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BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 
DD° 02 JULI 2018 

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

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

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

de heer Abderrahim Lahlali, mevrouw Sonia Azouzi en de heer Frederik 
Vandenbossche, raadsleden. 

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

De zitting wordt geopend te 18.00 uur. 
De gemeenteraad werd bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad op 21 juni 
2018. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 11 juni 2018 worden met algemene 
stemmen goedgekeurd. 

OPENBARE ZITTING 
POLITIE - PERSONEEL 

1.  VEILIGHEIDSPERSONEEL.  
POLITIE.  
WIJZIGING VAN DE PERSONEELSFORMATIE VAN HET OPERATIONEEL 
KADER EN VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER VAN DE 
LOKALE POLITIE VOOR DE POLITIEZONE RONSE.  
VASTSTELLING VAN DE FORMATIE VAN HET CONTRACTUEEL PERSONEEL 
VAN DE POLITIEZONE RONSE.  
BESLISSING. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2002 werd de formatie van het operationeel en van het 
administratief en logistiek personeel van de lokale politie voor de Politiezone Ronse vastgesteld.  
De laatste wijziging aan de personeelsformatie van de Politiezone Ronse werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 18 december 2017. 
De huidige personeelsformatie (operationeel en CALOG-personeel) bestaat uit 1 hoofdcommissaris, 
2 commissarissen, 12 hoofdinspecteurs, 43 inspecteurs, 2 agenten van politie, 1 adviseur, 1 
consulent, 5 assistenten en 1 bediende. 
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Momenteel zijn er 2 administratieve personeelsleden met een gesco-contract die de korpschef wenst 
om te zetten naar contractuele overeenkomsten in statutair verband. Beide personeelsleden hebben 
een brevet van slagen behaald voor de functionele proef in het kader van het statutariseringsexamen 
niveau C. 
Aangezien beiden goede werkkrachten zijn en de korpschef hun vakbekwaamheid wenst te 
behouden, dienen beide betrekkingen vacant verklaard te worden via een externe dringende werving 
en daarna een statutarisering via mobiliteit. 
Momenteel worden er door OVERO Ronse 2 personeelsleden (een poetsvrouw en een klusjesman) 
ter beschikking gesteld van de Politiezone Ronse. Het is noodzakelijk dat deze functies voorzien 
worden in het personeelskader van de lokale politie zodat deze kunnen ingevuld worden wanneer 
deze OVERO-personeelsleden niet meer ter beschikking worden gesteld of wanneer zij met 
pensioen gaan. 
Tot op heden konden de functies van Informatieveiligheidsconsulent, Functionaris voor 
gegevensbescherming, Verantwoordelijke Instroombeleid en Lokaal Informatiekruispunt niet 
ingevuld worden aangezien er geen kandidaten zijn voor de vacante betrekking van hoofdinspecteur 
die hiervoor zou dienen in te staan. 
Aangezien een personeelslid van niveau B/Consulent eveneens deze functie op zich kan nemen, 
heeft de Burgemeester zich akkoord verklaard om de functie van hoofdinspecteur nog een maal 
vacant te verklaren in de mobiliteitscyclus 2018-03 en indien dit geen kandidaten oplevert, over te 
gaan tot externe dringende werving van een burgerpersoneelslid niveau B/Consulent. De functie zal 
dus ingevuld worden ofwel door een hoofdinspecteur ofwel door een burgerpersoneelslid Consulent 
niveau B waardoor één van deze plaatsen op de personeelsformatie niet zal ingevuld worden. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze wijziging van de personeelsformatie 
van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de lokale politie voor de 
Politiezone Ronse en de formatie van het contractueel personeel van de Politiezone Ronse vast te 
stellen. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de wet van 05 augustus 1992 op het politieambt; 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie 

gestructureerd op twee niveaus (WGP); 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten (RPPOL); 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van 

het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 17 september 2001 betreffende de organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie; 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 09 oktober 2001 inzake de organisatie- en 

werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale 
gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 07 december 2001 tot vaststelling van de 
formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie; 

Gelet op de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten (EXODUS); 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende 
teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het Koninklijk Besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het Koninklijk 
Besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale 
politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren; 
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Gelet op de Wet op het Politieambt (WPA) van 05 augustus 1995, inzonderheid artikel 44/3 
dat stelt dat elke politiezone een consulent voor de veiligheid en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer aanwijst;  

Gelet op het Koninklijk Besluit van 06 december 2015 betreffende de consulenten voor de 
veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

Gelet op het advies 58.087/2/V van de Raad van State van 07 september 2015 over artikel 3 
van het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de consulenten voor de veiligheid en de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer dat stelt dat geen enkele wettelijke bepaling de Koning machtigt de 
aanwijzing mogelijk te maken van een consulent voor de veiligheid en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer die niet behoort tot de personeelsleden van hetzij het operationeel kader, 
hetzij het administratief en logistiek kader van de politiediensten… en dat uit artikel 44/3, §1 van de 
WPA daarentegen volgt dat die consulent hetzij tot de lokale politie, hetzij tot de Federale Politie 
behoort, wat betekent dat hij een statutair of contractueel personeelslid moet zijn van de 
politiediensten; 

Gelet op het verslag aan de Koning betreffende artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 06 
december 2015 waarin wordt gesteld dat leidinggevenden en functies die beslissingsbevoegdheid 
hebben met betrekking tot de technische kenmerken en de veiligheidscriteria van het 
informatiesysteem onverenigbaar zijn met die van consulent voor de veiligheid en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer; 

Gelet op artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data 
Protection Regular) worden wij verplicht een Functionaris voor gegevensbescherming (Data 
Protection Officer) aan te stellen. Artikel 99.2 bepaalt de datum van 25 mei 2018 waarop deze 
aanstelling van toepassing wordt; 

Gelet op artikel 32 van de Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de raad 
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het 
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ 
van de Raad die ook de aanstelling van een Data Protection Officer verplicht; 

Gelet op het ontwerp van Omzendbrief van het Parket Oost-Vlaanderen (OBOV) 
betreffende het instroombeleid (afhandeling van niet-strafbare en strafbare feiten – regels voor de 
verzending van processen-verbaal aan het parket) waarin de politiezones worden verplicht om een 
verantwoordelijke ‘Instroombeleid’ aan te duiden die zal instaan voor de juiste toepassing ervan; 

Gelet op het feit dat de Politiezone Ronse de enige zone in Oost-Vlaanderen is die niet over 
een Lokaal Informatiekruispunt (LIK) beschikt om de in het korps beschikbare informatie te 
verwerken volgens de principes van de Informatiegestuurde Politiezorg en deze te linken met de 
informatie van de omliggende politiezones teneinde de kans op opheldering of voorkoming van 
feiten te vergroten; 

Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van Ronse van 12 maart 2012, 27 mei 2013, 05 
december 2016 en 18 december 2017 (wijziging) tot vaststelling van de formatie van het 
operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie voor de 
Politiezone Ronse; 

Gelet op het schrijven van de Gouverneur, de heer Denys, van 16 april 2012 en 20 juni 2013 
betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de 
formatiewijzigingen in het kader van het specifiek federaal toezicht werden goedgekeurd; 

