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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 03 SEPTEMBER 2018 

 
Verontschuldigd: Lieven Dhaeze, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester - voorzitter. 

Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Tom Deputter, Wouter 
Stockman, schepenen. 
 
Wim Vandevelde, schepen van rechtswege. 
 
Yves Deworm, Rudi Boudringhien, Gunther Deriemaker, Erik Tack, Pol Kerckhove, Diederik Van 
Hamme, Björn Bordon, Dirk Deschaumes, Christiane Modde, Brigitte Goddaer, Abderrahim Lahlali, 
Aaron Demeulemeester, Angélique Syroit, Isabelle Stockman, Koen Haelters, Sonia Azouzi, Frederik 
Vandenbossche, Patrice Dutranoit, Philippe Vallez, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Sylvie De Bie, Jean-Pierre Stockman, raadsleden  

Voorzitter Lieven Dhaeze (N-VA) is niet aanwezig. Burgemeester - Voorzitter Luc Dupont (CD&V-
GROEN) neemt het voorzitterschap waar. 

De voorzitter opent de zitting.                                                                                                                                         

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 02 juli 2018 worden met algemene stemmen 
goedgekeurd. 
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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. 
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OPENBARE ZITTING 

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.                                                                                                                                                                         

Op 27 juli 2018 ontving de Stad Ronse het budget 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La 
Salette (Louise-Marie), ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal. 
Het aandeel van de Stad Ronse als tussenkomst in de werking en de investeringen voor de kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw van La Salette bedraagt 475/1217den of 39,03 %. Het saldo wordt door de 
gemeente Maarkedal gedragen. 
De bedragen luiden als volgt : 

 Volgens 
geactualiseerd 
MJP 

Aandeel Ronse Budget 2019 Aandeel Ronse 
in budget 2019 

 
Exploitatie 
 

 
    11.530,00 

 
    4.500,21 

 
     4.908,87 

 
     1.915,93 

 
Investering  
 

 
             0,00 

  
          0,00 

 
           0,00 

 
            0,00 

De raad wordt verzocht akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
van La Salette (Louise-Marie), ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
De bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven 
ter zake. 
Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten. 
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. 
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. 

Relevante documenten 
Het budget 2019 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette – Louise-Marie, ressorterend 
onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal, zoals goedgekeurd door de kerkraad op 06 juli 2018 en 
ingediend door de kerkraad bij het Centraal Kerkbestuur Maarkedal op 07 juli 2018.  

Feiten/context/motivering 
Er wordt voorgesteld om akte te nemen van het budget 2019 vermits dit past in de aangepaste 
meerjarenplanning 2014-2019. 

Adviezen/visum 
De nota 2018/11 dd° 03 augustus 2018 van de Financiële Dienst inzake het budget 2019 van de 
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette – Louise-Marie, ressorterend onder het Centraal 
Kerkbestuur Maarkedal. 

Voordracht 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 
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Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, 
Jan Foulon, Ignace Michaux, Wouter Stockman, Patrice Dutranoit 
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Angélique 
Syroit, Frederik Vandenbossche 
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Rudi Boudringhien en Tom Deputter 
Voor de fractie sp.a onthouden zich: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Koen Haelters, Sonia Azouzi, 
Philippe Vallez 
Voor de fractie Vlaams Belang stemmen voor: Erik Tack, Christiane Modde   
Onafhankelijk raadslid : Brigitte Goddaer stemt voor                                                                      
Artikel 1:  
Akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette – Louise-
Marie, ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkdal, met volgende bijdrage in exploitatie en 
investeringen voor 2019 : 

 Volgens 
geactualiseerd 
MJP 

Aandeel Ronse Budget 
2019 

Aandeel Ronse in 
budget 2019 

Exploitatie 11.530,00 4.500,21 4.908,87 1.915,93 
Investering 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
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. 

