aan de marktkramers die de schade hebben aangericht, aangerekend worden.  

Indien de marktkramer weigert zich te schikken naar de onderrichtingen van de marktleider zal de 

marktkramer een schriftelijke verwittiging krijgen. Bij een volgend voorval zal het abonnement 

van de marktkramer (afhankelijk van de aard van de feiten) geschorst of ingetrokken worden. 

De marktkramer en de marktleider gaan op een respectvolle en correcte manier met elkaar om. 

De richtlijnen en instructies van de marktleider zijn bindend voor de aanwezige marktkramers. 

Artikel 15.  wijziging markt / verplaatste markt 

Indien een wettelijke feestdag op een woensdag of zaterdag valt, gaat de markt gewoon door, 

behalve op Allerheiligen, Kerstdag en Nieuwjaar.  De markt zal dan daags tevoren in de namiddag 

gehouden worden van 13.00 tot 18.00.  De handelaars mogen hun standplaats niet voor 12.00 

innemen, noch in de straat en/of aanpalende straten stilstaan.  De markthandelaars dienen hun 

standplaats tegen ten laatste 19u00 volledig opgeruimd te hebben. 

Ingeval van noodzakelijkheid (bv. tijdens de kermis) of ingevolge werkzaamheden, kan het 

College van Burgemeester en Schepenen toelaten de markt te houden op andere dagen, plaatsen en 

uren dan deze die voorzien zijn door het huidige reglement.  In dit geval dienen de marktkramers 

zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de plaatsmeester en de plaats te bezetten welke met 

hun overeenstemmend nummer is gemerkt. 

Ingeval van werkzaamheden of andere onvoorziene omstandigheden kan het Schepencollege 

beslissen of enkele of alle abonnementsplaatsen hun rechten op die plaats tijdelijk verliezen zonder 

enig recht op schadevergoeding.  In deze gevallen zal de gemeente een andere plaats beschikbaar 

stellen. 

In bijzondere en onvoldoende ongevallen moeten de handelaars zich schikken naar de 

aanwijzingen gegeven door de bevoegde overheid.  Zij die daaraan geen gevolg geven of 

anderzijds klaarblijkelijk de orde verstoren, kunnen onmiddellijk hun standplaats ontnomen 

worden, zonder dat zij daarvoor enig recht op schadevergoeding kunnen laten gelden. 

Artikel 16.  marktcommissie 

De marktcommissie bestaat uit : 

1. de bevoegde Schepen, Voorzitter 

2. de marktleider, Secretaris 

3. twee vertegenwoordigers  van de afdeling voeding 

4. twee vertegenwoordigers van de afdeling textiel 

5. twee vertegenwoordigers van de afdeling allerlei. 

De Marktcommissie kan advies uitbrengen over de marktaangelegenheden, hetzij op vraag van de 

bevoegde Schepen, het College van Burgemeester en Schepenen, hetzij op eigen initiatief, hetzij in 

de gevallen voorzien in deze verordening. 

De Marktcommissie zal minstens 1 maal per jaar vergaderen en op initiatief van de Voorzitter, 

alsook wanneer minstens 3 leden erom verzoeken. 

Artikel 17.  toezicht reglement 

Onverminderd de ambtsbevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie worden de 

overtredingen opgespoord en vastgesteld door de gerechtelijke agenten bij de parketten, de 

federale politie alsmede de door de Koning hiertoe aangewezen ambtenaren. 

Artikel 18.  straffen 

Bij ontduiking van om het even welk standrecht heeft het College van Burgemeester en Schepenen  

het recht de vergoeding der ontdoken rechten te eisen, onverminderd de strafrechtelijke gevolgen. 

Ongeacht de straffen voorzien in andere wetten en verordeningen, worden overtredingen op de 

bepalingen van dit reglement bestraft met de maatregelen zoals vastgelegd in het algemeen 

reglement voor administratieve sancties (GAS-reglement). 

Artikel 19.  afschrift reglement 

Afschriften van het huidig reglement kunnen worden bekomen bij de marktleider.  
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Artikel 20.  verkeer 

Tijdens de zaterdagmarkt is alle verkeer verboden vanaf 5 u.tot 14 u. in de Peperstraat en 

gedeeltelijk op de Grote Markt, uitgezonderd voor de marktkramers die voor het openingsuur en na 

het sluitingsuur hun waren op de markt aanbrengen of afvoeren en de voertuigen van een 

huwelijksstoet die zich naar het stadhuis moeten begeven. 

Alle marktkramers moeten evenwel tegen ten laatste 14u de standplaats verlaten hebben. 

Het stadsbestuur is gehouden de nodige verkeerstekens te plaatsen in de straten welke naar de 

Grote Markt leiden. 

Indien de markt georganiseerd wordt op een andere dag of een ander tijdstip, dan hetgeen is 

omschreven in artikel 1 van het marktreglement, is alle verkeer verboden vanaf 2u voor de 

aanvang van de markt en tot na 1u30 na het einde van de markt. 

AFDELING 3 ADMINISTRATIEVE PUNTEN 

Artikel 1.  bevoegdheid marktleider (KB art. 44) 

De marktleider, aangesteld door de burgemeester of zijn afgevaardigde, is bevoegd om 

documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit 

uitoefenen, te controleren. 

Artikel 2.  verplichte documenten  

De machtiging ambulante handel is enkel geldig indien volgende documenten erbij gevoegd zijn : 

1. het identiteitsbewijs van haar houder of, voor de niet-ingezeten en de buitenlandse 

onderdanen, een identiteitsbewijs dat dat vervangt. 

2. Een bewijs waaruit blijkt dat de uitoefening van de ambulante activiteiten in kwestie 

behoorlijk gedekt wordt door de verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en 

tegen brandrisico’s. 

