
 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeenteraad 
 

 
Ronse, donderdag 23 augustus 2018. 
 

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op maandag 03 september 2018 
om 18:00 uur. 
Locatie: Gemeenteraadszaal, Grote Markt 12 Ronse 

AGENDA 
Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Centraal Kerkbestuur Maarkedal. Budget 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette 
– Louise-Marie. Aktename. 

Openbare veiligheid 

2. Politie. Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie-
Onthaal (Directie Operationeel Beheer) voor de Politiezone Ronse, wegens non-activiteit 
voorafgaand aan de pensionering van een inspecteur. Beslissing. 

3. Politie. Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie-
Onthaal (Directie Operationeel Beheer) voor de Politiezone Ronse wegens afwezigheden van 
politiepersoneel. Samenstelling selectiecommissie. Beslissing. 

4. Politie. Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie-
Onthaal (Directie Operationeel Beheer) voor de Politiezone Ronse, wegens mobiliteit van een 
inspecteur. Samenstelling selectiecommissie. Beslissing. 

5. Politie. Vacant verklaren van twee betrekkingen van voltijdse poetshulp in contractueel verband voor 
onbepaalde duur, voor de Politiezone Ronse. Beslissing. 

Financieel beheer 
6. Jaarrekening 2017 van het OCMW Ronse. Kennisname. 
7. Retributiereglement voor voornaamswijziging. Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
8. Desaffectatie van de gemeenteweg langsheen de Jan van Nassaustraat en desaffectatie van een 

stukje grond in de Engelsenlaan te Ronse. Voorlopige vaststelling. 
9. Aankoop van het voormalig benzinestation gelegen Beekstraat nummer 2. Goedkeuring. 
10. Grondaankoop in de Rode Mutslaan voor de realisatie buurtweg nummer 5. Goedkeuring. 

Verzelfstandiging 

11. Jaarrekening 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 

12. Stadspersoneel. Arbeidsreglement. Aanpassing van de uurroosters van de marktleider. 
Goedkeuring. 

13. Stadspersoneel. Arbeidsreglement. Toevoeging van de uurroosters voor podiumtechnicus. 
Goedkeuring. 

14. Aanduiding van de leden van het managementteam ten gevolge van de overdracht van de 
bevoegdheid tot ondertekening. Wijziging. 

15. Vereniging Audio. Toetreding van nieuwe leden. Goedkeuring. 
16. Vereniging Audio. Jaarrekening 2017. Kennisname. 

 

 



 

U kan de dossiers online inkijken via de beveiligde webtoepassing ftp://ftp.ronse.be. Inloggen kan met uw 
gebruikersnaam en paswoord. 
Aan de raadsleden wordt gevraagd het beroepsgeheim en de discretieplicht in acht te nemen. 

 
 
 
Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Lieven Dhaeze 

ftp://ftp.ronse.be/
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