BESTUUR DER STAD RONSE
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
DD° 28 MEI 2018
WAREN AANWEZIG :

de heer Lieven Dhaeze, GR-voorzitter
De heer Luc Dupont, Burgemeester
De Schepenen : Jan Foulon, Ignace Michaux, Tom Deputter, Brigitte
Vanhoutte, Joris Vandenhoucke en Wouter Stockman.

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

de heer Björn Bordon en mevrouw Sonia Azouzi, 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, Angélique Syroit en
Frederik Vandenbossche.
De Open VLD-fractie : Rudi Boudringhien en Tom Deputter.
De sp.a-fractie : Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Sylvie De Bie, Koen Haelters, Jean-Pierre
Stockman en Philippe Vallez.
De VLAAMS BELANG-fractie : Erik Tack, Dirk Deschaumes en Christiane Modde.
Onafhankelijk raadslid : Brigitte Goddaer.

De zitting wordt geopend te 20.30 uur.
De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 16 mei
2018.
De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 23 april 2018 worden met algemene
stemmen goedgekeurd.
OPENBARE ZITTING
VEILIGHEID

1.

PROVINCIAAL RAADGEVEND COMITÉ OOST-VLAANDEREN.
AKTENAME VAN DE INTENTIEVERKLARINGEN VAN DE NIEUWE GEMEENTE
DEINZE EN LIEVEGEM OM VANAF 01 JANUARI 2019 TOE TE TREDEN TOT DE
HULPVERLENINGSZONE CENTRUM EN VRAAG OM ADVIES OVER DIT
VOORSTEL.
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE BURGEMEESTER TOT
STEMMING OVER DEZE AANGELEGENHEID IN HET PROVINCIAAL
RAADGEVEND COMITÉ OOST-VLAANDEREN.
BESLISSING.

Er zijn een aantal gemeenten in onze provincie die op 1 januari 2019 een fusie aangaan. Dit
heeft impact op de samenstelling van de hulpverleningszones.
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De Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid stelt dat het provinciaal
raadgevend comité, samengesteld uit alle burgemeesters van de provincie het advies inwint
van de autoriteiten van de verschillende gemeenten van de provincie, en op basis hiervan een
advies aan de Koning formuleert.
Over de fusie van Aalter en Knesselare (Aalter) en van Kruishoutem en Zingem (Kruisem),
moet geen advies verleend worden. Wel over de fusie van Deinze en Nevele (Deinze) en
Waarschoot, Zomergem en Lovendegem (Lievegem), die verklaard hebben te willen
aansluiten bij hulpverleningszone Centrum.
Het eerstvolgende provinciaal raadgevend comité gaat door op 4 juni 2018.
De raad wordt verzocht akte te nemen van de intentieverklaringen van de nieuwe gemeenten
Deinze en Lievegem om vanaf 01 januari 2019 toe te treden tot de Hulpverleningszone
Centrum.
De raad wordt verzocht om advies te geven over dit voorstel, zodat het stemgedrag van de
Burgemeester over deze aangelegenheid in het Provinciaal Raadgevend Comité OostVlaanderen kan vastgesteld worden.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid de
artikelen 14 en 15;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 14 van de Wet, de Koning de territoriale
afbakening van de zones bepaalt, op voorstel van het Provinciaal Raadgevend Comité van de zones,
na overleg in de Ministerraad;
Overwegende dat dit Provinciaal Raadgevend Comité van de zones is samengesteld uit alle
burgemeesters van de provincie en wordt voorgezeten door de Gouverneur;
Overwegende dat dit comité het advies inwint van de autoriteiten van de verschillende
gemeenten van de provincie en op basis hiervan een advies aan de Koning formuleert;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 04 maart 2008 (gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 18
januari 2018);
Overwegende dat artikel 3 §2 voorziet dat minstens de helft van de leden aanwezig moet
zijn om geldig te kunnen beraadslagen;
Gelet op het arrest van de Raad van State van 23 september 2011 (n°215.302) waaruit blijkt
dat met ‘het advies van de autoriteiten’, de gemeenteraden worden bedoeld;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2018 waarbij de gemeente Nevele de
princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018 waarbij de Stad Deinze kennis
neemt van de beslissing van Nevele om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Overwegende dat deze gemeenten vanaf 01 januari 2019 fuseren tot de gemeente Deinze;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2018 waarbij de gemeente Waarschoot de
princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2018 waarbij de gemeente Zomergem de
princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018 waarbij de gemeente Lovendegem de
princiepsbeslissing neemt om toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum;
Overwegende dat deze gemeenten vanaf 01 januari 2019 fuseren tot de gemeente Lievegem;
Op voorstel van de Burgemeester;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. Akte te nemen van de intentieverklaringen van de ‘nieuwe’ gemeenten Deinze en
Lievegem om vanaf 01 januari 2019 toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum.
Artikel 2. Dit voorstel gunstig te adviseren en de burgemeester te mandateren om hierover te
stemmen in het Provinciaal Raadgevend Comité van Oost-Vlaanderen.
Artikel 3. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15
juli 2005.
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OPVOLGING PROJECTEN

2.

STADSVERNIEUWINGSPROJECT DE STADSTUIN.
GRONDVERKOPEN VOOR 2 APPARTEMENTEN MET AANHORIGHEDEN
GELEGEN BINNEN DE RESIDENTIE CATILLUS (APP. 18.08) EN DE RESIDENTIE
OSCAR (APP. 1.1).
GOEDKEURING.

In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur 2 ontwerpen
van akten en 2 verkoopsovereenkomsten, voor :
▪ een appartement met aanhorigheden gelegen binnen residentie Catillus, zijnde app. 18.08, een
autostaanplaats en 2 bergingen, met een grondwaarde van 24.735 euro
▪ een appartement met aanhorigheden gelegen binnen residentie Oscar, zijnde app. 1.1 en een
tuinberging, met een grondwaarde van 23.474 euro.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze grondverkopen binnen het project
De Stadstuin.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op zijn beslissing in zitting van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de
overeenkomst publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne uit
Kortrijk voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin;
Gezien deze overeenkomst onder meer de terbeschikkingstelling van de gronden aan de
private partner en de prijsbepaling van de grondwaarde regelt;
Gezien hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 11%
van de totale verkoopprijs (inclusief bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief registratiekosten,
btw en notariskosten) en een forfait voor ondergrondse staanplaats en bergingen ontvangt;
Overwegende dat wij 2 ontwerpen van akten en 2 verkoopovereenkomsten ontvingen :
- op naam van de heer Van De Winkel Johan en mevrouw Deventer Annie, voor een
appartement met aanhorigheden binnen de residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “app
18.08”, autostaanplaats “P10”, en 2 bergingen “B 25” en “B 28”, met een grondwaarde van
24.735,00 euro
- op naam van mevrouw Vanassche Lynn, voor een appartement met aanhorigheden, binnen de
residentie Oscar van De Stadstuin, zijnde “app. 1.1’ en een tuinberging, met een grondwaarde
van 23.474,00 euro;
Gelet op de 2 ontwerpen van akte en de 2 verkoopovereenkomsten;
Gelet op de tabellen van grondverkoop;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
De grondverkopen binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin :
- op naam van de heer Van De Winkel Johan en mevrouw Deventer Annie, voor een
appartement met aanhorigheden binnen de residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “app
18.08”, autostaanplaats “P10”, en 2 bergingen “B 25” en “B 28”, met een grondwaarde van
24.735,00 euro
- op naam van mevrouw Vanassche Lynn, voor een appartement met aanhorigheden, binnen de
residentie Oscar van De Stadstuin, zijnde “app. 1.1’ en een tuinberging, met een grondwaarde
van 23.474,00 euro
worden goedgekeurd.
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
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FINANCIËN

3.

AANGAAN VAN EEN LENING DOOR DE VZW ROYAL HERMES HOCKEY
VOOR DE AANLEG VAN EEN NIEUW HOCKEYVELD.
BORGSTELLING DOOR HET STADSBESTUUR.
GOEDKEURING.