3. Het bewijs dat bij de uitoefening van een ambulante activiteit waarbij voeding wordt 

verkocht, voldaan wordt aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid. 

Artikel 3. in werking treden reglement (cf. wet, art 10§2) 

In toepassing van Artikel 187 van het gemeentedecreet treedt dit reglement in werking de vijfde 

dag na de bekendmaking ervan. 

Het vigerend marktreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 juni 2014 wordt 

opgeheven met ingang van de inwerkingtreding van huidige beslissing. 

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

2005. 

 

MIDDENSTAND 

11.  POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET OPSTELLEN VAN TERRASSEN 

OP HET OPENBAAR DOMEIN.  

AANPASSING.  

BESLISSING. 

Op de gemeenteraadszitting van 24 april 2017 werd de bestaande politieverordening inzake het 

opstellen van terrassen op het openbaar domein die dateert van 2004 voor het laatst aangepast. 

Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen horecapleinen en niet-horecapleinen, werd er een 

wijziging doorgevoerd betreffende het behouden van het terras in de winterperiode, werd er met 

brouwerij Duvel-Moortgat een regeling getroffen voor de windschermen en parasols om de 

eenvormigheid na te streven en werden er bloembakken voorzien die door de stad bekostigd en ook 

beplant werden. 

Dit aangepaste terrasreglement trad in voege op 01 mei 2017 voor de horeca op de Grote Markt en 

de niet-horecapleinen.  

Aangezien de heraanleg van de Kleine Markt zou beëindigd zijn tegen eind juni 2018 is het 

opportuun het bestaande reglement aan te passen door de Kleine Markt op te nemen in het 

terrasreglement. 
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De raad wordt verzocht zijn akkoord te verlenen aan de aanpassing van de politieverordening 

betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein en het in voege te laten treden vanaf 

01 mei 2018. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

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

Gelet op de politieverordening betreffende de opstelling van terrassen op openbaar domein, 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 april 2004 en latere wijzigingen; 

Gelet op de voorgestelde wijzigingen van het terrasreglement met de bedoeling om de 

uniformiteit op de terrassen te garanderen; 

Gelet op het feit dat het terrasreglement in eerste instantie werd goedgekeurd voor de Grote 

Markt en de niet-horecapleinen en het terrasreglement voor de andere horecapleinen systematisch 

zou goedgekeurd worden, afhankelijk van de werken in De Vrijheid en de financiële haalbaarheid 

van brouwerij Duvel-Moortgat om te investeren in het terrasmeubilair; 

Rekening houdende dat de heraanleg van de Kleine Markt zou afgewerkt zijn tegen eind juni 

2018 en het terrasreglement dan ook van toepassing wordt voor alle terrassen op de Kleine Markt; 

Overwegende dat het terrasreglement voor het Passageplein, voor het Jean-Baptiste 

Guissetplein en Winston Churchillplein op een later te bepalen tijdstip zal in voege treden en 

hiervoor opnieuw een goedkeuring zal worden gevraagd aan de gemeenteraad; 

BESLIST : met algemene stemmen : 

Artikel 1.   Het volgende terrasreglement voor de Stad Ronse goed te keuren : 

“POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET OPSTELLEN VAN TERRASSEN OP 

HET OPENBAAR DOMEIN 

Artikel 1. 

De hiernavolgende verordenende maatregelen hebben betrekking op een tijdelijke en duidelijk 

begrensde privatisering van het openbaar domein met het oog op het uitbaten van een terras. 

Artikel 2. - Gebiedsomschrijving 

Dit reglement is van toepassing voor het volledige grondgebied Ronse. 

Artikel 3. – Terminologie 

Duurzame materialen:  veilige en onderhoudsvriendelijke materialen met een lange levensduur, 

bestemd voor intensief horecagebruik 

Terras:  elke inname van het openbaar domein, die als open uitbreiding van een 

horeca-uitbating dient, bestaande uit tafels, stoelen, parasols, zonneluifels, 

windschermen, verwarmingselementen, aankondigingborden, 

bloembakken en dergelijke 

Terraszone:  de ingenomen oppervlakte voor de uitbreiding van de horecazaak op het 

openbaar domein door middel van een terras  

Zomerterras:  van 1 maart tot en met laatste dag winterkermis 

Winterterras:  vanaf eerste dag na winterkermis tot en met 28/29 februari 

Voetgangerszone:  de zone die zich bevindt tussen de terraszone en de straat. Deze zone is 

obstakelvrij en moet minstens 2 meter bedragen. Indien geen 2 meter 

gehaald wordt, dient de terraszone verminderd te worden 

Terrasmeubilair:  elementen zoals tafels, stoelen, parasols, zonder dat deze opsomming als 

beperkend mag aanzien worden 

Terrasconstructie:  elementen zoals zonneschermen, windschermen, bloembakken, planten, 

aankondigingborden, verwarmingselementen, verlichtingselementen, 

vloerbedekking,  zonder dat deze opsomming als beperkend mag aanzien 

worden 

Windscherm:  een in principe haaks op de gevel geplaatste lichte wandconstructie ter 

bescherming tegen wind of tocht 

Zonneluifel:  een uitklapbaar of oprolbaar zeil ter bescherming tegen felle zon en 

verankerd aan de gevel 
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Horecapleinen :  Grote Markt, Kleine Markt, Jean-Baptiste Guissetplein nrs  10, 11, 12, 13 

en 14, Winston Churchillplein, plein voor de Passage en 

Politiekegevangenenstraat 1  

Niet-horecapleinen:        terrassen elders in de stad opgesteld dan op de horecapleinen. 