Gelet op het schrijven van de Gouverneur, de heer Briers, van 03 februari 2017 en 02 
februari 2018 betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de 
formatiewijzigingen in het kader van het specifiek federaal toezicht werden goedgekeurd;  

Gelet op de huidige personeelsformatie (operationeel en Calog) die 1 HCP, 2 CP, 12 HINP, 
43 INP, 2 AP, 1 ADV, 1 CNT, 5 ASS en 1 BED telt; 



4 

1. Statutarisering Gesco-personeelsleden 
Gelet op de nieuwe contingentovereenkomst (nr. 40.230) inzake de gesubsidieerde 

contractuelen bij sommige plaatselijke besturen dd° 03 maart 2004, waarbij aan de Stad Ronse met 
ingang van 01 januari 2002 voor onbepaalde duur het contingent van 2 voltijds gesubsidieerde 
contractuelen wordt toegekend voor het uitoefenen van taken binnen de PZ Ronse; 

Overwegende dat het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 bepaalt dat de gesubsidieerde 
contractuelen (gesco’s) bij de lokale besturen moeten geregulariseerd worden; 

Gelet op de omzendbrief GPI 32 betreffende de richtlijnen en formaliteiten die moeten 
worden gevolgd in het raam van de procedure tot statutarisering van de personeelsleden van het 
administratief en logistiek kader van de lokale politiediensten; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten (RPPOL) inzonderheid art IV.I.37 tot IV.I.39, tot vaststelling dat 
de binnen de personeelsformatie voorziene betrekkingen, statutaire betrekkingen dienen te zijn, 
onderworpen aan de wervingsprocedure van de RPPol; 

Overwegende dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen Calog-personeelsleden van 
categorie X en categorie Y; 

Overwegende dat wie behoorde tot categorie X bij batige rangschikking onmiddellijk in zijn 
betrekking werd gestatutariseerd; 

Overwegende dat wie behoorde tot categorie Y bij batige rangschikking een brevet voor 
mobiliteit ontving en niet in zijn betrekking werd gestatutariseerd; 

Overwegende dat de administratieve personeelsleden met een Gesco-contract worden 
gecatalogeerd onder de categorie Y; 

Overwegende dat de Korpschef de twee Gesco-contracten wil omzetten naar contractuele 
overeenkomsten in statutair verband; 

Overwegende dat normaal gezien deze personen moeten mobiliteit aanvragen naar een 
andere zone om te kunnen worden gestatutariseerd; 

Overwegende dat de Politiezone 2 voltijdse gesco-personeelsleden tewerkstelt, met name 
Heyvaert Karen en Vancoppenolle Tom; 

Overwegende dat bij vertrek van deze personeelsleden wij verplicht zijn de vacante 
betrekkingen door statutaire personeelsleden in te vullen; 

Gelet op het brevet van slagen van Karen Heyvaert en Tom Vancoppenolle betreffende de 
functionele proef in het kader van het statutariseringsexamen niveau C; 

Overwegende dat beide personeelsleden sinds hun indiensttreding zich hebben bekwaamd in 
hun materies en hun werk op een goede manier uitvoeren; 

Overwegende dat wij hun vakbekwaamheid wensen te behouden; 
Overwegende dat beide plaatsen vacant moeten verklaard worden via een externe dringende 

werving en daarna een statutarisering via mobiliteit; 
2. Poetsvrouw en klusjesman 

Overwegende dat er op onze personeelsformatie momenteel één niveau D – poetsvrouw 
(halftijds) is voorzien; 

Overwegende dat er door OVERO Ronse aan de politiezone twee personeelsleden ter 
beschikking werden gesteld voor het vervullen van logistieke taken binnen de politiezone, namelijk 
een poetsvrouw en een klusjesman; 

Overwegende dat voor een goed logistiek functioneren van de politiezone het noodzakelijk 
is dat deze functies voorzien worden op het personeelskader zodat deze kunnen ingevuld worden 
wanneer betrokken OVERO-personeelsleden niet meer ter beschikking worden gesteld aan de 
politiezone of wanneer zij op pensioen gaan; 

Overwegende dat de Politiezone RONSE reeds ettelijke jaren (+10j) een beroep kan doen op 
een poetsvrouw (mevrouw Wechenberger Rita) en een klusjesman (Balcaen François) van OVERO 
waarvoor wij driemaandelijks een factuur ontvangen voor de loonkosten; 

Gelet op het feit dat wij op 19 april 2018 in kennis gesteld werden van het feit dat mevrouw 
Wechenberger Rita vanaf 01 mei 2018 op pensioen ging gaan; 
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Gelet op het feit dat onze klusjesman de heer Balcaen François ook binnen afzienbare tijd 

(ongeveer binnen anderhalf jaar) op pensioen kan gaan en ons te kennen gegeven heeft dat hij dit 
pensioen ook zal opnemen; 

Gelet op de vraag van de heer Burgemeester aan de zone om het nodige te doen om onze 
personeelsformatie te wijzigen, zodat wij zelf kunnen overgaan tot aanwerving van een poetsvrouw 
en op het moment dat de heer Balcaen zijn pensioen aanvraagt, tot aanwerving van een klusjesman.  

Gelet op het feit dat we de voorbije jaren een aanzienlijke bijkomende oppervlakte, namelijk 
in totaal op de verschillende verdiepen ruim 475 m², in gebruik genomen hebben, willen wij van de 
gelegenheid gebruik maken om het totaal aantal poetsvrouwen op 2 FTE te brengen. Verschillende 
taken kunnen niet meer naar behoren of zelfs niet meer uitgevoerd worden door een tekort aan 
capaciteit; 
3. Consulent niveau B - dienst informatiebeheer 

Overwegende dat de huidige capaciteit volledig wordt ingezet voor de 7 
basisfunctionaliteiten, een aantal functies wettelijk uitgesloten zijn en niemand capaciteitsvrije 
ruimte heeft om de functies van Informatieveiligheidsconsulent, Functionaris voor 
gegevensbescherming, verantwoordelijke Instroombeleid en Lokaal Informatiekruispunt in te 
vullen; 

Overwegende dat deze extra capaciteit in hoofde van 1 Hoofdinspecteur op 17 december 
2017 aan de personeelsformatie werd toegevoegd  voor de uitoefening van deze bijkomende 
functies; 

Gelet op het feit dat de functie voor Hoofdinspecteur reeds vacant verklaard werd in de 
mobiliteitscyclus 2018-01 en 2018-02 en er geen kandidaten waren voor deze functie; 

Overwegende dat deze functie ook kan vacant verklaard worden voor een personeelslid van 
het niveau B/Consulent; 

Overwegende dat de burgemeester, de heer Luc Dupont, zich akkoord heeft verklaard om de 
functie nog éénmalig vacant te verklaren in de mobiliteitscyclus 2018-03 en wanneer er opnieuw 
geen kandidaten zijn, over te gaan tot de externe dringende werving van een burgerpersoneelslid 
niveau B/Consulent; 