Vzw Royal Hermes Hockey is een bloeiende Ronsese sportclub die aangesloten is bij de stedelijke
Adviesraad voor de Sport maar waarvoor de stad geen accommodatie kan ter beschikking stellen.
Op de gemeenteraadszitting van 14 oktober 2013 werd aan deze club reeds een borgstelling
verleend voor een bedrag van 67.000 euro. Deze lening werd tot op heden correct terugbetaald en
loopt af eind 2018.
Op 09 maart 2018 ontving het stadsbestuur via mail een nieuwe vraag tot borgstelling voor een
lening ten bedrage van 325.000 euro. Met deze lening wil de hockeyclub een nieuw hockeyveld
aanleggen.
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 14 mei 2018 om zich borg te
stellen voor een maximum bedrag van 150.000 euro.
Deze borgstelling wordt door de Belfius bank gevraagd op een krediet terugbetaalbaar op 10 jaar en
betreft een onvoorwaardelijke en onherroepelijke borg ter terugbetaling van alle bedragen die door
vzw Royal Hermes Hockey verschuldigd zouden zijn ten gevolge van het krediet, zowel kapitaal,
intresten, reserveringscommissie, onkosten en bijhorigheden.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze vraag tot borgstelling door het
stadsbestuur.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële
omzendbrieven terzake;
Gelet op de vraag van de vzw Royal Hermes Hockey tot borgstelling door de Stad Ronse
voor een maximaal bedrag van 325.000,00 euro op een krediet volgens de modaliteiten van het aan
te gaan krediet;
Gelet op de nota’s 2018/2 dd° 13 maart 2018 en 2018/9 dd° 14 mei 2018 van de Financiële
Dienst in dit verband;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 mei 2018
waarbij akkoord werd gegaan met de gevraagde borgstelling voor een bedrag van maximum
150.000 euro;
Gelet op de afspraak dat de toekomstige stedelijke subsidies op een geblokkeerde rekening
zullen worden gestort tot de volledige aflossing van de lening;
Gelet op de kredietbrief opgemaakt door Belfius Bank nv dd° 09 mei 2018;
Overwegende dat Royal Hermes Hockey VZW RPR Oudenaarde, BTW BE 0410.564.574,
met maatschappelijke zetel Zonnestraat 464 te 9600 RONSE als kredietnemer besloten heeft bij
Belfius Bank nv, met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, RPM Brussel, BTW
BE 0403.201.185, FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) nr 019649 A, een
kredietopening aan te gaan ten belope van 300.000,00 EUR (driehonderdduizend euro);
Overwegende dat deze kredietopening zal worden omgezet in een krediet bestemd voor
diverse investeringen (aanpassingen aan kunstgrasmat, aanleg waterveld, nieuwe verlichting, nieuw
dugouts, randinfrastructuur,…) volgens de in de kredietbrief van 09 mei 2018 bepaalde
modaliteiten;
Overwegende dat dit krediet met nr. 071-0596891-14 van 300.000,00 EUR
(driehonderdduizend euro) dient gewaarborgd te worden door de Stad Ronse voor een bedrag van
150.000,00 EUR;
Overwegende dat de club aangesloten is bij de stedelijke Sportraad;
Overwegende dat het gaat over een sporttak waarvoor de stad geen accommodatie kan ter
beschikking stellen;
Overwegende dat de club een omvangrijke jeugdwerking heeft;
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Overwegende dat alle accommodaties en trainingsvelden van de club in Ronse zijn gelegen;
Overwegende dat de club transparant een positieve balans kan stellen;
Overwegende dat de club geen zakelijke waarborgen kan stellen;
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. Akkoord te gaan met de gevraagde borgstelling op een krediet nr. 071-0596891-14 voor
vzw Royal Hermes Hockey voor een maximaal bedrag van 150.000 euro volgens de modaliteiten
van het krediet, met name :
“Onvoorwaardelijke en onherroepelijke hoofdelijke borgstelling voor de terugbetaling van alle
bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten gevolge van het krediet wat betreft
zowel het kapitaal als de intresten ( verwijlinteresten inbegrepen ), de reserveringscommissie, de
onkosten en de bijhorigheden.
Machtiging aan Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun
vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in het kader
van dit krediet en die nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend
vanaf de vervaldag.
De Stad Ronse zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de
correspondentie aan de kredietnemer.
De stad verbindt zich, tot de eindvervaldatum van dit krediet en haar eigen leningen bij Belfius
Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij
deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit
hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou
vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks-, gewest- en
provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van gemeentebelastingen geïnd door de Staat of het
gewest), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in
de manier van de inning van deze inkomsten.
De Stad Ronse machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de
bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de
stad aangerekend worden.
Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel
van Belfius Bank.
De Stad Ronse kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen
zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit
hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. De stad ziet af van het voorrecht van uitwinning en
van elke indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer,
tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in
kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden. De stad staat aan Belfius Bank het recht toe om aan
de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank geschikt acht.
De stad verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven
vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen
aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank
wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de stad kennis te geven van de wijzigingen
waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de stad eveneens verzaakt aan het
voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen
is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer
tot stand kan komen.
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Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk het
totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie, onkosten en
bijhorigheden betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven
aangegane verbintenissen, in verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit
dien hoofde zullen gevorderd worden.
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen
die aan de Stad Ronse zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Belfius Bank
het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn de interesten
voor laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verschuldigd, berekend volgens de wettelijke rentevoet die van toepassing is bij
betalingsachterstand bij handelstransacties.
De Stad Ronse verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermelde kredietbrief en bijhorend
Kredietreglement van juni 2012 en er de bepalingen van te aanvaarden.”
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.
LOKAAL SOCIAAL BELEID EN WELZIJN

4.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STAD RONSE EN VZW
VORMINGPLUS VLAAMSE ARDENEN DENDER VOOR HET VERDER
ZETTEN VAN HET PROJECT BABBELONIË VANAF 01 JANUARI 2019 VOOR
EEN PERIODE VAN 3 JAAR.
GOEDKEURING.

Babbbelonië is een project bedoeld als aanvulling op de Nederlandse taallessen. Wekelijks
komen anderstaligen en Nederlandstaligen samen onder begeleiding van Vorming Plus om te
praten over alledaagse onderwerpen. Het is een instrument om nieuw- en oudkomers te
integreren in de lokale samenleving.
Ook in Ronse is er sinds 2010 Babbelonië. Het programma is succesvol en bereikt steeds
meer deelnemers. Om het initiatief verder te kunnen zetten vanaf 01 januari 2019 wordt een
verhoging van de bijdrage gevraagd van de lokale overheid. De jaarlijkse kostprijs zou
verhogen van 6500 euro naar 9500 euro. Deze verhoging is nodig om het aanbod kwalitatief
en methodisch te houden.
De raad wordt verzocht de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw
Vorming Plus Vlaamse Ardennen Dender goed te keuren, voor het verder zetten van het
project Babbelonië vanaf 01 januari 2019 voor een periode van 3 jaar.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de vraag van Vorming Plus en het Agentschap Integratie en Inburgering om het
lopende project Babbelonië te verlengen vanaf 01 januari 2019 tegen de kostprijs van 9500 € per
jaar;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 07 mei 2018
waarbij goedkeuring werd verleend om de samenwerking met Vormingplus verder te zetten wat
betreft de uitvoering van het project Babbelonië. Dit vast te leggen in een
samenwerkingsovereenkomst lopende van 01 januari 2019 tot en met 31 december 2021 met een
mogelijke verlenging van 3 jaar;
Overwegende dat het project reeds loopt in Ronse vanaf 2010 en een stijgend succes kent;
Overwegende dat het heel belangrijk is dat anderstalige nieuw- en oudkomers hun
aangeleerde NT2 verder kunnen inoefenen;
Overwegende dat Babbelonië de integratie bevordert in de lokale samenleving;
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Overwegende dat dit het best gebeurt onder een deskundige begeleiding zodat het aanbod
methodisch en kwalitatief blijft;
Overwegende de vraag om de kostprijs per jaar te verhogen van 6500 € naar 9500 €. Dat
deze middelen momenteel voorzien zijn op het budget integratie en gekoppeld is aan een actie in het
meerjarenplan van de stad;
Gelet op een voorstel van samenwerkingsovereenkomst als bijlage;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en
Vormingplus Vlaamse Ardennen Dender vzw in het kader van het project Babbelonië voor de
periode 2019-2021.
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk 1 van
het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005.
EREDIENSTEN

5.

CENTRAAL KERKBESTUUR RONSE.
JAARREKENINGEN 2017 VAN DE KERKFABRIEKEN DIE RESSORTEREN
ONDER HET CENTRAAL KERKBESTUUR RONSE.
ADVIES.

Bij schrijven van 26 april 2018 bezorgde het Centraal Kerkbestuur Ronse aan het stadsbestuur de
jaarrekeningen 2017 van de kerkfabrieken die ressorteren onder het Centraal Kerkbestuur Ronse.
Het betreft de rekeningen van de kerkfabrieken Sint-Hermes, Sint-Martinus, Sint-Antonius, SintPieter en Altijddurende Bijstand (De Klijpe).
Uit de memo van 11 mei 2018 van de heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, blijkt dat, voor alle
kerkfabrieken, het resultaat van de rekening 2016 correct werd ingebracht en het budget niet
overschreden werd.
De heer Soetens vermeldt in zijn memo wel dat de kerkfabriek Sint-Martinus in de loop van 2017
van de Stad Ronse een renteloos voorschot heeft ontvangen, terugbetaalbaar in 2018.
Hij concludeert dat aan alle rekeningen een gunstig advies kan gegeven worden.
De raad wordt verzocht gunstig advies te verlenen aan de jaarrekeningen 2017 van de
kerkfabrieken die ressorteren onder het Centraal Kerkbestuur Ronse.
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 nota 2018/7 dd° 03 mei 2018 van de Financiële Dienst inzake de rekeningen
2017 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse;
Gelet op het voorstel om de rekeningen 2017 positief te adviseren;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;
BESLIST : met 21 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie,
Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) bij 6 onthoudingen (sp.a-fractie) :
7

Artikel 1.
Artikel 2.

6.

Gunstig advies te verlenen aan de rekeningen 2017 van de kerkfabrieken
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse.
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.

PROTESTANTSE KERK VAN RONSE.
JAARREKENING VAN HET DIENSTJAAR 2017.
ADVIES.