BEPALINGEN ALLEEN VAN TOEPASSING OP HORECAPLEINEN 

Artikel 4. – Begrenzing van de opgestelde terrassen: 

ZOMERTERRAS 

Voor de opstelling van een zomerterras op de openbare weg dient met de volgende afstanden 

rekening worden gehouden : 

4.1   de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de rand van het voetpad is kleiner 

dan 2 meter :  het is niet toegelaten om een terras te plaatsen.  

4.2  de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de rand van het voetpad is tussen 2 

meter en 4 meter : het is toegelaten om een terras te plaatsen maar er dient rekening te 

worden gehouden met een voetgangerszone van minimum 2 meter. Windschermen, 

zonneluifels en parasols zijn niet toegelaten.  

4.3  de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de rand van het voetpad  is tussen 4 

meter en 8 meter: het is toegelaten om een terras te plaatsen maar er dient rekening te 

worden gehouden met een voetgangerszone van minimum 2 meter.  

4.4  de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de rand van het voetpad is groter 

dan 8 meter : het is toegelaten om een terras te plaatsen maar er dient rekening te worden 

gehouden met een voetgangerszone van minimum 2 meter.  

Er wordt aan de horeca-uitbater aangeboden om een terras in te richten in een terraszone met een 

maximumlengte van 8 meter vanaf de gevel van de horecazaak.  

Het College van Burgemeester en Schepenen kan, om esthetische redenen in het straatbeeld, 

afwijken van deze maximumlengte. 

De ingenomen terraszone is beperkt tot de ruimte voor de eigen gevel en de vergunde oppervlakte. 

Het terras moet ten alle tijden opgesteld worden conform de vergunning. 

WINTERTERRAS 

Vanaf de eerste dag na de winterkermis tot en met 28/29 februari wordt een winterterras toegestaan.  

Het terras beperkt zich tot de lengte van de windschermen ( 4m). 

Uiterlijk een week na de laatste dag van de winterkermis moet het zomerterras omgevormd worden 

naar een winterterras. Alle overige terrasmeubilair en terrasconstructies moeten worden verwijderd, 

uiterlijk 1 week na het einde van de winterkermis.  

Artikel 5. – Vormgeving 

5.1 Terraszone 

De terraszone sluit onmiddellijk aan bij de gevel van de horecazaak. Er wordt geen 

voetgangerszone langs de gevel van de horecazaak gecreëerd. 

Het is tevens verboden vaste constructies binnen de terraszone aan te brengen.  

De toegangen tot gebouwen en/of de uitgangen van inrichtingen moeten steeds toegankelijk blijven 

over de gehele breedte. 

Aan de voorkant van de terraszone, uitgevend op de straat, mag geen windscherm worden 

aangebracht over de breedte van het terras.  

Artikel 6. - Terrasmeubilair 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de kleur, de afmetingen en het materiaal 

van het meubilair, rekening houdende met de esthetiek en de uniformiteit in de straat of op het 

plein. 

6.1  Stoelen en Tafels 

Tafels, stoelen en hun aankleding mogen geen reclame vermelden. Er dient rekening gehouden te 

worden met de esthetiek en de uniformiteit van een straat of een plein. Ze moeten harmoniëren met 

terrasconstructies en ander meubilair. 

Het meubilair moet een lange levensduur hebben, bestand tegen weersinvloeden en geschikt voor 

publiek- en buitengebruik. 
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6.2  Parasols 

Elke parasol moet voorzien zijn van een voet, die op geen enkel moment mag verankerd worden in 

de grond. Deze voet moet dermate stevig en zwaar zijn, dat de parasol niet omvalt of wegwaait. 

De parasol(s) mag/mogen niet buiten de terraszone uitsteken. 

Per terras moeten de parasols uniform zijn. Verschillende parasols ( verschillende kleuren, 

verschillende logo’s) in 1 terraszone worden niet toegestaan. 

Parasols dienen egaal gekleurd te zijn. Enkel zwarte parasols worden toegestaan. 

Volgende afmetingen van parasols worden toegestaan: 3,5m op 3,5m of 2m op 2m. Binnen één 

terraszone mogen beide formaten van parasols geplaatst worden 

Reclame op parasols mag niet opzichtig zijn en moet betrekking hebben op de naam van de 

horecazaak of op de producten die er worden verkocht. Reclame op de parasol wordt enkel 

toegestaan op de volant van de parasol. 

Artikel 7. -  Terrasconstructies 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de kleur, de afmetingen en het materiaal 

van de terrasconstructies, rekening houdende met de esthetiek en de uniformiteit in de straat of op 

het plein. 

7.1    Windschermen 

Aan de zijkant van de terraszone worden windschermen toegelaten die gemakkelijk weggehaald 

kunnen worden. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over het type, de kleur, de 

afmetingen en het materiaal van de windschermen rekening houdende met de esthetiek en de 

uniformiteit in de straat of op het plein.  

Om de uniformiteit te waarborgen, moet een windscherm voldoen aan volgende omschrijving: 

- Gepoedercoated- Kleur: RAL 7016 ( antraciet) 

- Scherm in 2 horizontale delen zonder bovenbalk, totale hoogte 1535 mm 

- Beide delen in gehard veiligheidsglas (dikte 5 of 6 mm), bovenhoeken bovenste glas licht 

afgerond 

- Bovenkant middenbalk op hoogte 700 mm 

- Logo of reclame is toegestaan maar max. 44cm lang op 15cm hoog zijn en moet in zandstraalband  

  van max. 195 cm hoog. Logo mag enkel in een zandstraalband op de onderruit vermeld worden. 