Gelet op het feit dat deze functie ofwel door een Hoofdinspecteur zal ingenomen worden 
ofwel door een burgerpersoneelslid niveau B/Consulent en bijgevolg één van deze plaatsen op de 
personeelsformatie niet zal ingevuld worden; 

Gelet op het feit dat er op woensdag 27 juni 2018 om 9u een BOC gepland is en dat deze 
personeelsformatie moet goedgekeurd worden door de leden van het BOC; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.   De personeelsformatie van de Politiezone Ronse vast te leggen als volgt : 
Het operationeel kader 

Kader Aantal personeelsleden per graad     18-12-2017 02-07-2018 
Officierenkader 1 Hoofdcommissaris van Politie (Korpschef) - HCP 

3 Commissarissen van Politie - CP 
1 HCP 
2 CP 

Middenkader 11 Hoofdinspecteur van Politie - HINP 12 HINP 
Basiskader 43 Inspecteur van Politie - INP (*waarvan 1 structureel  

gedetacheerd naar CICOV) 
43 INP (*idem) 

Hulpkader 2 Agenten van Politie - AP 2 AP 
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Het administratief en logistiek kader 

Graad Aantal personeelsleden per niveau 18-12-2017 02-07-2018 

Adviseur 1 niveau A – klasse 2 1 niv A – klasse 2 

Consulent 1 niveau B 2 niv B  

Assistent 4 niveau C 6 niv C 

ICT-assistent 1 niveau C 1 niv C 

Bediende 1 niveau D 1 niv D 

Artikel 2.  Het kader van het contractueel personeel van de Politiezone Ronse vast te stellen als 
volgt, rekening houdend met artikel 26, 1° en 3° van de wet van 26 april 2002 betreffende de 
essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende 
diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten: 

Graad Aantal 18-12-2017  02-07-2018 
Hulpkracht 0,5 niveau D Art. 26,3° W 26-04-2002 3 niveau D  

(2 poetshulpen en 1 
klusjesman) 

Gesubsidieerde contractueel 2 niveau C Art 26,1° W 26-04-2002 0 

Artikel 3.  Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in Titel VIII van het 
gemeentedecreet dd° 15 juli 2005 houdende de regeling van het bestuurlijk toezicht en externe audit 
en zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 van de wet op de geïntegreerde politie. 
 

2.  VEILIGHEIDSPERSONEEL.  
POLITIE.  
VACANT VERKLAREN VAN EEN BETREKKING VAN INSPECTEUR VAN 
POLITIE (BASISKADER), VOOR DE DIENST INTERVENTIE - ONTHAAL 
(DIRECTIE OPERATIONEEL BEHEER) VOOR DE POLITIEZONE RONSE. 
SAMENSTELLING VAN DE SELECTIECOMMISSIE.  
BESLISSING. 

Een inspecteur van politie deed op 22 februari 2018 een aanvraag om te kunnen genieten van zijn 
rustpensioen met ingang van 01 februari 2019. 
Hij is tewerkgesteld als inspecteur van politie bij de wijkdienst van de lokale politie Ronse. Naar 
aanleiding van zijn nakende oppensioenstelling werd zijn functie van wijkinspecteur intern in de 
Politiezone Ronse vacant verklaard.  
Er hebben zich 2 inspecteurs kandidaat gesteld waaruit op de selectie van 13 juni 2018 de meest 
geschikte kandidaat werd aangeduid. 
Door de interne verschuiving van de geselecteerde inspecteur zal er op 01 februari 2019 een 
betrekking vacant zijn op de Dienst Interventie – Onthaal (Directie Operationeel Beheer). 
Voor de goede werking van de Politiezone is het noodzakelijk dat de betrekking van inspecteur 
voor de Dienst Interventie – Onthaal zo snel als mogelijk opengesteld wordt. 
De raad wordt verzocht de betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie – 
Onthaal (Directie Operationeel Beheer) vacant te verklaren vanaf mobiliteitscyclus 2018-03, 
kennis te nemen van het functieprofiel van inspecteur voor de Dienst Interventie - Onthaal en de 
selectiecommissie samen te stellen. 
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DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus;  
Gelet op de Wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de 

politiediensten en hun rechthebbenden (gewijzigd bij Wetten van 06 mei 2002 en 03 februari 2003 
en het Koninklijk Besluit van 05 december 2002); 

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

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VI.II.15, VI.II.23 en bijlage 19; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende 
teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de 
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15, gepubliceerd in het staatsblad van 31 januari 2002 
betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 
2 niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op het besluit van 18 december 2017 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling 
van de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel van 
de lokale politie voor de Politiezone Ronse; 

Gelet op het schrijven van de Gouverneur, de heer Briers, dd° 02 februari 2018 betreffende 
het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de formatiewijziging, 
goedgekeurd bij gemeenteraad van 18 december 2017, in het kader van het specifiek federaal 
toezicht wordt goedgekeurd; 

Overwegende dat de heer Stefaan Taelman, Inspecteur van politie op 22 februari 2018 een 
aanvraag heeft gedaan om te kunnen genieten van het rustpensioen en dit met ingang van 01 
februari 2019;  

Overwegende dat de heer Stefaan Taelman, Inspecteur van politie bij de wijkdienst bij de 
lokale politie Ronse voldoet aan de vermelde voorwaarden tot het bekomen van het rustpensioen; 

Gelet op het feit dat de functie als wijkinspecteur van de heer Stefaan Taelman intern in de 
zone vacant verklaard werd en de kandidaten zich moesten inschrijven tegen uiterlijk 01 mei 2018; 

Gelet op het feit dat er zich 2 inspecteurs van politie kandidaat gesteld hebben, namelijk 
INP Frederick Leroy en INP Kris Sadones; 

Overwegende dat de selectie plaatsgevonden heeft op woensdag 13 juni 2018 en INP 
Frederick Leroy als meest geschikte kandidaat bevonden werd voor de functie van wijkinspecteur;  

Gelet op het feit dat door de interne verschuiving van INP Frederick Leroy er op 01 
februari 2019 een plaats vrij komt in de Dienst Interventie – Onthaal (Directie Operationeel 
Beheer);  

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

Overwegende dat voor de goede werking van de politiezone de betrekking van inspecteur 
Interventie-Onthaal zo snel als mogelijk terug moet worden opengesteld en dit binnen voornoemde 
dienst; 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de goedkeuring van het Politiecollege dd° 18 juni 2018; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De betrekking van 1 inspecteur voor de Dienst Interventie – Onthaal (Directie 
Operationeel Beheer) vacant te willen verklaren en dit vanaf de mobiliteitscyclus 2018-03. 



8 

 
Artikel 2.  Het functieprofiel van inspecteur interventie goed te keuren. 
Artikel 3.  De selectiecommissie te willen samenstellen uit : een voorzitter, de korpschef of een 
door de korpschef aangewezen officier, een officier van de Dienst Interventie van een lokaal 
politiekorps, een hoofdinspecteur van de Dienst Interventie van een lokaal politiekorps en een 
secretaris aangeduid door de korpschef. 
Artikel 4.  Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in artikels 85 tot en met 
artikel 88 WGP en in titel VIII van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende de regeling 
van het bestuurlijk toezicht en externe audit. 
 