Op 18 april 2018 ontving het stadsbestuur de rekening 2017 van de Protestantse Kerk van Ronse.
In zijn memo van 30 april 2018 deelt de heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, mee dat het
resultaat van de rekening 2016 correct werd ingebracht.
De evolutie van het budget is als volgt :
2017
Volgens
Na
Ontvangen
Overschot/tekort
meerjarenplan
budgetwijziging stadstoelage
305/305
305/305
2017
Exploitatie
14.996,69
12.608,62
12.608,62
4.881,17
(305/305)
Investering
10.000,00
10.000,00
9.297,48
0,00
(305/305)
Het aandeel van de Stad Ronse bedraagt 270/305den.
Er werd met de gemeenten Kluisbergen en Maarkedal afgesproken dat de Stad Ronse het bedrag
aan investeringen integraal doorstort en dat het bestuur dan verrekent met de overige gemeenten.
De heer Soetens concludeert dat aan deze rekening positief advies kan gegeven worden.
De raad wordt verzocht gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2017 van de Protestantse
Kerk van Ronse.
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 Protestantse Kerk van Ronse, zoals
ze werd vastgesteld in de kerkraad van voornoemde kerkfabriek op 21 januari 2018;
Gelet op de nota 2018/6 dd° 30 april 2018 van de Financiële Dienst inzake de rekening
2017 van de Protestantse Kerk van Ronse;
Gelet op het voorstel om deze rekening 2017 positief te adviseren;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;
BESLIST : met 21 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie,
Vlaams Belang-fractie en Brigitte Goddaer) bij 6 onthoudingen (sp.a-fractie) :
Gunstig advies te verlenen aan de rekening 2017 van de Protestantse Kerk van
Artikel 1.
Ronse.
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Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk I
Artikel 2.
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en
externe audit.
BEHEER VAN PATRIMONIUM

7.

VERKOOP VAN EEN PERCEEL STADSGROND GELEGEN IN DE JAN VAN
NASSAUSTRAAT, TUSSEN DE HUISNUMMERS 11 EN 21, AAN HET CENTRUM
ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CAW) OOST-VLAANDEREN.
GOEDKEURING.

Op de zitting van 06 juni 2017 van het College van Burgemeester en Schepenen werd principieel
akkoord gegaan met de verkoop van een perceel stadsgrond in de Jan van Nassaustraat, gelegen
tussen de huisnummers 11 en 21, aan het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, CAW OostVlaanderen.
CAW Oost-Vlaanderen wenst deze grond aan te kopen voor het realiseren van een nieuwbouw
CAW-huis in de onmiddellijke nabijheid van hun onthaalruimte gelegen in de Zonnestraat nummer
30.
Het perceel dat een oppervlakte heeft van 12 a 96 ca wordt verkocht aan de geschatte waarde van
120 euro/m² , hetzij in totaal voor de som van 155.520 euro.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de verkoop van een perceel stadsgrond in
de Jan van Nassaustraat, tussen de huisnummers 11 en 21, aan CAW Oost-Vlaanderen voor het
oprichten van een nieuwbouw CAW-huis.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 06 juni 2017,
waarbij principieel akkoord werd gegaan met de verkoop van een perceel stadsgrond in de Jan van
Nassaustraat aan CAW Oost-Vlaanderen;
Gezien het perceel, kadastraal gekend als sectie D deel van nummer 1480B, gelegen is
tussen de huisnummers 11 en 21;
Overwegende dat de vzw CAW Oost-Vlaanderen deze grond wenst aan te kopen om hun
werking in Ronse beter te huisvesten en om op het terrein een nieuwbouw CAW-Huis te realiseren
in de onmiddellijke nabijheid van hun nieuwe Onthaalruimte in de Zonnestraat nummer 30;
Overwegende dat deze invulling past in de visie van de stad omtrent de verdere
ontwikkeling van de vroegere site Delbar waarop het ondernemerscentrum Ronse en het
klantenkantoor van Eandis zijn gehuisvest;
Gezien in totaal een perceel van 12a 96ca kan worden verkocht aan de geschatte waarde van
120 euro/m², zij in totaal voor de som van 155.520 euro;
Gelet op het bericht aan de bevolking aangeplakt ter plaatse en ten stadhuize en de publicatie
in een weekblad;
Gezien de tabel van grondverkoop;
Gezien het schattingsverslag
Gezien het bericht aan de bevolking;
Gezien het proces-verbaal van openbaar onderzoek en het attest van bekendmaking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
De verkoop van een perceel stadsgrond in de Jan van Nassaustraat, kadastraal gekend als
sectie D deel van nummer 1480B en gelegen tussen de huisnummers 11 en 21 aan CAW OostVlaanderen, wordt goedgekeurd.
Tegenwoordige beslissing zal opgenomen worden in de overzichtslijst welke zal
overgemaakt worden aan de heer Provinciegouverneur.
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In toepassing van Artikel 27 §2 van het gemeentedecreet verlaat de heer Tom Deputter,
schepen, de gemeenteraadszitting voor de behandeling van het volgende agendapunt.
8.

AANKOOP VAN EEN PERCEEL GROND GELEGEN AAN DE SAVOOISTRAAT IN
HET KADER VAN DE REALISATIE VAN HET FIETSPADENPROJECT
BEEKSTRAAT - SAVOOISTRAAT - DRIEBORREBEEKSTRAAT EN VERKOOP
VAN EEN DEEL RESTGROND VAN DIT AANGEKOCHTE PERCEEL AAN ÉÉN
VAN DE AANPALENDE EIGENAARS.
GOEDKEURING.

Voor de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat – Savooistraat – Drieborrebeekstraat werd
een akkoord bereikt met 5 grondeigenaars voor de grondaankoop van één perceel.
Het betreft de aankoop van een perceel grond aan de Savooistraat, ter hoogte van het aan te leggen
fietspad, met een oppervlakte van 6.128 m², voor de som van 19.007,47 euro, vergoeding prijzij en
wederbelegging inbegrepen.
Van dit perceel wordt een deeltje restgrond verkocht aan één van de aanpalende eigenaars van wie
het stadsbestuur al grond kocht in het kader van dit fietpadenproject.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze grondaankoop naar aanleiding van
de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-Savooistraat-Drieborrebeekstraat en de verkoop
van een stuk restgrond aan één van de aanpalende eigenaars.
DE GEMEENTERAAD,
Gezien in het kader van de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-SavooistraatDrieborrebeekstraat, een akkoord getroffen werd met grondeigenaars voor grondaankoop en verkoop;
Overwegende dat een akkoord werd getroffen met 5 grondeigenaars voor de grondaankoop
van één perceel, kadastraal gekend als sectie B, nummer 1170M, met een oppervlakte van 61a 28ca
en gelegen langsheen de Savooistraat;
Gezien voor deze aankoop een bedrag betaald wordt van 19.007,47 euro, vergoeding prijzij
en alle vergoedingen inbegrepen;
Gezien door deze grond in totaliteit aan te kopen een deel van de restgrond van 16a 13ca
verkocht kan worden aan één van de aanpalende eigenaars;
Gezien voor deze verkoop een bedrag betaald wordt van 6.158,39 euro, alle vergoedingen
inbegrepen;
Gezien de tabellen van grondaankoop en –verkoop;
Gezien de meetplannen;
Gezien het ontwerp van akte van grondaankoop;
Gezien het ontwerp van akte van grondverkoop;
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 aankoop van het perceel grond, kadastraal gekend sectie B nummer 1170M, met een
oppervlakte van 61a 28ca voor de overeengekomen som van 19.007,47 euro, wordt goedgekeurd.
De verkoop van een deel van het perceel grond, kadastraal gekend sectie B nummer 1170M,
met een oppervlakte van 16a 13ca voor de overeengekomen som van 6.158,39 euro, wordt
goedgekeurd.
De ontwerpen van akte van grondaankoop en –verkoop worden aangenomen.
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
De heer Tom Depuuter vervoegt opnieuw de raadszitting.
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OPENBARE WERKEN

9.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST AFGESLOTEN TUSSEN DE STAD RONSE,
AQUAFIN, DE GEMEENTE MAARKEDAL, HET VLAAMSE GEWEST EN DE
TMVW VOOR DE AQUAFINWERKEN "VERBINDINGSRIOLERING
SAVOOISTRAAT - LOUISE-MARIESTRAAT (AFWAARTS) - PROJECT 22. 827"
EN ADDENDUM BIJ DE STUDIEOVEREENKOMST HOUDENDE AKKOORD TOT
SAMENWERKING MET HET STUDIEBUREAU SWECO VOOR DEZE
OPDRACHT.
GOEDKEURING.