- Het is niet toegestaan om folie of andere zaken op de bovenruit of onderruit van het windscherm te  

  bevestigen 

- Horizontale en verticale aluprofielen 50 x 51.5 mm onderling verbonden door 4 inox vijzen. 

7.2    Zonneluifel 

De houder van de toelating kan voor de overdekking van zijn terraszone kiezen uit zonneluifels, 

parasols of beide. 

Nieuwe zonneluifels en parasol(s) moeten met elkaar harmoniëren. Zonneluifels moeten de kleur 

RAL 7016 of 9017 hebben. 

De zonneluifels en parasols dienen egaal gekleurd te zijn: prints, gestreepte motieven e.d zijn niet 

vergunbaar. 

Bestaande zonneluifels worden geduld tot ze worden vervangen door nieuwe zonneluifels. 

Reclame op zonneluifels wordt enkel toegestaan op de volant. 

Enkel indien een vergunning kan bekomen worden, overeenkomstig de wetgeving op de 

stedenbouw en de ruimtelijke ordening, mag een aan de gevel verankerde zonneluifel worden 

aangebracht. De zonneluifel moet aan de gevel bevestigd worden overeenkomstig de steden-

bouwkundige vergunning. 

Een zonneluifel die niet verankerd is aan de gevel is niet toegelaten. 

De zonneluifel mag niet uitsteken buiten de terraszone. Om veiligheidsredenen mag de zonneluifel 

niet door enig materiaal gestut worden op het uiteinde. 

De minimale hoogte van de zonneluifel moet bij maximale uitval in overeenstemming zijn met de 

bepalingen van de stedenbouwkundige verordening ter zake. 

Opvullingen tussen het windscherm en zonneluifel worden niet toegestaan. 
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7.3  Menu- en aankondigingsborden 

Er mogen max. 2 aankondigingen van het menu en/of drankenlijsten worden geplaatst binnen de 

terraszone. 

7.4   Verwarming en verlichting 

Het plaatsen van verwarmings- en verlichtingselementen kan in sommige gevallen worden 

toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de brandweer. 

Voor de aardgastoestellen en de elektrische toestellen dient jaarlijks een attest van een 

keuringsorganisme afgeleverd worden dat voor de gastoestellen een dichtheidscontrole omvat en 

voor de elektrische toestellen een keuring conform A.R.E.I. 

De verlichting dient verantwoord te zijn in verhouding met het gebruik van het terras en zijn 

omgeving en de plaatsing moet uitdrukkelijk in de vergunning vermeld zijn. 

7.5   Vloerbedekking 

Terrasvloeren, tapijten of enig andere vorm van vloerbedekking in welk materiaal ook, zijn 

verboden. 

7.6   Bloembakken 

Het is niet toegestaan om bloembakken te plaatsen op het terras, behoudens de bloembakken die 

door de stad zelf worden geplaatst. 

Aanleg van planten/bebloeming in de bloembakken gebeurt door de stad. 

Onderhoud van beplanting/bebloeming gebeurt eveneens door de stad. 

Het proper houden van de bloembak zelf is ten laste van de uitbater. 

BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE TERRASSEN OP HET GRONDGEBIED 

RONSE 

Artikel 8. - Opstellen van tenten 

Het plaatsen van een tent kan in sommige gevallen toegestaan worden, na voorafgaandelijk akkoord 

van het college. Een aanvraag tot het plaatsen van een tent is altijd verplicht. 

Wanneer verwarmings- en/of verlichtingselementen in de tent zullen geplaatst worden, dient dit 

aangegeven te worden op de aanvraag en dient voldaan te worden aan de voorwaarden zoals 

bepaald in artikel 7.4 van onderhavig reglement. 

De tent mag pas geplaatst worden na goedkeuring door het College van Burgemeester en 

Schepenen. Indien de tent wordt opgesteld zonder goedkeuring en in overtreding met dit 

terrasreglement, zal de tent op kosten van de uitbater verwijderd worden door de stedelijke diensten. 

Een aanvraag tot het plaatsen van een tent dient minstens 10 dagen voor het evenement, correct en 

volledig worden ingediend.  

Artikel 9. - Reinheid en stevigheid 

De terrasuitbater moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk onderhoud van de bevloering 

van het openbaar domein dat door zijn terras wordt ingenomen.  

In de bevloering van het openbaar domein mag onder geen enkel beding worden geboord of gekapt 

om er voorwerpen in te bevestigen. 

Artikel 10 – Procedure voor de opstelling van een terras  

10.1   De aanvraag 

De aanvraag moet ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Bij de 

aanvraag tot toelating dient een volledig dossier te worden gevoegd voor het plaatsen en oprichten 

van een terras dat op alle onderdelen moet voldoen aan de hierboven beschreven vormelijke eisen. 

Bij de indiening van de aanvraag dienen de nodige technische tekeningen te worden gevoegd alsook 

attesten, materiaalstalen en foto’s ten einde voldoende duidelijkheid te kunnen verkrijgen over de 

afmetingen, de plaatsing en het uitzicht (vorm, kleur- en materiaalgebruik) van het terras. 

De vergunning moet opnieuw aangevraagd worden bij iedere verandering van uitbater en bij elke 

wijziging van een vergund terras (oppervlakte, meubilair, constructies e.a). 

Iedere wijziging of vervanging van een terras maakt steeds het voorwerp uit van een afzonderlijke 

en schriftelijke toelating. 
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10.2   De toelating 

Het terras mag pas opgesteld worden nadat een toelating werd bekomen en onverminderd de 

bepalingen van dit reglement. 

Het College van Burgemeester en Schepenen levert bij de toelating een plan af met de afmetingen 

van de terraszone, toegelaten meubilair en terrasconstructies. 