FINANCIËN 

3.  STAD RONSE.  
VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2017. 

De jaarrekening 2017 is opgemaakt conform de beleidsrapporten zoals ze volgens de regelgeving 
worden voorgeschreven. 
De heer Jurgen Soetens, financieel beheerder, vermeldt in zijn memo van 07 juni 2018 dat de 
jaarrekening 2017 eindigt met een resultaat op kasbasis van 741.655 euro. Dit resultaat is de 
samenvatting van een positief resultaat in het exploitatiebudget ten bedrage van 4.114.302 euro, een 
negatief resultaat in het investeringsbudget ten bedrage van 4.480.751 euro (dit wil zeggen dat voor 
ditzelfde bedrag de investeringen werden gefinancierd met eigen middelen) en waarbij er eveneens 
een negatief resultaat werd gerealiseerd in het overig budget (onder meer aflossingen van leningen) 
ten bedrage van 2.206.359 euro. 
De autofinancieringsmarge 2017 geeft een mooi resultaat weer van 2.320.189 euro (er werd 
1.744.624 euro gebudgetteerd). 
In 2016 bedroeg de autofinancieringsmarge 2.298.140 euro. 
De uitgaven in exploitatie luiden als volgt : 
  Rek  2017   Rek 2016   Rek 2015     Rek 2014   Rek 2013 
Goederen en diensten 
  

  4.882.526   4.759.501   4.774.109   5.094.288   5.276.648 

Bezoldigingen, soc 
lasten en pensioenen 

14.545.407 14.041.871 14.089.928 14.092.164 13.869.518 

Toegestane 
werkingssubsidies 

13.680.278 13.339.735 12.813.791 12.575.469 11.802.720 

Andere operationele 
uitgaven 

     428.943      436.187     370.037      298.834      300.464 

Financiële uitgaven 
 

     210.188      274.708     330.278      494.086      435.497 

De ontvangsten in exploitatie luiden als volgt : 
   Rek 2017   Rek 2016   Rek 2015    Rek 2014   Rek 2013 
Ontvangsten uit de 
werking 

  3.182.614   2.936.833   2.942.512   3.421.220   2.761.508 

Financiële 
ontvangsten & boetes 

17.915.746 18.321.848 19.513.558 17.847.495 18.043.123 

Werkingssubsidies 
 

14.486.606 13.644.861 13.384.373 13.187.808 12.324.531 

Andere operationele 
ontvangsten 

     187.786      196.701      171.863      239.029      288.984 

Financiële 
ontvangsten 

  2.088.894   1.932.054   3.868.644   2.020.388   1.951.361 

De raad wordt verzocht de jaarrekening 2017 van de Stad Ronse vast te stellen. 
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DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-
planning en financieel beheer;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels 
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale 
rapportering over de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 
invoering van de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse dd° 19 december 2016 
waarbij het budget 2017 werd vastgesteld; 

Overwegende dat de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen hiervan kennis 
nam op 16 februari 2017; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse dd° 18 december 2017 
waarbij een budgetwijziging werd vastgesteld;  

Overwegende dat de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen hiervan kennis 
nam; 

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2017; 
Gelet op het advies 2018/12 dd° 07 juni 2018 van de Financiële Dienst; 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Na beraadslaging; 

BESLIST : met 14 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie en Open Vld-
fractie), 7 stemmen tegen (sp.a-fractie) bij 4 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie en 
Brigitte Goddaer) : 
Artikel 1.  De jaarrekening 2017 van de Stad Ronse vast te stellen. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 
van 15 juli 2005. 
 
OPENBARE WERKEN 

4.  AANLEG VAN HET OPENBAAR VERLICHTINGSNET EN PLAATSEN VAN EEN 
FIETSPADVERLICHTING LANGSHEEN HET FIETSPAD ACHTER HET 
STATION TE RONSE, VANAF DE NIEUWE PARKING, ACHTER HET 
GOEDERENSTATION TOT AAN DE BESTAANDE FIETSSTALLING. 
GOEDKEURING. 

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het plaatsen van de fietspadverlichting langsheen 
het fietspad achter het station van Ronse, vanaf de nieuwe parking, achter het goederenstation tot 
aan de bestaande fietsenstalling. 
De kosten voor het plaatsen van 10 gecoate palen met lichtpunthoogte 5 meter met 10 
verlichtingsarmaturen worden geraamd op 8.936,78 euro, inclusief btw. 
Het stadsbestuur kan voor de aanleg van het fietspad naar het station van Ronse, een subsidie 
aanvragen van de Provincie Oost-Vlaanderen tot maximum 50 % van de subsidieerbare werken.  
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Hiervoor dient het bestuur wel een aantal verbintenissen aan te gaan ten opzichte van de Provincie 
Oost-Vlaanderen, zoals het treffen van alle maatregelen om het onderhoud van de fietspaden te 
garanderen, het voeren van publiciteit betreffende deze werken, het plaatsen van een werfbord met 
het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen, enz. 
Eandis zal een lichtstudie opmaken om de normen naar lichtspreiding en verblinding te halen en die 
conform is aan de verantwoordingsnota voor het bekomen van de subsidie bij de Provincie Oost-
Vlaanderen. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aanleg van het openbaar 
verlichtingsnet en het plaatsen van fietspadverlichting aan het station van Ronse. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien door Eandis een ontwerp werd opgemaakt voor het plaatsen van fietspadverlichting 

langsheen het fietspad achter het station te Ronse vanaf de nieuwe parking, achter het 
goederenstation tot aan de fietsenstalling; 

Gezien het ontwerp van Eandis omvattende het plaatsen van 10 gecoate palen met 
lichtpunthoogte 5m in kleur RAL7043 (dark grey) met 10 verlichtingsarmaturen Micro Luma – 
2.500LM – 3.000K – RAL kleur 7043 (dark grey); 

Gelet op het dossier 319906 opgemaakt door Eandis; 
Gezien de stad de kosten ten bedrage van 8.936,78 euro, inclusief btw dient te financieren; 
Gezien de stad voor de aanleg van het fietspad naar het station te Ronse een subsidie van de 

Provincie Oost-Vlaanderen kan aanvragen tot maximum 50% van de subsidieerbare werken; 
Gezien de stad voor het bekomen van de subsidie volgende verbintenissen dient aan te gaan : 

- alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen 
- publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende kanalen 

(gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media,…) en hierbij steeds de melding 
maken van de steun dat de stad daarvoor ontvangt van de Provincie Oost-Vlaanderen (inclusief 
toevoeging van het logo) 

- een werfbord te plaatsen met het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen 
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie Oost-Vlaanderen de toestemming te 

geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de werf 
te verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen 

- de Provincie Oost-Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de werken en van 
de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte te brengen. De aanvrager en de 
Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling overleg over de wijze waarop de opening 
wordt gecommuniceerd (bv. Persbericht, officieel infietsen,…) 

- de bestemming van de werken of grondinnemingen niet te wijzigen zonder de toelating van de 
Deputatie 

- medewerking te verlenen aan de plaatsing van de provinciale signalisatie van het bovenlokaal 
functioneel fietsnetwerk; 

Gezien Eandis een lichtstudie zal opmaken waarbij de normen naar lichtspreiding en 
verblinding gehaald worden en dat conform is aan de unieke verantwoordingsnota voor het 
bekomen van een subsidie bij de Provincie Oost-Vlaanderen; 

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 plaatsen van de fietspadverlichting langsheen het fietspad achter het station te Ronse 
vanaf de nieuwe parking, achter het goederenstation tot aan de bestaande fietsenstalling  
volgens dossier NW319906, met kostenraming ten bedrage van 8.936,78 euro, btw inclusief 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. 
 