Voor de uitvoering van de Aquafinwerken “verbindingsriolering Savooistraat – LouiseMariestraat (afwaarts) – project 22.827” dient er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te
worden tussen Aquafin, de Stad Ronse, de gemeente Maarkedal, het Vlaamse Gewest en de
TMVW. Deze samenwerkingsovereenkomst omvat een oplijsting van wie welke werken voor zijn
rekening zal laten uitvoeren en de modaliteiten met betrekking tot het opdrachtgevend bestuur, de
vergunningsaanvragen, de veiligheidscoördinatie, de leiding der werken, verrekening, oplevering,
enz.
De werken die door de Stad Ronse zullen uitgevoerd worden, omvatten het aanleggen van
voetpaden langsheen de collector Aquafin op het grondgebied Ronse, de aanleg van voetpaden
langsheen de rioleringswerken Farys in de gewestweg op het grondgebied Ronse en
wegverfraaiingswerken langsheen de rioleringswerken Farys in de zijstraten van de gewestweg op
het grondgebied Ronse.
Naast de samenwerkingsovereenkomst dient er ook een addendum bij de studieovereenkomst te
worden goedgekeurd waarbij alle partijen akkoord gaan om met het studiebureau Sweco samen te
werken voor deze opdracht en hun respectievelijk aandeel in het ereloon uit te betalen.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst en het
addendum die werden opgemaakt naar aanleiding van de Aquafinwerken “verbindingsriolering
Savooistraat – Louise-Mariestraat (afwaarts), project 22.827”.
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat de stad, Aquafin, TMVW, de Vlaamse Overheid/het Vlaamse gewest
(hierbij AWV genoemd) en de gemeente Maarkedal partners zijn in de werken voor de
verbindingsriolering Savooistraat – Louise-Mariestraat; Aquafinproject 22.827;
Overwegende dat Aquafin conform het investerings/optimalisatieprogramma voor 2015 en
conform het technisch plan de volgende werken dient uit te voeren : verbindingsriolering
Savooistraat – Louise-Mariestraat (tot aan bestaande collector afwaarts Drieborrebeekstraat) en
buffering met vertraagde afvoer naar een waterloop voor de aangesloten verharde oppervlakte langs
het Aquafintracé;
Gezien de Stad Ronse binnen dit project volgende werken voor zijn rekening neemt :
voetpaden langsheen de collector Aquafin op grondgebied Ronse, voetpaden langsheen de
rioleringswerken Farys in de gewestweg op grondgebied Ronse en wegverfraaiingswerken
langsheen rioleringswerken Farys in de zijstraten van de gewestweg op grondgebied Ronse;
Gezien de gemeente Maarkedal volgende werken voor zijn rekening neemt : voetpaden
langsheen de collector Aquafin op grondgebied Maarkedal, voetpaden langsheen rioleringswerken
Farys in de gewestweg op grondgebied Maarkedal en wegverfraaiingswerken langsheen
Rioleringswerken Farys in de zijstraten van de gewestweg op het grondgebied Maarkedal;
Gezien het Vlaamse gewest volgende werken voor hun rekening neemt : Structureel
onderhoud langsheen de collector Aquafin in de gewestweg, buffering met vertraagde afvoer naar
een waterloop voor de aangesloten verharde oppervlakte van de gewestweg, structureel onderhoud
langsheen de rioleringswerken Farys in de gewestweg en participatie in het RWA stelsel onder de
gewestweg en het bufferbekken à rato van de aangesloten verharde oppervlakte;
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Gezien Farys volgende werken voor hun rekening neemt : buffering met vertraagde afvoer
naar een waterloop voor de aangesloten verharde oppervlakte langs het Farys-tracé (excl.
oppervlakte gewestweg), rioleringswerken in de Savooistraat (tussen collector Aquafin ter hoogte
van pleintje tot net voorbij de Beekstraat) en rioleringswerken in de zijstraten van de gewestweg
(Winkelveldeke, Ten Bergestraat, Muziekbosstraat, Populierstraat, Drieborrebeekstraat, Geerstraat
en Kafhoek);
Gezien naast de samenwerkingsovereenkomst ook een addendum bij de studieovereenkomst
dient te worden goedgekeurd, waarbij alle partijen akkoord gaan om met het studiebureau Sweco
samen te werken voor deze opdracht en hun respectievelijk aandeel in het ereloon uit te betalen;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
De samenwerkingsovereenkomst en het addendum Aquafinproject 22.827 –
verbindingsriolering Savooistraat – Louise-Mariestraat worden goedgekeurd.
Tegenwoordige beslissing zal worden overgemaakt aan alle betrokken partijen en
opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
10. VERVANGEN VAN 3 VERLICHTINGSPALEN EN DEFECTE
VERLICHTINGSARMATUREN IN DIVERSE STRATEN OP HET GRONDGEBIED
VAN DE STAD RONSE.
GOEDKEURING.
Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het vervangen van defecte armaturen door LED
armaturen in de Bierinkstraat, het Schavaart, het Willocqsteegje, de Elzeelsesteenweg, de Oude
Doorniksesteenweg en de Geraardsbergenstraat.
De kosten voor deze werken worden geraamd op 6.227,87 euro, inclusief btw en dienen door de
stad gefinancierd te worden aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de
stad.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het vervangen van de defecte armaturen
in de vermelde straten.
DE GEMEENTERAAD,
Gezien door Eandis een ontwerp werd opgemaakt voor het vervangen van defecte
verlichtingsarmaturen in diverse straten : Bierinckstraat, Schavaert, Willocqsteegje,
Elzeelsesteenweg, Oude Doorniksesteenweg en Geraardsbergenstraat;
Gezien alle vervangingen gebeuren met LED armaturen;
Gelet het ontwerp, omvattende het plaatsen van 2 verlichtingspalen met lichtpunthoogte 4m
in kleur RAL 9005 (zwart) met armatuur KIO Led 740 – 5068 – 2500 Lumen, koud wit (Oude
Doorniksesteenweg), 1 verlichtingspaal met lichtpunthoogte 10m, in kleur RAL 7001 (lichtgrijs)
met armatuur Luma 1740 – DN10 – 11.000 Lumen koud wit (Elzeelsesteenweg), 1
verlichtingsarmatuur Mini Luma 740 – RAL 7001 (lichtgrijs) – DM11 – 8.000 Lumen koud wit
(Geraardsbergenstraat), 1 verlichtingsarmatuur Micro Luma 830 – RAL 7001 (lichtgrijs) – DN10 –
2.500 Lumen warm wit (Willocqsteegje) en 2 verlichtingsarmaturen Mini Luma 740 – RAL 7001
(lichtgrijs) – DM11 – 5.000 Lumen koud wit (Schavaert en Bierinckstraat);
Gelet op het dossier NW315158 opgemaakt door Eandis;
Gezien de stad de kosten ten bedrage van 6.227,87, euro inclusief btw, dient te financieren;
Aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad en deze werken
door het stadsbestuur dienen gefinancierd te worden;
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Het vervangen van de defecte verlichtingsarmaturen in diverse straten volgens dossier
NW315158, met kostenraming ten bedrage van 6.227,87 euro, inclusief btw, wordt goedgekeurd.
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Een krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2018/1 – algemene rekening 2280000 –
beleidsitem 06700.
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen.
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
PERSONEEL