Indien bij de oprichting van het terras mocht blijken dat dit niet wordt uitgevoerd in 

overeenstemming met de bepalingen van dit reglement, dan moet de oprichting op bevel van de 

bevoegde ambtenaar onmiddellijk worden stopgezet, overeenkomstig artikel 14.2 van onderhavig 

reglement. 

De toelating kan worden ingetrokken of gewijzigd indien het college in een gemotiveerde beslissing 

van oordeel is dat het terras om redenen van verkeersveiligheid gevaar kan opleveren of omwille 

van redenen van openbare orde zoals lawaai of vervuiling, hinder voor de omwonenden, de 

uitvoering van openbare werken, werken aan een gebouw of elke andere reden van openbaar nut, of 

wegens het niet naleven van de bepalingen van onderhavig reglement. 

Zowel de intrekking van de toelating als het tijdelijk moeten verwijderen van het terras om redenen 

van openbare veiligheid of openbaar nut, brengen voor de houder van de toelating geen recht op 

schadevergoeding, onder welke vorm ook, met zich. 

Artikel 11.  – Bepalingen met betrekking tot de openbare orde  

11.1 Het is uitdrukkelijk verboden om het even welke vorm van geluidsdrager op het terras aan te 

brengen. De houder van de toelating moet het geluidsvolume van muziek of andere in zijn 

horecazaak beperken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, zodat er geen 

geluidsoverlast veroorzaakt wordt. 

11.2 De houder van de toelating is te allen tijde verplicht alle eventuele afval te verwijderen op 

wegdek of trottoir alsook in de onmiddellijke omgeving van het terras. 

Ten laatste onmiddellijk na het verstrijken van het toegestane sluitingsuur moet het terras 

worden opgeruimd. Het opruimen van het terras dient zo geluidsarm mogelijk te gebeuren 

teneinde de nachtrust niet te storen. 

11.3 Het is niet toegestaan om etenswaren te bereiden op het terras of tapinstallaties te plaatsen 

zonder voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 12. – Bepalingen met betrekking tot de verantwoordelijkheid 

De houder van de toelating dient er op toe te zien dat de begrenzing van de terraszone, zoals 

bepaald in artikel 4, steeds gerespecteerd wordt. 

Hij draagt er zorg voor dat het terras niet wordt opgesteld buiten de in de toelating en in dit 

reglement toegewezen terraszone en dat de doorgangen rondom en op het terras te allen tijde vrij 

blijven. 

De houder van de toelating blijft verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen aan derden of aan 

het openbaar domein, die het gevolg zouden zijn van het plaatsen van het terras. De houder van de 

toelating en zijn personeel moeten steeds het verkeersreglement naleven. 

De houder van de toelating, eigenaar of uitbater blijft verantwoordelijk voor het naleven van de 

gestelde maatregelen en hij zal er op toezien dat de in de toelating vermelde vrije ruimte niet wordt 

ingenomen door cliënteel, fietsen, bromfietsen en obstakels en dat de klanten en verbruikers de 

voorbijgangers niet hinderen of lastig vallen. 

De houder van de toelating blijft te allen tijde als een goed huisvader verantwoordelijk voor de 

volledige terrasinrichting ( terrasmeubilair en terrasconstructies). 

Artikel 13. - Bijzondere bepalingen 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt in de toelating melding van de specifieke voor-

schriften die het noodzakelijk acht om de veiligheid van de weggebruikers en de buurtbewoners te 

waarborgen. 

Het behoort tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen bij uitzonderlijke 

gelegenheden inname van het openbaar domein toe te staan voor een uitbreiding van de terraszone 

krachtens onderhavig reglement. 
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Artikel 14. - Strafbepalingen  

14.1 De toelating moet te allen tijde door de uitbater of zijn aangestelde kunnen worden 

voorgelegd op eenvoudig verzoek van alle bevoegde personen. Deze toelating moet als 

dusdanig steeds aanwezig zijn in de instelling. 

14.2 Indien bij de oprichting van het terras mocht blijken dat dit niet wordt uitgevoerd in 

overeenstemming met de bepalingen van dit reglement, dan moet de oprichting op bevel van 

de bevoegde ambtenaar onmiddellijk worden stopgezet. 

Als daaraan geen gevolg wordt gegeven, wordt de houder van de toelating schriftelijk in 

gebreke gesteld. 

Als ook daaraan geen gevolg wordt gegeven, vervalt de toelating tot het gebruik van het 

openbaar domein automatisch en moet het terras binnen de 24 uur geheel verwijderd 

worden. 

Als ook aan dit laatste geen gevolg wordt gegeven zullen, na een nieuwe schriftelijke 

ingebrekestelling bij aangetekende brief, de constructie en alle terrasonderdelen door de 

stedelijke diensten of door de daartoe aangestelde aannemer verwijderd worden op kosten 

van de uitbater zonder dat deze eventuele schade of winstderving kan verhalen op de stad. 

14.3 Indien er tijdens de duur van de opstelling van het terras inbreuken tegen de bepalingen van 

dit reglement worden vastgesteld, zal hiervan een schriftelijke waarschuwing worden 

overgemaakt aan de houder van de toelating. Er zal met name streng op toegezien worden 

dat de begrenzing van het terras, zoals bepaald in de toelating en in dit reglement te allen 

tijde gerespecteerd wordt, en dat de openbare orde en veiligheid wordt bewaard. 

Bij de derde schriftelijke waarschuwing vervalt de toelating tot het gebruik van het openbaar 

domein automatisch en moet het terras binnen de 24 uur geheel verwijderd worden. 

Als aan dit laatste geen gevolg wordt gegeven zullen, na schriftelijke ingebrekestelling bij 

aangetekende brief, het terras door de stedelijke diensten of door de daartoe aangestelde 

aannemer verwijderd worden op kosten van de uitbater zonder dat deze eventuele schade of 

winstderving kan verhalen op de stad.  

