BESTUUR DER STAD RONSE
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
IN DATE VAN 17 DECEMBER 2001
WAREN AANWEZIG : de heer Luc DUPONT, Burgemeester-Voorzitter.
De Schepenen : mevrouw Agnes Van Crombrugge, de heer
Gunther Deriemaker, mevrouw Suzanne Arys en de heren Yves
Deworm en Pol Kerckhove.
De raadsleden : Claire Vandenhole, Michel Van Den Daele, André Deruyver, Joris
Vandenhoucke, Gustaaf Huylebroeck, Marcel Saelens, Erik Tack, Joost Hysselinckx, Patrick
De Dobbeleer, Diederik Van Hamme, Yves Dufour, Christophe Stockman, Renaer Olivier,
Lesly Van Wynen, Erik Van Der Eedt, Leander De Cauter, Rina Van Moorleghem, Jan
Foulon en Rudy Gistelinck.
Mevrouw Linda Vandekerkhove, stadssecretaris.
De heer De Cauter Leander, raadslid, verlaat de raadszitting tijdens de behandeling van het
agendapunt 46 (Retributiereglement inzake de verkoop van GF- en T-zakken) en vervoegt
terug de vergadering bij de aanvang van het agendapunt 49 (Vaststelling van de tarieven voor
de stedelijke Musea)
De heer Patrick De Dobbeleer, raadslid, verlaat de raadszitting tijdens de behandeling van het
agendapunt 72 (Aankoop van de eigendom gelegen Jan van Nassaustraat nr 13 en 15 en
Zonnestraat nr 52 en 54 te Ronse).
De heer Michel Van Den Daele, raadslid, verlaat de raadszitting na afhandeling van de
openbare zitting.
Verontschuldigd : de heer Rudi Boudringhien, Schepen.
De zitting wordt geopend te 18 uur.
De gemeenteraad bijeengeroepen bij brief van het College van Burgemeester en
Schepenen dd° 7 december 2001, hoort lezing van het proces-verbaal van de vorige zitting.
OPENBARE ZITTING
19.

VASTSTELLING VAN DE TOELAGEN VOOR JUMELAGEREIZEN.
AANPASSING.
BESLISSING.

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het raadsbesluit van 28 april 1997 waarin de toelagen voor jumelagereizen
werden bepaald;
Gelet op het raadsbesluit van 29 juni 1998 waarin de bijkomende toelagen werden
vastgesteld voor ééndagsuitstappen voor groepen naar de jumelagesteden;
Gelet op het feit dat vanaf 1 januari 2002 de omschakeling van de Belgische frank
naar euro wordt gemaakt;
Gelet op het feit dat er voor groepsreizen naar M’Saken nog geen toelage was bepaald;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST : met 20 stemmen voor en 5 stemmen tegen :
Artikel 1. Met ingang van heden worden de toelagen voor jumelagereizen naar de
zustersteden betoelaagd volgens dit reglement.
Artikel 2. De voorwaarden waaraan de jumelagereizen moeten voldoen om voor betoelaging
in aanmerking te komen zijn de volgende :

het moet gaan om een reis in groep naar een zusterstad georganiseerd door een
vereniging/organisatie met zetel te Ronse (geen individuele bezoeken)
met minstens één overnachting in de jumelagestad (of directe omgeving) tenzij het om een
daguitstap gaat (zie artikel 4) met een uitdrukkelijk jumelagecontract ter plaatse mits het
uitdrukkelijk bekend maken van de betoelaging aan de deelnemers en met voorlegging van
degelijk bewijsmaterieel (persberichten, deelnemerslijsten, factuur, bus …).
Van deze voorwaarden kan slechts afgeweken worden mits grondige evaluatie van de
aangevoerde redenen tot afwijking, terwijl de grondgedachte moet behouden blijven.
Artikel 3. Voor deze betoelaging zullen de volgende tarieven toegepast worden :
7,5 euro per persoon voor een uitwisseling met Kleve
11,5 euro per persoon voor een uitwisseling met Sandwich
15 euro per persoon voor een uitwisseling met Jablonec
25 euro per persoon voor een uitwisseling met M’Saken.
Artikel 4. Groepsreizen van één dag naar de jumelagesteden Kleve en Sandwich kunnen
aanspraak maken op volgend tarief, mits gunstige evaluatie :
4 euro per persoon voor een uitwisseling met Kleve
6 euro per persoon voor een uitwisseling met Sandwich.
Artikel 5. De schriftelijke aanvragen tot betoelaging moeten minstens een maand voor de
uitwisseling gericht aan het stadsbestuur, zodat nog voor de reisdatum een principiële
toezegging kan gebeuren. De definitieve toezegging en de bepaling van het totale bedrag
volgen na de reisdatum op basis van de voorgelegde bewijsstukken.
Artikel 6. De raadsbesluiten van 28 april 1997 en van 29 juni 1998 houdende de vaststelling
van de toelagen voor jumelagreizen vervallen.
Artikel 6. Het dossier zal verder afgehandeld worden overeenkomstig het decreet van 28
april 1993 en latere wijzigingen, houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten behorend tot het Vlaams Gewest.
____________________________________
Voor gelijkvormig uittreksel :
De Secretaris,
De Burgemeester en Schepenen,