11. OPROEPING AAN DE ZITTENDE FINANCIEEL BEHEERDERS OM,
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583, §2 VAN HET DECREET LOKAAL BESTUUR,
ZICH KANDIDAAT TE STELLEN VOOR HET AMBT VAN FINANCIEEL
DIRECTEUR.
AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR DE DUUR VAN 3 JAAR,
VERLENGBAAR MET 2 JAAR, MET OPNAME VAN DE NIET-AANGESTELDE
FUNCTIEHOUDER.
GOEDKEURING VAN DE FUNCTIEBESCHRIJVING VAN FINANCIEEL
DIRECTEUR.
BESLISSING.
Naar aanleiding van de overgangsbepalingen opgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur die vanaf
25 februari 2018 in werking treden, wordt er naast de algemeen directeur ook voorzien in één
financieel directeur voor de stad en het OCMW samen.
In besturen waar er op 25 februari 2018 geen combi-financieel beheerder is, dient de gemeenteraad
tegen uiterlijk 01 augustus 2018 een financieel directeur aan te stellen.
De gemeenteraad kan hierbij kiezen voor de aanwervingsprocedure, de bevorderingsprocedure of
voor het richten van een beperkte oproep tot de zittende financieel beheerders.
Artikel 583 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat indien er zowel voor de stad als het
OCMW verschillende financieel beheerders zijn, de gemeenteraad de titularissen kan oproepen om
zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur. Na het
verstrijken van deze termijn stelt het College van Burgemeester en Schepenen vast wie zich tijdig
en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld. Er ontstaan dan volgende mogelijkheden :
* indien er maar een persoon zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die persoon met behoud
van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente
* indien 2 personen zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad uiterlijk op 01 augustus
2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten, een van hen, met
behoud van zijn dienstverband, aan als financieel directeur
* indien geen van de personen zich tijdig kandidaat stelt, vult de gemeenteraad het ambt van
financieel directeur in door aanwerving of bevordering.
De raad wordt verzocht een oproep te richten aan de zittende financieel beheerders om zich
kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur, over te gaan tot het aanleggen van een
wervingsreserve voor de duur van 3 jaar, verlengbaar met 2 jaar, met opname van de nietaangestelde functiehouder en de functiebeschrijving goed te keuren.
GEMEENTERAAD,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22
december 2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel
162 en de overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel
581 – artikel 589);
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW
voorziet met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit
decreet voorzien in de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het
personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de
huidige gemeente- en OCMW-secretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en
OCMW;
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Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente
één algemeen en één financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW
bedient, waarbij beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om
tijdig en uiterlijk tegen 01 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel
directeur te komen; dat daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt
benadrukt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008, en latere wijzigingen,
houdende de goedkeuring van de rechtspositieregeling;
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 van het Decreet Lokaal Bestuur aan
de gemeenteraad toekomt om enerzijds de nieuwe financieel directeur aan te stellen en anderzijds
de overblijvende functiehouder aan te stellen in een adjunct- of passende functie;
Overwegende dat binnen de gemeente en het OCMW van Ronse het ambt van financieel
beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van het OCMW door
verschillende personen wordt ingevuld;
Overwegende dat bijgevolg artikel 583, §2 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing is,
dat bepaalt :
“Als de titularis van het ambt van financieel beheerder van de gemeente en de titularis van
het ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
dat de gemeente bedient verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten
ingevuld is, kan de gemeenteraad de titularissen, of, in voorkomend geval, de titularis
oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van financieel
directeur. Na het verstrijken van de termijn, stelt het College van Burgemeester en
Schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld,
wordt die persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud
van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.
Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de
gemeenteraad uiterlijk op 01 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van
titels en verdiensten een van hen met behoud van zijn dienstverband aan als financieel
directeur.
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de
gemeenteraad geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid,
vult de gemeenteraad het ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt
de voorwaarden vast voor het ambt van financieel directeur en stelt daarvoor de
selectieprocedure vast. De financieel directeur wordt gekozen in functie van de
functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing aan de
voorwaarden.”
Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende
financieel beheerders op te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om
onmiddellijk de nieuwe functie van financieel directeur open te stellen voor andere kandidaten en
deze in te vullen bij wijze van aanwerving en/of bevordering;
Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling dient te worden bepaald;
Overwegende dat het daarbij aangewezen wordt geacht om voor de invulling van het ambt
in eerste instantie voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te
roepen om zich hiervoor kandidaat te stellen;
Overwegende dat het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol
als leidinggevende ambtenaar te benutten; dat hierdoor ook maximaal de continuïteit van de
dienstverlening kan worden gegarandeerd; dat voorts ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk
kan worden verantwoord dat een nieuwe financieel directeur zou worden aangesteld terwijl de
huidige functiehouders vervolgens met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de
organisatie dienen te worden aangesteld;
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Overwegende dat de decreetgever met deze overgangsregeling voorziet om zo vlot en
transparant mogelijk tot de invulling van de gemeenschappelijke financieel directeur te komen;
Overwegende dat de huidige financieel beheerders het best geplaatst zijn om het ambt van
financieel directeur in te vullen, gezien de kennis en ervaring binnen de gemeente en het OCMW;
dat de nieuwe financieel directeur immers zowel de gemeente als het OCMW zal dienen te
bedienen;
Overwegende zodoende dat de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op
het hoogste ambtelijke niveau moet gegarandeerd worden, des te meer doorheen een
verkiezingsjaar; dat dit ook de bezorgdheid vormt van de decreetgever;
Overwegende dat deze doelstellingen bereikt kunnen worden door in eerste instantie de
zittende functiehouders op te roepen en hen de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen
voor de invulling van de functie van financieel directeur;
Dat zodoende wordt besloten om het ambt van financieel directeur in te vullen via de
oproeping van de huidige titularissen;
Overwegende verder dat de functie van financieel directeur een nieuwe functie vormt, zodat
hiervoor de functiebeschrijving in bijlage wordt goedgekeurd;
Overwegende dat artikel 583 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat indien beide
functiehouders zich kandidaat stellen, de gemeenteraad uiterlijk op 01 augustus 2018 op basis van
een systematische vergelijking van titels en verdiensten een van hen met behoud van zijn
dienstverband dient aan te stellen als financieel directeur;
Dat de gemeenteraad hiertoe thans reeds de beoordelingscriteria vaststelt, die objectief en
pertinent voor de functie van financieel directeur dienen te zijn; dat zodoende volgende
beoordelingscriteria met gelijk gewicht zullen worden gehanteerd :
- opleiding, diploma’s en navorming
- eerdere examenresultaten
- eerdere beoordelingen - evaluaties
- ervaring;
Overwegende dat deze criteria meegedeeld zullen worden aan de op te roepen
functiehouders;
Overwegende dat artikel 589 van het Decreet Lokaal Bestuur in een waarborgregeling
voorziet voor de zittende functiehouder die niet wordt aangesteld als financieel directeur; hetzij
aangesteld wordt als adjunct-financieel directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld wordt in een
passende functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit of
vereniging van gemeente respectievelijk OCMW;
Overwegende dat toepassing zal dienen gemaakt te worden van deze waarborgregeling,
gezien stad en OCMW vandaag elk over een financieel beheerder beschikken; dat het aangewezen
is om in een wervingsreserve te voorzien voor de niet als directeur aangestelde functiehouder, zodat
de continuïteit gegarandeerd blijft;
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de schriftelijke oproeping
van de functiehouders, waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de kandidaten zich
schriftelijk kandidaat dienen te stellen ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad en het
College van Burgemeester en Schepenen; dat de termijn van dertig dagen overeenkomstig de
toelichting bij artikel 583 van het Decreet Lokaal Bestuur aanvang neemt vanaf de dag die volgt op
de dag van de oproeping;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. De functiebeschrijving voor financieel directeur in bijlage wordt goedgekeurd.
Artikel 2. De gemeenteraad besluit om de zittende financieel beheerders overeenkomstig artikel
583, §2 van het Decreet Lokaal Bestuur op te roepen om zich kandidaat te stellen binnen een
termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt van financieel directeur.
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Artikel 3. De gemeenteraad geeft opdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
functiehouders bedoeld in artikel 1 schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de tijdigheid
en ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de
gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping dient onderhavige beslissing, de functiebeschrijving,
de hierboven vastgestelde beoordelingscriteria (opleiding, diploma’s en navorming, eerdere
examenresultaten, eerdere beoordelingen – evaluaties, ervaringen) de wijze waarop de kandidaturen
ingediend moeten worden, meegedeeld te worden.
Artikel 4. De gemeenteraad besluit om overeenkomstig artikel 589, §3 van het Decreet Lokaal
Bestuur een wervingsreserve te voorzien voor de functie van financieel directeur, met opname van
de niet aangestelde functiehouder. De geldigheidsduur wordt in toepassing van de vigerende
rechtspositieregeling vastgesteld op 3 jaar, verlengbaar met maximum met 2 jaar.
SPORT

12. INTERLOKALE VERENIGING BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN.
1) GOEDKEURING VAN DE RESULTATENREKENING EN DE BALANS 2017.
2) KENNISNAME VAN DE BEGROTING 2018.
Bij gemeenteraadsbesluit van 29 november 2004 werd de oprichting van de Interlokale Vereniging
“Burensportdienst Vlaamse Ardennen” alsook de oprichtingsovereenkomst goedgekeurd. Op de
gemeenteraadszitting van 20 april 2015 werd deze oprichtingsovereenkomst aangepast.
Zoals vermeld in de statuten van deze interlokale vereniging dienen de rekening en de balans door
de gemeenteraad goedgekeurd te worden en dient de begroting ter kennisname voorgelegd te
worden aan de gemeenteraad.
De raad wordt verzocht de resultatenrekening en de balans 2017 van de Interlokale Vereniging
“Burensportdienst Vlaamse Ardennen” goed te keuren en kennis te nemen van de begroting 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2004 houdende de overeenkomst
betreffende de oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen
en in het bijzonder op artikel 14 van de overeenkomst;
Overwegende dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring
voorgelegd wordt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de
provincieraad van de provincie;
Overwegende dat de interlokale vereniging de rekening aan de participerende
gemeenten en provincie uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande
werkjaar bezorgt;
Overwegende dat de jaarrekening (resultatenrekening en balans) goedgekeurd is
indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en de
provincieraad van de provincie ze goedkeurt;
Overwegende dat het eventueel positief resultaat van de rekening in de vereniging
blijft en wordt aangewend voor de realisatie van de doelstelling van de vereniging;
BESLIST : met algemene stemmen :
De resultatenrekening 2017 en de balans 2017 van de Interlokale Vereniging
Artikel 1.
Burensportdienst Vlaamse Ardennen worden goedgekeurd.
Artikel 2.
De gemeenteraad neemt kennis van de begroting 2018 van de Interlokale
Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.
Artikel 3.
Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de gemeentelijke
sportdienst, de sportdienst van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de penningmeester
van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.
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13. INTERLOKALE VERENIGING BURENSPORTDIENST VLAAMSE ARDENNEN.
AANPASSING VAN DE OPRICHTINGSOVEREENKOMST MET STATUTAIRE
DRAAGKRACHT.
GOEDKEURING.
De oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging
“Burensportdienst Vlaamse Ardennen” afgesloten tussen de gemeenten Oudenaarde, Ronse,
Brakel, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm
en de Provincie Oost-Vlaanderen werd goedgekeurd op de gemeenteraadszitting van 29 november
2004.
Bij gemeenteraadsbesluit van 20 april 2015 werd de oprichtingsovereenkomst aangepast door het
wegvallen van het lidmaatschap en de ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen, het
wegvallen van het lidmaatschap van de gemeente Horebeke en de verhoging van het lidgeld.
Aangezien de gemeente Horebeke verzocht heeft om een nieuwe aansluiting bij de Interlokale
Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen dient de oprichtingsovereenkomst opnieuw
aangepast te worden.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de
oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht van de Interlokale Vereniging
“Burensportdienst Vlaamse Ardennen”.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houden de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot
op heden gewijzigd;
Gelet op de artikelen 34, 3, 42, 43 een 2525, § 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005,
zoals tot heden gewijzigd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2004 waarbij de overeenkomst
betreffende de oprichting van een interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen”,
afgekort BSD Vlaamse Ardennen tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de steden/gemeenten
Oudenaarde, Ronse, Brakel, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem
en Zwalm, werd goedgekeurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 april 2015 waarbij een aangepaste
overeenkomst van de Interlokale Vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen”, afgekort BSD
Vlaamse Ardennen tussen de steden/gemeenten Oudenaarde, Ronse, Brakel, Kluisbergen,
Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm, werd goedgekeurd;
Gelet op de bijgevoegde vernieuwde overeenkomst betreffende de oprichting van de
Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen;
Overwegende dat deze vereniging tot doel heeft het sportbeleid - in de ruime zin van het
woord – van de gemeenten op elkaar af te stemmen en te stimuleren;
Overwegende dat de gemeente Horebeke wenst aan te sluiten bij de Interlokale Vereniging
“Burensportdienst Vlaamse Ardennen”;
Overwegende dat de huidige overeenkomst komt te vervallen en wordt vervangen door de
vernieuwde overeenkomst;
Overwegende dat de vernieuwde overeenkomst betreffende de interlokale vereniging wordt
aangegaan voor een periode van onbepaalde duur;
Overwegende dat de financiële inbreng per deelnemende gemeente 400 euro per jaar
bedraagt;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. De vernieuwde overeenkomst betreffende de Interlokale Vereniging “Burensportdienst
Vlaamse Ardennen” afgekort BSD Vlaamse Ardennen tussen de steden/gemeenten Oudenaarde,
Ronse, Brakel, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en
Zwalm, goed te keuren.
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De vernieuwde overeenkomst betreffende de Interlokale Vereniging “Burensportdienst
Vlaamse Ardennen” wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er één geheel van uit te maken.
Artikel 2. Dit besluit zal voor kennisname aan de heer Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen worden verstuurd.
Artikel 3. Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in het gemeentedecreet van
15 juli 2005.
LEEFMILIEU