14.4 Als het zomerterras op het einde van het seizoen niet tijdig verwijderd of aangepast wordt 

naar winterterras zullen, na schriftelijke ingebrekestelling bij aangetekende brief, het terras 

door de stedelijke diensten of door de daartoe aangestelde aannemer verwijderd worden op 

kosten van de uitbater zonder dat deze eventuele schade of winstderving kan verhalen op de 

stad.  

14.5  In geval de openbare veiligheid dit vereist, kan het stadsbestuur zonder voorafgaande 

schriftelijke ingebrekestelling overgaan tot verwijdering op kosten van de houder van de 

toelating. 

14.6   Inbreuken zullen worden bestraft met de maatregelen zoals bepaald in het algemeen 

reglement voor administratieve sancties. 

Artikel 15. - Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 01 mei 2018 voor de Grote Markt, Kleine Markt en de niet- 

horecapleinen.” 

Artikel 2.   Het terrasreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2017, op te heffen 

en te vervangen door dit reglement vanaf 01 mei 2018, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 

april 2018. 

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

15 juli 2005. 
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CULTUUR 

12.  INTERLOKALE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEKEN VLAAMSE ARDENNEN. 

1)  GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2017.  

2)  GOEDKEURING VAN DE BEGROTING 2018 EN HET ACTIEPLAN 2018. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 07 maart 2005 werden de statuten van de Interlokale Vereniging 

voor Bibliotheken ‘Vlaamse Ardennen’ goedgekeurd.  

In toepassing van Artikels 22 en 23 van deze statuten dienen de jaarrekeningen en de 

begrotingen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd te worden.  

De jaarrekening 2017 en de begroting en het actieplan 2018 werden op 15 maart 2018 door 

het beheerscomité van het Samenwerkingsverband Vlaamse Ardennen goedgekeurd.  

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2017 en aan de 

begroting en het actieplan 2018 van de Interlokale Vereniging voor Bibliotheken Vlaamse 

Ardennen. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 §1; 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 §3; 

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 43 §2; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd° 07 maart 2005 houdende goedkeuring van de 

statuten van de Interlokale Vereniging voor Bibliotheken “Vlaamse Ardennen”; 

Gelet op de jaarrekening 2017, het jaarverslag 2017 en het actieplan en de begroting 

voor 2018 van bovenvermelde interlokale vereniging, in uitvoering van artikel 23 van hoger 

vermelde statuten van de vereniging; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met 24 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-

fractie, sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 

Artikel 1.    De jaarrekening 2017,  het jaarverslag 2017 en het actieplan en begroting 2018 

van de Interlokale Vereniging voor Bibliotheken “Vlaamse Ardennen” worden goedgekeurd. 

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

van 15 juli 2005. 

 

13.  KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN.  

AANPASSING VAN DE OVEREENKOMSTEN AFGESLOTEN TUSSEN HET 

STADSBESTUUR RONSE EN DE GEMEENTEBESTUREN VAN DE FILIALEN 

IN BRAKEL, KLUISBERGEN EN MAARKEDAL.  

GOEDKEURING. 

Voor de Kunstacademie Vlaamse Ardennen werden in 2005 overeenkomsten afgesloten tussen het 

stadsbestuur van Ronse en de gemeentebesturen van de filialen in Brakel, Kluisbergen en 

Maarkedal. 

Intussen werden verschillende zaken gewijzigd zoals de naamsverandering van “Academie voor 

Artistieke Vorming” naar “Kunstacademie Vlaamse Ardennen”,  de wijziging van de namen van 

Burgemeesters en Secretarissen, de wijziging van de adressen van de vestigingplaatsen in de 

filiaalgemeenten, de aanpassing van het didactisch materieel en materiaal, enz. 

Zodoende is het noodzakelijk de overeenkomsten met de filialen van de gemeenten Brakel, 

Kluisbergen en Maarkedal te vernieuwen. 

De raad wordt verzocht de aanpassingen aan de overeenkomsten van de filialen van de 

Kunstacademie Vlaamse Ardennen voor de gemeenten Brakel, Kluisbergen en Maarkedal goed te 

keuren. 
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DE GEMEENTERAAD, 

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

Gelet op het Decreet betreffende de organisatie van het deeltijds kunstonderwijs van 

09 maart 2018; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 12 september 2005 waarbij de 

overeenkomsten met de filialen in Brakel, Kuisbergen en Maarkedal goedgekeurd werden;  

Gelet op de nota van de heer Pascal Devreese van 28 maart 2018, directeur 

Kunstacademie Vlaamse Ardennen (KAVA), houdende aanpassing van de bestaande 

overeenkomst betreffende de Kunstacademie Vlaamse Ardennen, afgesloten tussen het 

Stadsbestuur van Ronse en de gemeentebesturen van de filialen in Brakel, Kluisbergen en 

Maarkedal; 

Gelet op de vraag van de heer Pascal Devreese om naar aanleiding van de huidige 

noodzaak om enkele aanpassingen aan te brengen in de overeenkomst, na een evolutie van de 

school en de reglementering; 

Overwegende dat de bestaande overeenkomst dateert van het jaar 2005; 

Overwegende dat het bedrag van de jaarlijkse werkingskost van de filiaalgemeente aan 

de Stad Ronse momenteel niet dient aangepast te worden; 

Overwegende dat de volgende aanpassingen zijn gebeurd : 
- de naam ‘Academie voor Artistieke Vorming’ naar Kunstacademie Vlaamse Ardennen 

- namen van burgemeesters en secretarissen 

- adressen van de vestigingsplaatsen in de filiaalgemeenten 

- didactisch materieel en materiaal (Art. 4 §2) 

- kilometervergoedingen personeel zijn verwijderd 

- niet-gesubsidieerde uren gepresteerd in het filiaal worden bezoldigd door het bestuur van 

het respectievelijke filiaal 

- update van de weddeschaal van de nieuwe directie 

- update van de remuneratie van de directeur naargelang het aantal leerlingen in het filiaal; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : met algemene stemmen : 

Artikel 1.   De geactualiseerde overeenkomst van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen 

afgesloten tussen het Stadsbestuur van Ronse en de gemeentebesturen van de filialen in 

Brakel, Kluisbergen en Maarkedal goed te keuren, die de overeenkomsten goedgekeurd door 

de gemeenteraad van 12 september 2005, vervangt.  