5.  VERVANGEN VAN 61 OPENBARE VERLICHTINGSTOESTELLEN DOOR 
LED-ARMATUREN IN DE ZONNESTRAAT.  
GOEDKEURING. 

De heer Ignace Michaux, schepen, verlaat eventjes de gemeenteraadszitting. 
 
Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het vervangen van 61 openbare 
verlichtingstoestellen door LED-armaturen in de Zonnestraat te Ronse. 
De kosten voor het vervangen van 61 bestaande armaturen door 33 armaturen van 16000 lumen = 
136 Watt en 28 armaturen van 14000 lumen = 118 Watt op dezelfde palen worden geraamd op 
23.682,15 euro, exclusief btw en 28.655,40 euro, inclusief btw. 
Deze werken dienen gefinancierd te worden door het stadsbestuur aangezien de openbare 
verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het vervangen van 61 armaturen door 
LED –armaturen in de Zonnestraat. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien door Eandis een ontwerp opgemaakt werd voor het vervangen van 61 armaturen door 

LED-armaturen in de Zonnestraat te Ronse; 
 Gelet op het ontwerp, omvattende de wegname van 61 bestaande armaturen en te vervangen  
door 33 armaturen SCHREDER TECEO 2 LED 16000 Lm – 4000 K – 136 W en 28 armaturen 
SCHREDER TECEO 2 LED 14000 Lm – 4000 K – 118 W in kleur RAL 7001 zilvergrijs op 
dezelfde palen; 
            Gezien de vervanging van deze armaturen een jaarlijkse besparing zal opleveren van 
17.351kWh/jaar en 4.025 kg CO²/jaar; 
            Gelet op het dossier 310138 opgemaakt door Eandis; 

Gezien de stad de kosten ten bedrage van 23.682,15 euro, exclusief btw, of 28.655,40 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 61 armaturen door LED-armaturen in de Zonnestraat volgens dossier 
310138 en de kostenraming ten bedrage van 23.682,15 euro exclusief btw of 28.655,40 euro 
inclusief btw worden goedgekeurd. 
 Het noodzakelijke krediet is voorzien 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. 
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6.  PLAATSEN VAN 26 OPENBARE VERLICHTINGSTOESTELLEN OP GEVEL EN 
PLAATSEN VAN 1 OPENBAAR VERLICHTINGSTOESTEL OP PAAL OP DE 
KLEINE MARKT, IN DE SINT-MARTENSSTRAAT, DE BEGIJNHOFSTRAAT, DE 
CYPRIAAN DE RORESTRAAT, DE SCHIPSTRAAT EN OP HET 
KAATSSPELPLEIN TE RONSE.  
GOEDKEURING. 

De heer Ignace Michaux vervoegt opnieuw de raadszitting. 
 
Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het plaatsen van 26 verlichtingsarmaturen op de 
gevel en het plaatsen van 1 verlichtingsarmatuur op paal op de Kleine Markt, in de Sint-
Martensstraat, de Begijnhofstraat, de Schipstraat, de Cypriaan De Rorestraat en op het 
Kaatsspelplein. 
De kosten voor het wegnemen van 34 bestaande verlichtingsarmaturen, het plaatsen van 26 nieuwe 
gevelarmaturen en het plaatsen van 1 nieuwe verlichtingsarmatuur op paal, worden geraamd op 
51.751,69 euro, inclusief btw en zijn door de stad te financieren. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de werken inzake het vervangen en 
plaatsen van verlichtingstoestellen op de Kleine Markt, in de Sint-Martensstraat, Begijnhofstraat, 
Schipstraat, Cypriaan De Rorestraat en op het Kaatsspelplein. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gezien door Eandis een ontwerp werd opgemaakt voor het plaatsen van 26 

verlichtingsarmaturen op de gevel en het plaatsen van één verlichtingsarmatuur op paal op de 
Kleine Markt, in de Sint-Martensstraat, de Begijnhofstraat, de Cypriaan De Rorestraat, de 
Schipstraat en op het Kaatsspelplein te Ronse; 

Gezien het ontwerp omvattende het wegnemen van 34 bestaande verlichtingsarmaturen en 
het plaatsen van één nieuwe verlichtingsarmatuur op paal 5m en het vervangen van 26 
gevelarmaturen, Schreder Albany Midi Led 5137BLC – 3.500LM – 3.000K (warm wit) – 39W – 
RAL kleur 9005 (zwart); 

Gelet op het dossier 317693 opgemaakt door Eandis; 
Gezien de stad de kosten ten bedrage van 51.751,69 euro, inclusief btw dient te 

financieren; 
Gezien in het ontwerp van Eandis de prijs voor de levering en plaatsing van de 27 

verlichtingseenheden 42.141,40 euro, inclusief btw bedraagt (exclusief de uitbraak van de 
bestaande verlichting), wat neerkomt op 1.560,79 euro, inclusief btw per verlichtingseenheid; 

Gezien volgens de kostenraming van Radiance de prijs 33.759 euro, inclusief btw bedroeg 
voor de 27 verlichtingseenheden, wat neerkomt op 1.250,33 euro, inclusief btw per 
verlichtingseenheid; 

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 26 verlichtingsarmaturen op gevel en het plaatsen van één 
verlichtingsarmatuur op paal op de Kleine Markt, in de Sint-Martensstraat, de Begijnhofstraat, de 
Cypriaan De Rorestraat, de Schipstraat en op het Kaatsspelplein volgens dossier 317693, met 
kostenraming ten bedrage van 51.751,69 euro, btw inclusief wordt goedgekeurd. 
 Het krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2018/1  – algemene rekening 2280000 
– beleidsitem 06100. 

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

7.  STADSPERSONEEL.  
GOEDKEURING VAN HET DOCUMENT "ICT-CODE STAD EN OCMW RONSE", 
IN HET KADER VAN HET INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID VAN DE STAD 
RONSE ALS BIJLAGE VAN HET ARBEIDSREGLEMENT EN DE 
DEONTOLOGISCHE CODE. 