14. AANSLUITING VAN DE STAD RONSE BIJ DE STATIEGELDALLIANTIE.
GOEDKEURING.
De statiegeldalliantie ijvert samen met gemeentebesturen, bedrijven en verenigingen uit het
middenveld in België en Nederland voor de invoering van statiegeld op eenmalige
drankverpakkingen, PET-flessen en blikjes. Volgens OVAM vertegenwoordigen deze
verpakkingen tot 40% van het totale volume aan zwerfafval.
In 2018 zal er een beslissing op Vlaams niveau genomen worden over de invoering van een
statiegeldsysteem. Dit debat kadert in de evaluatie van de zwerfvuilcijfers en de nieuwe erkenning
van Fostplus.
Dit is met andere woorden het moment om duidelijk te maken dat er een breed draagvlak bestaat
om het systeem in te voeren en om eindelijk structurele stappen vooruit te zetten.
Dankzij statiegeld:
• blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes
• verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed
• besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s
aan opruimkosten van zwerfvuil
• recycleren we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel
geld op per kilo gerecycleerd materiaal en de hoge ambities op het gebied van circulaire
economie kunnen hierdoor realiteit worden
• gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2
uitgestoten en minder afval verbrand.
De milieuraad adviseert het stadsbestuur om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie omdat een
statiegeldsysteem voor plastiek flessen en blikjes, gecombineerd met inzameling van PMD+, het
zwerfvuilprobleem aanzienlijk kan verminderen.
Behalve het symbolische signaal pro statiegeld van ons stadsbestuur, heeft toetreding geen
financiële of andere gevolgen.
De raad wordt verzocht de toetreding van de Stad Ronse bij de statiegeldalliantie goed te keuren.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;
Gelet op de uitnodiging van de Bond Beter Leefmilieu om toe te treden tot de
statiegeldalliantie;
Overwegende dat, net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen, het bestuur vaststelt dat
ook in onze gemeente zwerfvuil een probleem blijft;
Gelet op de aantasting van het straatbeeld en de extra kosten die met de opruiming gepaard
gaan; en dat het lokale overheden zijn die het grootste deel van het openbaar domein proper houden
en bijgevolg ook de grootste kost van het opruimen van zwerfvuil dragen;
Overwegende dat het volume van zwerfvuil voor een groot deel (+/- 40%) uit
drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen bestaat, ondanks het feit dat er al jarenlang
sensibiliserings- en opruimacties gevoerd worden; dat statiegeld ervoor zou kunnen zorgen dat het
merendeel van deze verpakkingen terug ingeleverd wordt en bijgevolg niet als zwerfvuil eindigt, en
dat lege blikjes en PET-flessen opnieuw een ‘waarde’ krijgen via een statiegeldsysteem waardoor
ze minder achteloos zullen weggegooid worden;
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Gelet op het advies van de stedelijke Milieuraad van 29 maart 2018 om toe te treden tot de
statiegeldalliantie op basis van de volgende overwegingen :
- statiegeld lost het zwerfvuilprobleem niet op maar kan het wel aanzienlijk verminderen
- vooral blik is een ernstig probleem voor de landbouwers :
o blik blijft zeer lang aanwezig; bij het ploegen kan het wel breken, maar het heeft altijd
scherpe randen. Als de weidedieren dat opeten, veroorzaakt dit ernstige letsels. Ieder jaar
gaan er koeien en schapen dood door het eten van stukjes blik
o de machines om de velden te bewerken hebben een metaaldetector; als er blik ligt, stopt
de machine en moet het blik opgeraapt worden. Het uurloon voor zo’n machine ligt rond
de € 100/u. Voor de landbouwers is weggegooid blik dus een zeer duur probleem..
- als er minder belastinggeld naar het opruimen van zwerfvuil en sluikstort gaat, kan het
vrijgekomen geld beter besteed worden
- statiegeld mag niet te hoog zijn
- uit de gemeentemonitor blijkt dat veel mensen ontevreden zijn over de netheid van de straten
- het is geen of/of verhaal zoals Fost Plus voorstelt (blauwe zak of statiegeld), wel statiegeld én
PMD+ inzameling (met plastiekfolie en botervlootjes)
- de kosten voor opruimen en verwerken van zwerfvuil en sluikstorten zijn hoog en worden als
volgt geraamd :
veegvuil-zwerfvuil-sluikstort 2017 :
193,32 ton
vuilbakjes 2017 :
70,04 ton
totaal :
263,36 ton
Reken de inzet van 2 VTE personeel à € 40.000 elk en een verwerkingskost van € 157,30/ton.
Dit geeft een kost van € 121.426,53 voor 2017, of € 4,65 per inwoner per jaar;
Op basis van het advies van de stedelijke Milieuraad en op basis van de volgende
overwegingen :
- de blauwe zak moet behouden blijven en uitgebreid worden naar de PMD+ zak met inzameling
van de fractie zachte plastics (folie, botervlootjes, yoghurtpotjes, bloempotten) zoals deze nu
ingezameld wordt op het recyclagepark
- als deze fracties in de PMD+zak mogen zal het sorteren voor de burger eenvoudiger zijn. Dan
zullen er veel minder blauwe zakken afgekeurd worden en zullen er minder blijven
rondslingeren of gesluikstort worden. Dit alleen al kan het zwerfvuil verminderen
- als afval geld waard is, zal het veel minder achteloos weggegooid worden
- er is veel ergernis over zwerfvuil en sluikstorten
- sensibilisering alleen is niet genoeg
- de lokale besturen kunnen niet eindeloos blijven opruimen en betalen voor verpakkingsafval
van consumenten;
Overwegende dat toetreding tot de statiegeldalliantie een symbolische deelname is die geen
financiële gevolgen heeft;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. Toe te treden tot de statiegeldalliantie.
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van
15 juli 2005.
OVERO

15. OPENBARE VERENIGING RONSE, "OVERO".
JAARREKENING VAN HET DIENSTJAAR 2017.
KENNISNAME.
De jaarrekening 2017 van de Openbare Vereniging Ronse, “OVERO”, werd vastgesteld door
de Raad van Beheer en de Algemene Vergadering op 19 april 2018.
Het boekjaar 2017 van OVERO sluit af met een positief budgettair resultaat ten bedrage van
118.635,56 euro:
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Jaarrekening
Budget
Uitgaven
Ontvangsten
Uitgaven
Ontvangsten
4.204.362,86
4.414.356,14
4.255.238,17
4.346.595,89
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de Openbare
Vereniging Ronse, “OVERO”.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale
rapportering over de beleids-en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende
invoering van de beleids-en beheerscyclus;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2017 van de Openbare Vereniging Ronse,
“OVERO”;
Overwegende dat de jaarrekening 2017 van de Openbare Vereniging Ronse werd
vastgesteld in zitting van 19 april 2018 van de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer van
de Openbare Vereniging Ronse;
Gelet op de nota 2018/5 dd° 23 april 2018 van de Financiële Dienst;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;
BESLIST :
Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de Openbare Vereniging Ronse,
Artikel 1.
“OVERO”.
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.
ALGEMENE ADMINISTRATIE

16. OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT
VAN HET WESTEN, "GASELWEST".
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTENWIJZIGINGEN, VAN
DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING (JAARVERGADERING)
VAN 25 JUNI 2018, VAN HET VERZOEK TOT VERSCHUIVING VAN DE
EINDDATUM VAN GASELWEST VAN 09 NOVEMBER 2019 NAAR 01 APRIL
2019 EN VAN HET VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE DUURTIJD VAN
GASELWEST VAN 01 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037.
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER.
BESLISSING.
Bij schrijven van 27 maart 2018 en 23 april 2018 van de opdrachthoudende vereniging van Gas en
Elektriciteit van het Westen, “Gaselwest”, wordt het stadsbestuur verzocht deel te nemen aan de
algemene vergadering van 25 juni 2018.
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De agenda luidt als volgt:
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van
Gaselwest, zijnde 09 november 2019, naar 01 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het
decreet over lokaal bestuur.
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1 april
2019 tot 29 maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten deelnemen, met o.m.
goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 20192024.
3. Statutenwijzigingen:
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met
staat van activa en passiva per 31 december 2017 - in het kader van artikel 413 wetboek
van vennootschappen - ter verantwoording van de wijziging van het doel
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.
4. Inkanteling van deel Figga - Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4
bij authentieke akte vast te stellen.
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van lnfrax cvba door Eandis System
Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' - bevestiging van
participatie van Gaselwest in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba
overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.
7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2017.
8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2017.
10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017.
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met
betrekking tot het boekjaar 2017.
13. Statutaire benoemingen.
14. Statutaire mededelingen.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de algemene
vergadering van Gaselwest op 25 juni 2018 en het mandaat van onze vertegenwoordiger, de
heer Diederik Van Hamme, vast te stellen.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 44 dat bepaalt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring
dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan
de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het
mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas
en Elektriciteit van het Westen;
Overwegende dat de stad per aangetekend schrijven van 26 maart 2018 werd opgeroepen om
deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 25 juni
2018 plaats heeft in het Businessgebouw van KSV te Roeselare;
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Overwegende dat een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van
Bestuur in zitting van 23 maart 2018 aan de stad werd overgemaakt;
Gelet op de voorgestelde statutenwijzigingen :
1. Verzoek tot verschuiven einddatum van 09 november 2019 naar 01 april 2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest (met
uitzondering van PBE) vermelden de datum van 09 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen
als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering
een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de
statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 01 april 2019. De beslissing van de
algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de
noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met
het aan haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte
tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar
wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de
inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing
ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar
draagt door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit
van de verlengde duurtijd.
2. Voorstel tot verlenging van de tijdsduur van 01 april 2019 tot en met 29 maart 2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt
overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017
voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen
vanaf 01 april 2019 tot en met 29 maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle
opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluviusgroep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt
vanaf 29 maart 2019.
Het voorstel tot verlenging is uitsluitend gericht aan de 55 Vlaamse deelnemende
gemeenten.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
(artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek
van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het
verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende
gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde
meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de
algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval
op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de
agenda door de Raad van Bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden
op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing
daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers
die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht
verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.
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Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van
de gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het
aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het
Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de
werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een
ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de
motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel.
Overwegende dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere
domeinen:
- aanpassingen naar aanleiding van de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System
Operator cvba en Infrax cvba en in het kader van de ‘multi utility’ activiteiten met
inwerkingtreding op 01 juli 2018 :
* naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator
* doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken
* introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en
(kabel)netwerken
* regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 over de
verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten
* winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken
* vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit
* actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3)
- aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met
principiële inwerkingtreding op 01 januari 2019 :
* aantal leden van de Raad van Bestuur
* genderbepaling
* mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders
* inlassing opstelling code goed bestuur
* mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd° 25 juni 2018 :
1. goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van
Gaselwest, zijnde 09 november 2019, naar 01 april 2019 overeenkomstig artikel 603
van het decreet over lokaal bestuur.
2. goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 01 april
2019 tot 29 maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten deelnemen, met
o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan
2019-2024
3. statutenwijzigingen :
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris
met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413
wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
4. inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende
voorwaarden
5. verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met
4 bij authentieke akte vast te stellen
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System
Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van
participatie van Gaselwest in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator
cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking
kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2017
goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2017
goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017
kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met
betrekking tot het boekjaar 2017
statutaire benoemingen
statutaire mededelingen.