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.                                                                                                                                        

Een inspecteur van politie heeft op 01 augustus 2018 een aanvraag gedaan om te kunnen genieten 
van het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP), met ingang van 01 
februari 2019. Deze non-activiteit kan aangevraagd worden voor maximum 4 jaar, door 
personeelsleden van het operationeel kader die aan een aantal cumulatieve voorwaarden voldoen. 
Het betrokken personeelslid voldoet aan deze voorwaarden en zal, tijdens de NAVAP, een wachtgeld 
ontvangen gelijk aan een bedrag tussen de 62 en 74 % van de laatste activiteitswedde, afhankelijk 
van het aantal jaren dienstanciënniteit. 
De Politiezone Ronse maakt aanspraak op een subsidie vanaf 01 februari 2019 die gelijk is aan het 
wachtgeld dat het personeelslid zal ontvangen tijdens de NAVAP. 
Door de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van deze inspecteur komt er een betrekking 
vacant op de Dienst Interventie-Onthaal (Directie Operationeel Beheer). Voor de goede werking van 
de Politiezone Ronse is het noodzakelijk dat deze betrekking zo snel als mogelijk terug wordt 
opengesteld binnen de Dienst Interventie-Onthaal. 
De raad wordt verzocht een betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie-Onthaal 
(Directie Operationeel Beheer) vacant te verklaren vanaf de mobiliteitscyclus 2018-04, kennis te 
nemen van het functieprofiel van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie-Onthaal en de 
selectiecommissie samen te stellen. 

Diederik Van Hamme (raadslid, CD&V GROEN) komt de zitting binnen. 
Isabelle Stockman (raadslid, CD&V GROEN ) komt de zitting binnen. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus. 
- De wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun 
rechthebbenden. 
- 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. 
- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten. 
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- Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 
- Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het 
raam van de mobiliteit. 
- 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. 
- Het koninklijk besluit van 09 november 2015 houdende de bepalingen inzake het 
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. 
- Het koninklijk besluit van 22 februari 2016 houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter 
ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de 
lokale politie voor het jaar 2016. 
- Het koninklijk besluit van 25 december 2016 tot wijziging van 22 februari 2016 houdende de wijze 
van toekenning van subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden 
van het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2016 en tot vaststelling van de wijze van 
toekenning van deze subsidies voor het jaar 2017. 
- De ministeriële omzendbrief GPI85 van 22 februari 2016 betreffende het eindeloopbaanregime voor 
de personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. 
- Het besluit van 02 juli 2018 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. 
- Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 02 augustus 2018 
betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de formatiewijziging, 
goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 02 juli 2018, in het kader van het specifiek federaal 
toezicht, wordt goedgekeurd. 
- De goedkeuring van het Politiecollege dd° 20 augustus 2018. 
- De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 

Feiten/context/motivering 
De heer Erwin Anckaert, inspecteur van politie, heeft op 01 augustus 2018 een aanvraag gedaan om 
te kunnen genieten van het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) en dit 
met ingang van 01 februari 2019. 
De non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (gedurende maximum 4 jaar) kan worden 
aangevraagd door personeelsleden van het operationeel kader die aan een aantal cumulatieve 
voorwaarden voldoen. 
De heer Erwin Anckaert, inspecteur van politie bij de Dienst Interventie/Onthaal bij de lokale politie 
Ronse voldoet aan de vermelde voorwaarden tot het bekomen van het stelsel van non-activiteit 
voorafgaand aan de pensionering.  
Het personeelslid ontvangt tijdens de NAVAP een wachtgeld gelijk aan een bedrag tussen de 74% en 
de 62% van de laatste activiteitswedde, afhankelijk van het aantal jaren dienstanciënniteit. 
De politie Ronse maakt aanspraak op een subsidie voor de periode vanaf 01 februari 2019 die gelijk 
staat aan het wachtgeld dat het personeelslid zal ontvangen tijdens de NAVAP. 
Door de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van INP Anckaert komt er een plaats vrij in de 
Dienst Interventie/Onthaal (Directie Operationeel beheer). 
Op basis van het 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. 
Voor de goede werking van de politiezone moet de betrekking van inspecteur Interventie/Onthaal zo 
snel als mogelijk terug worden opengesteld en dit binnen voornoemde dienst. 

Besluit: 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 2018-04.  
Artikel 2:  
Kennis te willen nemen van het functieprofiel van inspecteur Interventie-Onthaal. 
Artikel 3:  
De selectiecommissie te willen samenstellen uit: een voorzitter 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 
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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. 