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

van 15 juli 2005. 

 

LEEFMILIEU 

14.  HERAANLEG VAN HET RECYCLAGEPARK.  

LEVEREN EN PLAATSEN VAN DIFTAR-VOORZIENINGEN BESTAANDE UIT 

EEN BEDIENINGSZUIL VOORZIEN VAN EEN IDENTIFICATIE- EN 

REGISTRATIESYSTEEM, DE NODIGE HARD- EN SOFTWARE EN DE 

SLAGBOMEN.  

GOEDKEURING. 

SOLVA heeft, in samenwerking met het stadsbestuur, een bestek opgemaakt voor het leveren en 

plaatsen van een toegangscontrole en DIFTAR-systeem op het recyclagepark, aansluitbaar op de 

bestaande infrastructuur en op de toekomstige weegbruggen. 

Het recyclagepark wordt hiervoor opgesplitst in 2 delen, een niet-betalend gedeelte waar de 

bezoeker kosteloos fracties kan afleveren en een betalend gedeelte waar de bezoeker moet betalen 

om bepaalde huishoudelijke afvalfracties, op basis van gewichtsregistratie, af te geven. 

Aan de ingang van het recyclagepark zullen een bedieningszuil voorzien van een identificatie- en 

registratiesysteem alsook slagbomen geplaatst worden. Ook de nodige hard- en software werd 

hiervoor voorzien. 
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De kosten voor deze werken worden geraamd op 61.402,66 euro, btw inclusief. De opdracht kan 

via openbare procedure worden toegewezen. Aan OVAM zal de maximale subsidie worden 

aangevraagd. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het leveren en plaatsen van DIFTAR-

voorzieningen voor het recyclagepark. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gezien in het kader van de heraanleg van het recyclagepark door Solva in samenwerking 

met het stadsbestuur een bestek werd opgemaakt voor het leveren en plaatsen van een 

toegangscontrole en DIFTAR-systeem op het recyclagepark; 

Gezien dat DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarifering, wat betekent dat de vervuiler 

betaalt voor de hoeveelheid afval die hij aanlevert op het recyclagepark; 

Gezien voor de invoering van de DIFTAR-voorzieningen het recyclagepark opgesplitst 

wordt in 2 delen, een niet-betalend gedeelte waar de bezoeker kosteloos fracties kan aanleveren en 

een betalend gedeelte waar de bezoeker moet betalen om bepaalde huishoudelijke afvalfracties af 

te leveren, op basis van gewichtsregistratie; 

Gezien de opdracht voorziet om aan de ingang van het recyclagepark een systeem te 

plaatsen waarmee de bezoeker kan worden geïdentificeerd; 

Gezien naast deze bedieningszuil, voorzien van een identificatie- en registratiesysteem, in 

de opdracht ook de noodzakelijke hard- en software alsook slagbomen voorzien zijn; 

Gezien de opdracht via openbare procedure kan worden toegewezen en geraamd wordt op 

50.746 euro, exclusief btw of 61.402,66 euro, inclusief btw; 

Gezien voor deze opdracht bij OVAM de maximale subsidie zal worden aangevraagd; 

Gezien het bestek met als onderwerp “Heraanleg recyclagepark : leveren en plaatsen van 

DIFTAR-voorzieningen; 

Gezien het situatieplan; 

Gezien de raming van het project; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 

 Het dossier voor de heraanleg van het recyclagepark – leveren en plaatsen van DIFTAR-

voorzieningen voor de geraamde prijs van 61.402,66 euro, inclusief btw, wordt goedgekeurd.  

 Een krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2018/1  – algemene rekening 2300000 

– beleidsitem 03091. 

De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 

De maximum subsidie van de OVAM in het kader van het gebruik van het DIFTAR-

systeem zal worden aangevraagd. 

 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur en het dossier zal worden overgemaakt aan 

OVAM. 

 

15.  HERAANLEG VAN HET RECYCLAGEPARK. 

LEVEREN EN PLAATSEN VAN TWEE VERPLAATSBARE WEEGBRUGGEN 

IN OPBOUW EN AANSLUITBAAR OP DE BESTAANDE INFRASTRUCTUUR 

EN TOEKOMSTIGE DIFTAR-VOORZIENINGEN.  

GOEDKEURING. 

Door SOLVA werd, in samenwerking met het stadsbestuur, een bestek opgemaakt voor het leveren 

en plaatsen van 2 verplaatsbare weegbruggen in opbouw die aansluitbaar zijn op de bestaande 

infrastructuur en de toekomstige DIFTAR-voorzieningen op het recyclagepark. 