13.
14.
Artikel 2.
- Een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 09 november 2019 naar 01 april
2019 (*)
- Een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest van 01 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van
onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*)
- Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest.
(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet
over het lokaal bestuur.
Artikel 3. De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 25 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van
onderhavige raadsbeslissing.
Artikel 4. Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
17. ZEFIER CVBA.
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING VAN 28 JUNI 2018 EN AANDUIDING VAN EEN
VERTEGENWOORDIGER EN EEN PLAATSVERVANGER VOOR HET
BIJWONEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN.
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER.
BESLISSING.
Bij schrijven van 7 mei 2018 van Zefier werd het stadsbestuur van Ronse uitgenodigd om deel te
nemen aan de bijzondere algemene vergadering van 28 juni 2018.
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Zefier is een nieuw opgerichte coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, nadat
de financieringsvereniging FIGGA gespitst werd. Door de splitsing werd een onderdeel
ondergebracht naar de opdrachthoudende vereniging Gaselwest en een ander naar Zefier.
In toepassing van het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
dient de agenda van de bijzondere algemene vergadering ter bespreking voorgelegd te worden aan
de gemeenteraad en dient het mandaat van de vertegenwoordiger vastgesteld te worden.
De agenda luidt als volgt:
1. Kennisname jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2017
2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van
Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
gemeenten van Gaselwest DV
4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017
5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in
het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV
7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV
10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van
Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV
13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor
Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV
16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.
Er wordt voorgesteld om de heer Lieven Dhaeze aan te duiden als stadsvertegenwoordiger en de
heer Jan Foulon als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Zefier voor de hele
legislatuur.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de bijzondere algemene
vergadering van 28 juni 2018 van Zefier.
De raad wordt verzocht om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergaderingen van Zefier voor de hele legislatuur.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001,
zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat de stad werd opgeroepen per schrijven van 7 mei 2018 om deel te nemen
aan de zitting van de bijzondere algemene vergadering van Zefier van 28 juni 2018;
Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 28 juni 2018 als
volgt luidt :
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1. Kennisname jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2017
2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van
Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
gemeenten van Gaselwest DV
4. Kennisname jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017
5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in
het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV
7. Kennisname jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris van
Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV
10. Kennisname jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris van
Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV
13. Kennisname jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in
West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor
Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV
16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat FIGGA opgesplitst werd enerzijds naar Gaselwest en anderzijds naar
Zefier CVBA;
Overwegende dat de door Zefier ter beschikking gestelde documenten eveneens ter
beschikking van de gemeenteraadsleden worden gesteld in het kader van de
rapporteringsverplichting zoals opgenomen in artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de
algemene vergadering bepaalt;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn
goedkeuring te hechten aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de
bijzondere algemene vergadering van Zefier van 28 juni 2018.
Artikel 2. De heer Lieven Dhaeze, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Scherpenberg 28, aan
te duiden als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van Zefier en de heer Jan Foulon, schepen, wonende te 9600 Ronse,
Noordstraat 2 C, aan te duiden als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van
Zefier voor de hele legislatuur 2013-2018.
Artikel 3. De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste
punten van de bijzondere algemene vergadering van Zefier van 28 juni 2018, waarvoor een
beslissing moet genomen worden, goed te keuren.
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Artikel 4. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
18. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR RUIMTELIJKE
ORDENING EN SOCIO-ECONOMISCHE EXPANSIE, "SOLVA".
1) GOEDKEURING VAN HET ONTWERP VAN STATUTENWIJZIGING.
2) BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 13 JUNI 2018 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT
VAN DE VERTEGENWOORDIGER.
BESLISSING.
Bij schrijven van 13 april 2018 wordt het stadsbestuur uitgenodigd door het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische Expansie, “SOLvA”,
om deel te nemen aan de algemene vergadering op 13 juni 2018.
In toepassing van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking wordt de agenda van deze
vergadering ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad.
De agenda luidt als volgt :
1. Samenstelling van het bureau
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2017
3. Jaarrekening per 31 december 2017
4. Verslag van de Commissaris
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2017
6. Vernieuwing mandaat Commissaris
7. Statutenwijziging SOLVA: ontwerpen tot wijziging
7.1. Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging loskoppeling vast kapitaal van
specifieke aandelen
7.2. Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging omzetting vast kapitaal naar
variabel kapitaal.
Bij gemeenteraadsbesluit van 14 oktober 2013 werd de heer Ignace Michaux, schepen, aangeduid
als effectief vertegenwoordiger en de heer Frederik Vandenbossche, raadslid, als plaatsvervanger
voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van SOLvA voor de ganse legislatuur 2013 –
2018.
De raad wordt verzocht de agenda van de algemene vergadering van SOLvA van 13 juni 2018
goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
De heer Erik Tack, raadslid, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting en vervoegt deze
onmiddellijk opnieuw.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 44 dat bepaalt dat de agenda van een algemene
vergadering en de inhoud ervan ter bespreking dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02 februari 2009 betreffende de toetreding
tot het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en SocioEconomische Expansie, “SOLVA” en de goedkeuring van de statuten van SOLVA;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 oktober 2013 waarbij de heer Ignace Michaux,
schepen, aangeduid werd als effectieve vertegenwoordiger en de heer Frederik Vandenbossche,
raadslid, als plaatsvervanger, voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van SOLVA,
tijdens de hele legislatuur 2013-2018;
Gelet op de statuten van SOLVA;
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Gelet op het schrijven van 16 maart 2018 van SOLVA, met de vraag tot goedkeuring van het
ontwerp van statutenwijziging zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van SOLVA van 06
maart 2018;
Gelet op de uitnodiging van 13 april 2018 voor de algemene vergadering van SOLVA op 13
juni 2018;
Gelet op de agenda van voorvermelde vergadering :
1. Samenstelling van het Bureau
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2017
3. Jaarrekening per 31 december 2017
4. Verslag van de commissaris
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2017
6. Vernieuwing mandaat Commissaris
7. Statutenwijziging SOLVA: ontwerpen tot wijziging
7.1 Uittreding provincie: voorstel statutenwijziging loskoppeling vast kapitaal van
specifieke aandelen
7.2 Uitreding provincie: voorstel statutenwijziging omzetting vast kapitaal naar variabel
kapitaal;
Overwegende dat de statutenwijziging houdende loskoppeling van het vast kapitaal van
specifieke aandelen moet worden doorgevoerd ingevolgde de wettelijke verplichting om de statuten
van SOLVA aan te passen in functie van de uittreding van de provincie uiterlijk op 31 december
2018; dat deze statutenwijziging bijgevolg in afwijking van art. 42 van het Decreet van 06 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking, aan de deelnemers van SOLVA kan voorgelegd
worden tijdens het verkiezingsjaar 2018;
Overwegende dat de door SOLVA ter beschikking gestelde documenten eveneens ter
beschikking van de gemeenteraadsleden worden gesteld in het kader van de
rapporteringsverplichting zoals opgenomen in artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. Het ontwerp van statutenwijziging van SOLVA goed te keuren.
Artikel 2. De agenda en de inhoud ervan van de algemene vergadering van SOLVA van 13 juni
2018 goed te keuren.
Artikel 3. De vertegenwoordiger op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in het desbetreffende raadsbesluit.
Artikel 4. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15
juli 2005.
19. INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR BEHEER VAN AFVALSTOFFEN
VLAAMSE ARDENNEN, "I.VL.A..
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 21 JUNI 2018 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT
VAN DE VERTEGENWOORDIGER.
BESLISSING.
Bij schrijven van 08 mei 2018 werd het stadsbestuur uitgenodigd om deel te nemen aan de
algemene vergadering van 21 juni 2018 van de Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van
Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, “I.VL.A.”.
De agenda vermeldt volgende punten :
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van Dhr. Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2017
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017
3. Decharge aan de bestuurders en de Commissaris-revisor
4. Aanduiding kandidaat bestuurder Dhr. Mathieu De_ Cock op voordracht van de stad Oudenaarde
5. Varia.
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In toepassing van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking dienen alle agendapunten
voor bespreking voorgelegd te worden aan de gemeenteraad en dient het mandaat van onze
vertegenwoordiger, de heer Tom Deputter, vastgesteld te worden.
De raad wordt verzocht de agenda van de algemene vergadering van 21 juni 2018 van “I.VL.A.”
goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het decreet op de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de statuten van I.VL.A.;
Overwegende dat de Stad Ronse aangesloten is bij de Intergemeentelijke Vereniging voor
Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen “I.VL.A.”;
Gelet op het verzoek tot uitnodiging van I.VL.A. dd° 08 mei 2018 betreffende een
algemene vergadering op 21 juni 2018 met als agenda :
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de heer bedrijfsrevisor over het
boekjaar 2017
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017
3. Decharge aan de bestuurders en de commissaris-revisor
4. Aanduiding kandidaat bestuurder, de heer Mathieu De Cock op voordracht van de Stad
Oudenaarde
5. Varia;
Gelet op artikel 44 van het decreet van intergemeentelijke samenwerking houdende de
regeling dat de agenda van deze algemene vergadering en de inhoud ervan ter bespreking dient
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de vertegenwoordiger van de
stad vastgesteld kan worden;
Overwegende dat de door I.VL.A. ter beschikking gestelde documenten eveneens ter
beschikking van de gemeenteraadsleden worden gesteld in het kader van de
rapporteringverplichting zoals opgenomen in artikel 53 van het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 06 juli 2015 betreffende de aanduiding van de heer
Tom Deputter, schepen, als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergaderingen
van I.VL.A. en de aanduiding van de heer Rudi Boudringhien, raadslid, als plaatsvervanger voor
de algemene vergaderingen van I.VL.A voor de hele legislatuur;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan de agenda en de inhoud ervan van de algemene
vergadering van I.VL.A. op 21 juni 2018.
Artikel 2. Opdracht te geven aan de vertegenwoordiger van de Stad Ronse om op hoger vermelde
vergadering aan elk van hoger vermelde agendapunten zijn goedkeuring te hechten.
Artikel 3. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van
15 juli 2005.
20. DIENSTVERLENENDE VERENIGING TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ
VOOR SERVICES, TMVS.
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE
JAARVERGADERING VAN 20 JUNI 2018 EN AANDUIDING VAN EEN
VERTEGENWOORDIGER EN EEN PLAATSVERVANGER VOOR HET BIJWONEN
VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN.
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER.
BESLISSING.
De Stad Ronse ontving op 08 mei 2018 een uitnodiging van TMVS dv voor de algemene
vergadering van 20 juni 2018.
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De agenda voor deze algemene vergadering luidt als volgt :
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2.
a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR)
4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) – wordt nagestuurd
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
6. Statutaire benoemingen
7. Varia en mededelingen.
Er wordt voorgesteld om de heer Aaron Demeulemeester aan te duiden als stadsvertegenwoordiger
en de heer Wouter Stockman als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van TMVS dv
voor de hele legislatuur.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering
van 20 juni 2018 van TMVS dv.
De raad wordt verzocht om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergaderingen van TMVS dv voor de hele legislatuur.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking van 06 juli 2001,
zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 oktober 2017 betreffende de goedkeuring
van het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging Tussengemeentelijke
Maatschappij voor Services, “TMVS” volgens de modaliteiten vastgelegd in de
oprichtersbundel;
Gelet op het feit dat de Stad Ronse aangesloten is bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief van 08 mei 2018 voor de algemene vergadering van TMVS
dv op 20 juni 2018, waarin de agenda werd meegedeeld;
Overwegende dat ingevolge de toetreding van de stad tot TMVS dv er aanleiding toe
bestaat een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden om de stad te
vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van TMVS dv;
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 gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda
van de algemene vergadering van TMVS dv van 20 juni 2018 en de daarbij horende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. - Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017
- Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR)
4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) – wordt nagestuurd
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
6. Statutaire benoemingen
7. Varia en mededelingen.
Artikel 2. De heer Aaron Demeulemeester, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Napoléon
Annicqstraat 53/bus 103, Aaron.Arc@hotmail.com, wordt aangeduid om de stad te
vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van TMVS dv en wordt
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en
in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de stad te behartigen
op deze vergaderingen.
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Artikel 3. De heer Wouter Stockman, schepen, wonende Riekestraat 17, te 9600 Ronse
wouter.stockman@ronse.be, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 4. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 5. Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit
en onverwijld een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan TMVS dv, p/a TMVW,
Stropstraat 1, 9000 Gent.
Artikel 6. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
21. OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING TUSSENGEMEENTELIJKE
MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING, TMVW OV.
BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE
JAARVERGADERING VAN 22 JUNI 2018 EN AANDUIDING VAN EEN
VERTEGENWOORDIGER EN EEN PLAATSVERVANGER VOOR HET BIJWONEN
VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN.
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER.
BESLISSING.
Bij schrijven van 08 mei 2018 van TMVW ov werd het stadsbestuur uitgenodigd voor de algemene
jaarvergadering van 22 juni 2018.
De agendapunten zijn :
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,
uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2017
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017
5. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) – wordt nagestuurd
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor (lid IBR)
7. Benoemingen en aanstellingen
8. Statutaire mededelingen.
Ingevolge de statutenwijziging van eind vorig jaar moet de stad één vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger aanduiden.
Er wordt voorgesteld om de heer Lieven Dhaeze aan te duiden als vertegenwoordiger en de heer
Wouter Stockman als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van TMVW ov voor de
hele legislatuur.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene
jaarvergadering van 22 juni 2018 van TMVW ov.
De raad wordt verzocht om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de
algemene vergaderingen van TMVW ov voor de hele legislatuur.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 06 juli 2001, zoals tot op
heden gewijzigd;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het feit dat de Stad Ronse aangesloten is bij TMVW ov;
Gelet op de statuten van TMVW ov;
Gelet op de oproepingsbrief van 08 mei 2018 voor de algemene vergadering van
TMVW ov op 22 juni 2018, waarin de agenda werd meegedeeld;
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Overwegende dat ingevolge de statutenwijziging er aanleiding toe bestaat één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan te duiden om de stad te vertegenwoordigen in
de Algemene Vergaderingen van TMVW ov;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met algemene stemmen :
Artikel 1. Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene
vergadering van TMVW ov van 22 juni 2018 en de daarbij horende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene
uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,
uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2017
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017
5. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) – wordt nagestuurd
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor (lid IBR)
7. Benoemingen en aanstellingen
8. Statutaire mededelingen.
Artikel 2. De heer Lieven Dhaeze, raadslid, wonende Scherpenberg 28, te 9600 Ronse,
Dhaeze_Lieven@hotmail.com, wordt aangeduid om de stad te vertegenwoordigen
in de Algemene Vergaderingen van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam
van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle
notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het
algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de stad te behartigen op
deze vergaderingen.
Artikel 3. De heer Wouter Stockman, schepen, wonende Riekestraat 17, te 9600 Ronse
wouter.stockman@ronse.be, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 4. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de
eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 5. Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van dit
besluit en beslist onverwijld een afschrift te bezorgen van deze beslissing aan TMVW
ov, Stropstraat 1, 9000 Gent.
Artikel 6. Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in het gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

Vanwege de raad :
De Algemeen Directeur,

De Voorzitter,
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