Bijeenroeping van de gemeenteraad

Ronse, donderdag 04 oktober 2018

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op maandag 15 oktober 2018 om
18:00 uur.
Locatie: Gemeenteraadszaal, Grote Markt 12 Ronse

AGENDA
Punten van de openbare zitting
Bestuur en beleid
1.

Centraal Kerkbestuur Ronse.
Budgetwijzigingen 2018 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur
Ronse.
Aktename.

Beheer patrimonium en infrastructuur
2.

3.

4.

5.

6.

Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.
Verkaveling 7 A.
Grondverkoop voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Venus.
Goedkeuring.
Aankoop in der minne van verschillende percelen grond in de Rode Mutslaan voor de realisatie
van de rooilijn van buurtweg nummer 5.
Goedkeuring.
Wegen- en rioleringswerken in de Collegestraat.
Goedkeuring van het ontwerp, de raming der werken en de overdracht van het dossier aan
Aquario.
Ontwerp van rooilijnplan voor de nieuwe toegangs- en ontsluitingsweg langsheen de Ives-Sabin
Maghermanlaan.
Voorlopige vaststelling.
Vervangen van 40 openbare verlichtingstoestellen door LED-armaturen in de Ninovestraat te
Ronse.
Goedkeuring.

Wonen en omgeving
7.

Samenwerkingsovereenkomst "Omgevingshandhaving" afgesloten tussen de Stad Ronse en
het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en SocioEconomische Expansie (Solva).
Goedkeuring.

Vrije tijd
8.

Kunstacademie Vlaamse Ardennen.
Samenstelling van het Bijzonder Onderhandelingscomité Kunstacademie.
Goedkeuring.

Organisatieontwikkeling
9.

Stadspersoneel.
Aanpassing van de personeelsformatie.
Goedkeuring.
10. Stadspersoneel.
Creëren van de betrekking van adjunct financieel directeur en goedkeuring van het
functieprofiel en de functiebeschrijving.
11. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen
(piva eGov) voor het ter beschikking stellen van een informatieveiligheidsconsulent aan de
Stad en het OCMW.
Goedkeuring.

Punten van de besloten zitting
Openbare veiligheid
01. Veiligheidspersoneel.
Politie.
Aanvraag van een inspecteur van politie, tewerkgesteld bij de Dienst Interventie - Onthaal van
de Lokale Politie Ronse, tot toekenning van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering.
Beslissing.
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.
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