De goede werking van de organisatie is sterk afhankelijk van de vlotte en doeltreffende werking 
van de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en de manier waarop personeelsleden 
ermee omgaan. Daarom worden naast de waarden, normen en afspraken die in de deontologische 
code en in het arbeidsreglement zijn opgenomen, ook duidelijke afspraken gemaakt over hoe het 
personeel omgaat met ICT. 
Deze code is ontstaan naar aanleiding van volgende behoeften : 
- een zorgvuldig en duurzaam beheer van ICT-middelen 
- het beveiligen en beschermen van bedrijfsinformatie en persoonsgegevens die niet vallen 

onder de openbaarheid van bestuur  
- een etiquette voor respectvol en effectief communiceren 
- preventie van misbruik en controle van gebruik van ICT. 
De code legt uit hoe binnen de organisatie wordt omgegaan met ICT-middelen en informatie en 
geeft daar ook praktische richtlijnen voor, voorbeelden zijn : gebruik steeds je eigen login om in te 
loggen, wachtwoorden zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en moeten voldoende sterk 
zijn, gebruik e-mail met zorg,… 
De code geldt voor alle personeelsleden, mandatarissen en externen die toegang hebben tot de 
ICT-middelen van de Stad en het OCMW. 
De raad wordt verzocht de ICT-code voor de stad en OCMW Ronse goed te keuren.  
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd; 
Gelet op het gemeentedecreet meer bepaald de artikelen 107 tot en met 112 houdende de 

bepalingen betreffende de vaststelling van een deontologische code voor de personeelsleden van het 
stadsbestuur; 

Gelet op de wet van 08 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen en latere 
wijzigingen, houdende de verplichting tot het invoeren van een arbeidsreglement voor de openbare 
besturen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2003 en latere wijzigingen, houdende 
goedkeuring van het arbeidsreglement; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2008 en latere wijzigingen, houdende de 
goedkeuring van de deontologische code voor het stadspersoneel; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 april 2016 houdende de goedkeuring van het 
Informatiebeveiligingsbeleid; 

Gelet op de Collegebeslissing van 04 december 2017 houdende de goedkeuring van de ICT-
code (als onderdeel van de deontologische code en het arbeidsreglement); 

Gelet op het overleg met de vakbonden op 10 november 2017 en 07 mei 2018; 
Gelet op het positief advies van 09 oktober 2017 van het gezamenlijke Managementteam in 

verband met de ontwerptekst van de ICT-code als onderdeel van de deontologische code van 
toepassing op alle personeelsleden van het stadsbestuur; 

Overwegende dat de voorzitter van de OCMW-raad lid is van het College van Burgemeester 
en Schepenen; 

Overwegende dat de invoering van een ICT-code een uitvoering is van het 
Informatiebeveiligingsbeleid; 
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BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De ICT-code stad en OCMW Ronse, als onderdeel van de deontologische code en het 
arbeidsreglement, bijgevoegd als bijlage, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 
juli 2005. 
 
AGB-SCO 

8.  AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING. 
GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2017. 

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning stelde in 
zijn vergadering van 05 juni 2018 het ontwerp van jaarrekening 2017 vast. 
De heer Jurgen Soetens vermeldt in zijn memo van 06 juni 2018 dat het boekjaar afsluit met een 
positief resultaat op kasbasis van 396.928,87 euro. Dit bedrag zal meegenomen worden naar het 
boekjaar 2018 en in de budgetwijziging 2018 worden verwerkt. 
De raad wordt verzocht de jaarrekening 2017 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning goed 
te keuren. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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 de omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 
invoering van de beleids-en beheerscyclus; 

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning; 

Gelet op de vaststelling van het budget 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, 
Cultuur en Ontspanning in zitting van de Raad van Bestuur van 20 december 2016; 

Overwegende dat dit budget werd goedgekeurd op de gemeenteraad van de Stad Ronse op 
30 januari 2017; 

Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging nummer 1 – 2017 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning in zitting van de Raad van Bestuur van 28 
november 2017; 

Overwegende dat deze budgetwijziging werd goedgekeurd op de gemeenteraad van de 
Stad Ronse op 18 december 2017; 

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2017 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning; 
Gelet op de verslagen van de commissaris-revisor dd° 22 mei 2018; 
Gelet op de vaststelling van de jaarrekening 2017 in de zitting van de Raad van Bestuur 

van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning van 05 juni 2018; 
Gelet op de nota 2018/11 dd° 06 juni 2018 van de Financiële Dienst;  
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 
Gelet op de beraadslaging; 

BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.    De jaarrekening 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 

Ontspanning goed te keuren. 
Artikel 2. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
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LEEFMILIEU 

9.  KLIMAATPLAN OPGEMAAKT IN HET KADER VAN HET 
BURGEMEESTERSCONVENANT EN HET "PROJECT KLIMAATGEZOND ZUID-
OOST-VLAANDEREN".  
GOEDKEURING. 

De Stad Ronse ondertekende op 27 januari 2017 het Europees Burgemeestersconvenant en 
engageerde zich hiermee om, ten opzichte van 2011, de CO2-uitstoot met minstens 40 % te 
verminderen tegen 2030.  
Bij gemeenteraadsbesluit van 03 juli 2017 besliste de Stad Ronse om toe te treden tot het 
groepsproject “Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie - Klimaatgezond Zuid-Oost-
Vlaanderen” in samenwerking met SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-
Oost-Vlaanderen en verklaarde zich akkoord met de opmaak van een klimaatplan.  
Het voorbije jaar heeft SOLVA voor de 13 steden en gemeenten die samen het 
Burgemeestersconvenant ondertekenden een regionaal klimaatactieplan opgemaakt. 
Naast de betrokken ambtenaren en externe experten konden ook de inwoners en geïnteresseerde 
organisaties hun medewerking verlenen en ideeën opperen. 
Alle besprekingen en ondernomen acties resulteerden in een gezamenlijk klimaatplan voor de 13 
steden en gemeenten samen. Dit gezamenlijk klimaatplan heeft een dubbele doelstelling, met 
name de vermindering van de CO2-uitstoot met 40 % tegen 2030 en het nemen van maatregelen 
die de negatieve gevolgen van de klimaatverandering temperen. Dit finale klimaatplan bestaat uit 
een beleidstekst en een maatregelentabel die bestaat uit 64 maatregelen en 325 acties. 
De stuurgroep stelde tevens voor om een klimaatfonds te voorzien om de uitvoering van de 
maatregelen uit het klimaatplan te kunnen realiseren. Dit klimaatfonds is een extra jaarlijks 
werkingsbudget dat voorzien wordt vanaf 2019 tot 2030. Voor de Stad Ronse bedraagt dit fonds 
60.000 euro per jaar. Via dit extra budget wordt in totaal voor de 13 steden en gemeenten samen 
een jaarlijks budget van 500.000 euro extra werkingsmiddelen voorzien. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het klimaatplan opgemaakt in het kader 
van het Burgemeestersconvenant en het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen en aan het 
klimaatfonds met een budget voor de Stad Ronse van 60.000 euro per jaar. 
 