De weegbruggen worden geplaatst in het betalende gedeelte van het recyclagepark zodat de 

bezoeker, op basis van gewichtsregistratie, betaalt voor de aangeleverde huishoudelijke 

afvalfracties. 
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De kosten worden geraamd op 32.052,90 euro, btw inclusief. De opdracht kan via openbare 

procedure worden toegewezen. Aan OVAM zal de maximale subsidie worden gevraagd. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het leveren en plaatsen van 2 

verplaatsbare weegbruggen in het betalend gedeelte van het recyclagepark. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gezien in het kader van de heraanleg van het recyclagepark door Solva in samenwerking 

met het stadsbestuur een bestek werd opgemaakt voor het leveren en plaatsen van twee 

verplaatsbare weegbruggen in opbouw, aansluitbaar op de bestaande infrastructuur en toekomstige 

DIFTAR-voorzieningen op het recyclagepark; 

Gezien dat DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarifering, wat betekent dat de vervuiler 

betaalt voor de hoeveelheid afval die hij aanlevert op het recyclagepark; 

Gezien de weegbruggen geplaatst worden in het betalend gedeelte van het recyclagepark 

waar de bezoeker, op basis van gewichtsregistratie, zal moeten betalen voor de afgeleverde 

huishoudelijke afvalfracties,  

Gezien de opdracht via openbare procedure kan worden toegewezen en geraamd wordt op 

26.490 euro, exclusief btw of 32.052.90 euro, inclusief btw; 

Gezien voor deze opdracht bij OVAM de maximale subsidie zal worden aangevraagd; 

Gezien het bestek leveren en plaatsen weegbruggen; 

Gezien het situatieplan; 

Gezien de raming van het project; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

BESLIST : met algemene stemmen : 

 Het dossier voor de heraanleg van het recyclagepark – leveren en plaatsen van weegbruggen  

voor de geraamde prijs van 32.052,90 euro, inclusief btw, wordt goedgekeurd.  

 Een krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2017/1  – algemene rekening 2300000 – 

beleidsitem 03091. 

De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 

De maximum subsidie van de OVAM in het kader van de weegbruggen zal worden 

aangevraagd. 

 Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur en het dossier zal worden overgemaakt aan OVAM. 

 

ALGEMENE ADMINISTRATIE 

16.  INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING, IGS WESTLEDE.  

1)  BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE  

     BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING (STATUTENWIJZIGING)  

     VAN 05 JUNI 2018 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE  

     VERTEGENWOORDIGER.  

2)  BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE GEWONE  

     ALGEMENE VERGADERING VAN 05 JUNI 2018 EN VASTSTELLING VAN  

     HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER.  

BESLISSING. 

Bij schrijven van 06 maart 2018 van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede wordt  

het stadsbestuur uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 05 

juni 2018. Deze vergadering heeft als enige agendapunt een statutenwijziging. 

Naar aanleiding van het decreet op de uittreding van de provincies en het nieuw decreet over 

het lokaal bestuur dienen de statuten van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede 

aangepast te worden. 
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Bij schrijven van 03 april 2018 werd de stad ook uitgenodigd voor de gewone algemene 

vergadering van 05 juni 2018. 

De agenda luidt als volgt :  

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 05/12/2017 

2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2017 

3. Verslag Commissaris-Revisor 

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 

5. Werkingsverslag 2017 

6. Ontslag en benoeming bestuurders. 

In toepassing van het Decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking dient de agenda 

van de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad en dient 

het mandaat van de vertegenwoordiger, de heer Tom Deputter, vastgesteld te worden. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging en aan de 

agenda’s van de buitengewone en gewone algemene vergadering van 05 juni 2018 van IGS 

Westlede en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

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

heden gewijzigd; 

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

Gelet op het Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het Decreet 

van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 09 

december 2005; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;  

Gelet op het feit dat de Stad Ronse als vennoot is aangesloten bij de Intergemeentelijke 

Samenwerking Westlede; 

Gelet op het schrijven van IGS Westlede van 06 maart 2018 betreffende de Buitengewone 

Algemene Vergadering in zitting van 05 juni 2018 met als agenda :  

1.  Wijziging statuten :  

1. Aanpassing Decreet op de uittreding van de provincies 

2. Aanpassing Decreet over het Lokaal Bestuur; 

Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van IGS Westlede; 

Overwegende dat door het Decreet op de uittreding van de provincies en het nieuw Decreet 

over het Lokaal Bestuur de statuten van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede dienen 

aangepast te worden;  

Gelet op het schrijven van IGS Westlede van 03 april 2018 betreffende de Gewone 

Algemene Vergadering in zitting van 05 juni 2018 met als agenda :  

7. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 05/12/2017 

8. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2017 

9. Verslag Commissaris-Revisor 

10. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 

11. Werkingsverslag 2017 

12. Ontslag en benoeming bestuurders; 

Overwegende dat in uitvoering van artikel 44 van het Vlaams Decreet van 06 juli 2001 

houdende de intergemeentelijke samenwerking, alle agendapunten moeten voorgelegd worden aan 

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

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 18 november 2013 waarbij de heer Tom Deputter 

aangeduid werd als stadsafgevaardigde voor de algemene vergaderingen van IGS Westlede, voor 

de hele legislatuur 2013-2018; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

BESLIST : met algemene stemmen : 
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Artikel 1.  De statutenwijziging van IGS Westlede goed te keuren.  

Artikel 2.  Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de 

buitengewone en de gewone algemene vergadering van IGS Westlede die gehouden zullen worden 

op 05 juni 2018. 

Artikel 3.  De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 

beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten 

van de buitengewone en de gewone algemene vergadering van IGS Westlede van 05 juni 2018, 

waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

Artikel 4.  Van onderhavige beslissing wordt een afschrift gestuurd naar directie@westlede.be. 

Artikel 5.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk I van 

het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005. 

 

 

Vanwege de raad : 

De Algemeen Directeur, De Voorzitter, 

 

 

 