DE GEMEENTERAAD; 
Gelet op het Gemeentedecreet;  
Overwegende dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft 

bevestigd dat de klimaatverandering een feit is en dat het energiegebruik door de mens daar in 
aanzienlijke mate verantwoordelijk voor is;  

Gelet op de beslissing van de Europese Unie op de Europese Raad van oktober 2009, 
waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2050 
met 80 tot 95% te reduceren ten opzichte van 1990;  

Overwegende dat de Europese Commissie het ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en 
energie’ gelanceerd heeft om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam 
energiebeleid te onderschrijven en te ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale 
rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, vooral wanneer we bedenken dat 
80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke en gemeentelijke 
activiteiten;  

Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen 
kan realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage 
leveren;  

Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is 
toegedaan dat lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel 
governance een effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te 
vergroten, en er daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te 
betrekken;  
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Overwegende dat lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de 
burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven;  

Overwegende dat het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen streeft naar klimaatneutraliteit 
en klimaatbestendigheid tegen 2050 en in haar goedgekeurd klimaatplan van 02 september 2015 
vijf speerpunten naar voor schuift om deze klimaatdoelstellingen te halen (groene energie van eigen 
bodem, klimaatbewuste en aangename woonomgevingen, klimaatbestendige, blauw-groene 
landschappen, minder vervuilende kilometers, een klimaat-innovatieve economie); 

Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA door Europa erkend zijn als 
regionaal coördinator van het Burgemeestersconvenant;  

Gelet op de nota MOB-DZH 2016/086 en Collegebeslissing dd° 21 november 2016 akkoord 
te gaan om deel te nemen aan het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen van SOLVA en 
hiervoor een bedrag van €4.000/jaar te voorzien in de begroting 2017-2018-2019; 

Gelet op de nota MOB-DZH 2017/036, Collegebeslissing dd° 20 juni 2017 en 
gemeenteraadsbeslissing dd° 03 juli 2017: de gemeenteraad bevestigt toe te treden tot het 
groepsproject ‘Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie - Klimaatgezond Zuid-Oost-
Vlaanderen’ in samenwerking met SOLVA, Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-
Oost-Vlaanderen en neemt kennis van de bijhorende engagementen en planning. Het groepsproject 
heeft een looptijd van drie jaar en heeft 3 doelstellingen : 

1. In het kader van het Burgemeestersconvenant engageren Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, 
Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, 
Zottegem, Zwalm zich tot het uitschrijven van een gezamenlijk klimaatplan met een 
plaatselijke focus en acties. 

2. Op maat van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen wordt een gezamenlijke toekomstvisie en 
strategie ontwikkeld met de 22 steden en gemeenten op het grondgebied. 

3. Concrete klimaatacties worden opgestart en kunnen door de 22 steden en gemeenten 
uitgevoerd worden op eigen grondgebied en/of samen met naburige gemeenten via 
kostendelend principe; 
Overwegende dat het eerste jaar van het project achter de rug is en de eerste doelstelling, 

namelijk de opmaak van een gezamenlijk klimaatplan, onder begeleiding van studiebureau Zero 
Emission Solutions en het projectteam van de 3 partners, werd behaald; 

Overwegende dat de stad het Burgemeestersconvenant ondertekende te Herzele op 27 
januari 2017 voor de opmaak van een gezamenlijk klimaatplan voor de 13 deelnemende gemeenten 
in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit gezamenlijk klimaatplan heeft een dubbele doelstelling, 
namelijk de vermindering van de CO2 uitstoot op het gezamenlijke grondgebied met 40% tegen 
2030 ten opzicht van 2011 (mitigatiemaatregelen) en het nemen van maatregelen om de negatieve 
gevolgen van de klimaatverandering te temperen (adaptatiemaatregelen. Dit plan werd opgemaakt 
via een regionaal en individueel traject op maat van elke deelnemende gemeente. Het traject 
bestond uit 6 fases, met in totaal 58 bijeenkomsten: 

 
Naast dit participatietraject van 6 fases werden 2 stuurgroepen georganiseerd (07 september 2017 
& 22 maart 2018) en 1 netwerkevent (23februari 2018). In de stuurgroep zetelen zowel de 
burgemeester, de schepen voor milieu en de milieu- of duurzaamheidsambtenaar van de 13 steden 
en gemeenten uit het project. Daarnaast werden ook de burgemeester, schepen en ambtenaar van 
de 6 steden en gemeenten met een lopende klimaat- of energieplan uitgenodigd.  
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Deze bijeenkomsten hebben geleid tot een klimaatplan voor de 13 steden en gemeenten samen. 
Dit finale klimaatplan bestaat uit 2 documenten : een beleidstekst en een maatregelentabel. De 
maatregelentabel is een Excel document dat bestaat uit 12 lijsten met 64 maatregelen en 325 
acties; 

Overwegende dat de stuurgroep Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen van 22 maart 2018 
voorstelde om - voor de uitvoering van maatregelen uit het voorliggende klimaatplan - een 
klimaatfonds per gemeente te voorzien. Dit klimaatfonds is een extra jaarlijks werkingsbudget 
(naast de bestaande middelen), te voorzien vanaf 2019 tot 2030. Voor de Stad Ronse bedraagt dit 
klimaatfonds 60.000 euro per jaar (Collegebeslissing van 09 april 2018). In totaal wordt zo voor 
de 13 steden en gemeenten samen een jaarlijks budget van € 500.000 extra werkingsmiddelen 
voorzien. Daarnaast worden door de steden en gemeenten ook bestaande middelen ingezet voor 
klimaatgerelateerde maatregelen of worden er in het bestaande beleid andere accenten gelegd 
zonder financiële gevolgen. De budgettaire vertaling van de acties gebeurt in elke stad of 
gemeente via de meerjarenbegroting en de jaarlijkse beleidsnota’s;  

Overwegende dat het klimaatplan door het projectteam wordt ingediend bij Europa, na de 
goedkeuring door de gemeenteraden van de 13 deelnemende steden en gemeenten. Ook de 2-
jaarlijkse rapportering aan Europa zal gecoördineerd worden via de partners van het project 
Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen; 

Overwegende dat door de klimaatteams en de stuurgroep 23 prioritaire acties werden 
geselecteerd (18 mitigatie + 5 adaptatie) en dat per maatregel 2 trekkende steden/gemeenten 
worden voorzien. Aan de steden werd gevraagd 4 à 5 maatregelen aan te duiden waarvoor ze als 
trekker willen optreden. Voor gemeenten bedroeg dit 3 à 4 maatregelen. De Stad Ronse heeft zich 
kandidaat gesteld om volgende maatregelen te trekken : 
- betrekken van de middenstand in het klimaatverhaal (tertiair) 
- bedrijven aanzetten tot het nemen van maatregelen Met betrekking tot energie-efficiëntie, 

hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik (industrie) 
- produceren van stroom aan de hand van zonnepanelen (hernieuwbare energie – 

elektriciteitsproductie) 
- produceren van stroom aan de hand van windturbines (hernieuwbare energie –

elektriciteitsproductie); 
BESLIST : met algemene stemmen : 
Artikel 1.  De gemeenteraad keurt het voorliggende klimaatplan “Klimaatgezond Zuid-Oost-
Vlaanderen” en de daarbij horende maatregelen- en actietabel goed. Het klimaatplan gaat in vanaf 
de goedkeuring en loopt tot eind 2030.  
Artikel 2.  De gemeenteraad gaat akkoord om, voor de uitvoering van het klimaatplan, een 
klimaatfonds te voorzien, meer bepaald bijkomende jaarlijkse werkingsmiddelen ten bedrage van 
€60.000. Dit budget wordt opgenomen in de meerjarenplanning van 2019 tot en met 2030. 
Artikel 3.  De Stad Ronse zal, in het kader van het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, 
in uitvoering van het voorliggende klimaatplan en in het kader van het Burgemeestersconvenant, 
volgende stappen ondernemen : 
- de oprichting van een vaste werkgroep, een klimaatteam, van medewerkers en 

beleidsverantwoordelijken 
- het uitvoeren van en deelnemen aan acties uit het klimaatplan om enerzijds de CO2-uitstoot op 

het grondgebied tussen nu (referentiejaar 2011) en 2030 gezamenlijk met de 13 steden en 
gemeenten met ten minste 40 % terug te dringen en anderzijds de negatieve gevolgen van de 
klimaatverandering op te vangen (adaptatie) 

- maatschappelijke betrokkenheid creëren op het grondgebied via het actief betrekken van 
stakeholders bij het uitvoeren van acties  

- voorzien in terugkoppeling naar de bevolking en belanghebbenden op regelmatige basis 
- het opnemen van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen (uit het goedgekeurd klimaatplan) in 

de meerjarenplanning 
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- de gemeentelijke structuren waar nodig aanpassen en het nodige personeel inzetten om de 
vereiste acties te kunnen ondernemen  

- ervaringen en knowhow delen met andere gemeenten, territoriale gemeenschappen en de 
Europese Overheid.  

Artikel 4.  Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan SOLVA. SOLVA bezorgt dit 
op zijn beurt aan het EU-secretariaat van het Burgemeestersconvenant en de Provincie Oost-
Vlaanderen. 
 
ALGEMENE ADMINISTRATIE 

10.  KANTMELDING VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR INZAKE INTREKKING 
VAN 9 GEMEENTERAADSBESLISSINGEN, IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 
185 VAN HET GEMEENTEDECREET.  
KENNISNAME. 

Artikel 185 van het gemeentedecreet bepaalt dat de algemeen directeur in de rand van de notulen 
van de gemeenteraad een kantmelding aanbrengt wanneer een raadsbesluit door de gemeenteraad 
opgeheven of ingetrokken wordt.  
De algemeen directeur brengt de gemeenteraad hiervan op de hoogte. 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van volgende kantmeldingen van de algemeen directeur in 
de notulen van de gemeenteraad van :  
- 02 maart 2015 houdende de retributie voor het gebruik van de stedelijke zalen van het 

Cultuurcentrum De Ververij, voor de vestigingen gelegen in de Priestersstraat en Zuidstraat 
- 02 maart 2015 houdende het reglement van inwendige orde van het Cultuurcentrum De 

Ververij, voor de vestigingen in de Priestersstraat en Zuidstraat 
- 08 maart 2010 houdende de retributie voor afschriften van bestuurs- en andere documenten 
- 16 oktober 2017 betreffende het ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet alsook 

vernieuwen van de armaturen in Broeke, voor het gedeelte tussen de Kruisstraat en de Stefaan 
Modest Glorieuxlaan 

- 17 maart 2014 betreffende het reglement op ongewenste ontwikkelingen in het commercieel 
centrum, zijnde leegstand en afwijkend gebruik van de verwachte functie van commerciële 
ruimtes 

- 18 december 2017 betreffende het leegstandsreglement van de Stad Ronse 
- 30 juni 2014 betreffende het reglement inzake de uitoefening en organisatie van ambulante 

activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein van de Stad Ronse 
- 24 april 2017 houdende de politieverordening betreffende het opstellen van terrassen op het 

openbaar domein 
- 23 oktober 2017 houdende de oprichting van een vereniging conform de bepalingen van het 

OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 4, voor de exploitatie van het huidige woonzorgcentrum 
De Linde van het OCMW Ronse, namelijk vzw De Linde met als partners de Stad Ronse samen 
met het OCMW Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw. 

 
DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd, en inzonderheid artikel 185 dat 
bepaalt dat de algemeen directeur in de rand van de notulen van de gemeenteraad kantmelding dient 
te maken van de intrekking van een besluit door de gemeenteraad en van het feit dat een besluit 
geacht wordt nooit te hebben bestaan met toepassing van artikel 256, vierde lid, en dat de algemeen 
directeur de gemeenteraad van elke kantmelding op de hoogte brengt op de eerstvolgende 
vergadering van de gemeenteraad; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 02 maart 2015 houdende de retributie voor het 
gebruik van de stedelijke zalen van het Cultuurcentrum De Ververij, voor de vestigingen gelegen in 
de Priestersstraat en de Zuidstraat; 

Gelet op de opheffing van dit besluit door de gemeenteraad van 19 februari 2018; 
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 02 maart 2015 houdende het reglement van 
inwendige orde van het Cultuurcentrum De Ververij, voor de vestigingen in de Priestersstraat en de 
Zuidstraat;  

Gelet op de opheffing van dit besluit door de gemeenteraad van 19 februari 2018; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 08 maart 2010 houdende de retributie voor 

afschriften van bestuurs- en andere documenten; 
Gelet op de opheffing van dit besluit door de gemeenteraad van 26 maart 2018;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 oktober 2017 betreffende het ondergronds 

brengen van het openbaar verlichtingsnet alsook vernieuwen van de armaturen in Broeke, voor het 
gedeelte tussen de Kruisstraat en de Stefaan Modest Glorieuxlaan; 

Gelet op de intrekking van dit besluit door de gemeenteraad van 26 maart 2018; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 maart 2014 betreffende het reglement op 

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

Gelet op de opheffing van dit besluit door de gemeenteraad van 23 april 2018;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2017 betreffende het  

leegstandsreglement Stad Ronse; 
Gelet op de opheffing van dit besluit op de gemeenteraad van 23 april 2018;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 juni 2014 betreffende het reglement inzake de 

uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar 
domein van de Stad Ronse; 

Gelet op de opheffing van dit besluit op de gemeenteraad van 23 april 2018;  
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2017 betreffende de politieverordening 

betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein;  
Gelet op de opheffing van dit besluit op de gemeenteraad van 23 april 2018; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2017 houdende de oprichting van een 

vereniging conform de bepalingen van het OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 4, en dit voor de 
exploitatie van het huidige woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, namelijk vzw De 
Linde met als partners de Stad Ronse samen met het OCMW Ronse en WZC Sint-Vincentius vzw; 

Gelet op de intrekking van dit besluit op de gemeenteraad van 11 juni 2018;  
Gelet op de kantmeldingen in de rand van de notulen van de gemeenteraad van 02 maart 

2015, 08 maart 2010, 16 oktober 2017, 17 maart 2014, 18 december 2017, 30 juni 2014, 24 april 
2017 en 23 oktober 2017; 
BESLIST : 
Artikel 1.  Neemt kennis van de kantmeldingen, aangebracht in de notulen van de gemeenteraad 
van  02 maart 2015, 08 maart 2010, 16 oktober 2017, 17 maart 2014, 18 december 2017, 30 juni 
2014, 24 april 2017 en 23 oktober 2017. 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 
juli 2005. 
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