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.  

De Dienst Interventie-Onthaal (Directie Operationeel Beheer) is momenteel onderbemand door 
verschillende afwezigheden, met name : 

• de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden van een inspecteur 
van politie op de Dienst Interventie-Onthaal (Directie Operationeel Beheer) 

• een personeelslid dat halftijds werkt wegens verminderde prestaties, voorlopig tot en met 31 
juli 2019 doch zeer waarschijnlijk zal dit verlengd worden 

• verschillende personeelsleden zijn afwezig wegens ziekte en 1 personeelslid wegens een 
arbeidsongeval 

• het Calogpersoneelslid dat instaat voor het eerste onthaal is afwezig sedert begin juli zodat 
de inspecteurs van politie van de Dienst Interventie-Onthaal moeten inspringen voor het 
eerste onthaal.  

Door deze afwezigheden wordt het onmogelijk om de basispolitiezorg verder te garanderen zodat het 
noodzakelijk is om de plaats van de inspecteur van politie die langdurig afwezig is wegens 
persoonlijke aangelegenheden, vacant te verklaren. Indien deze inspecteur toch zou besluiten om zijn 
ambt bij de politie terug op te nemen, engageert de Politiezone Ronse zich om de eerstvolgende 
inspecteur die de Politiezone Ronse verlaat, niet te vervangen. 
De raad wordt verzocht de betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie-Onthaal 
(Directie Operationeel Beheer) vacant te verklaren vanaf mobiliteitscyclus 2018-04, kennis te nemen 
van het functieprofiel van inspecteur voor de Dienst Interventie-Onthaal en de selectiecommissie 
samen te stellen. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus. 
- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten inzonderheid artikel VIII.XIV.1 tem VIII.XIV.4.  
- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten. 
- Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 
- 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. 
- Het besluit van 02 juli 2018 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. 
- Het schrijven van de waarnemend gouverneur, dhr. Detollenaere, dd° 02 augustus 2018 betreffende 
het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de formatiewijziging, 
goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 02 juli 2018, in het kader van het specifiek federaal 
toezicht wordt goedgekeurd. 
- De goedkeuring van het Politiecollege dd° 20 augustus 2018.  
- De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 

Feiten/context/motivering 
De aanvraag voor afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden van inspecteur 
Steven Vancanverberghe heeft een impact op de verdere goede werking van de dienst 
interventie/onthaal (Directie Operationeel Beheer). De werking van deze dienst staat momenteel al 
onder druk door verschillende afwezigheden.  
Een personeelslid werkt halftijds wegens verminderde prestaties, voorlopig tot en met 31 juli 2019 en 
zal hoogstwaarschijnlijk daarna opnieuw verlengd worden. 
Verschillende personeelsleden zijn afwezig wegens ziekte waarvan één persoon ten gevolge van een 
arbeidsongeval voorlopig tot en met 08 oktober 2018.  
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Het Calogpersoneelslid dat instaat voor het eerste onthaal is al afwezig sinds begin juli en voorlopig al 
tot en met 09 september 2018 waardoor hier ook inspecteurs van de Dienst Interventie/Onthaal 
moeten inspringen voor het eerste onthaal.  
In de huidige mobiliteit is er een plaats vacant voor hoofdinspecteur en voor inspecteur, plaatsen die 
de eerste 6 maanden niet ingevuld zullen geraken.  
Door al deze afwezigheden is het niet meer mogelijk om de ‘basispolitiezorg’ te vervullen aangezien er 
geen volledige interventieteams (2 x 2 personen per shift) meer kunnen ingevuld worden.  
Bijkomend: 
Op 01 oktober 2018 begint een personeelslid van de recherche aan de opleiding hoofdinspecteur 
waardoor ook deze dienst dreigt in de problemen te komen.  
Op 01 november 2018 maakt een inspecteur van de Dienst Interventie/Onthaal mobiliteit naar het 
SICAD. Deze plaats zal na goedkeuring van de gemeenteraad vacant verklaard worden in de 
volgende mobiliteit maar de ervaring leert ons dat de vacante plaatsen niet snel ingevuld geraken.  
Op 01 februari 2019 is er nog een inspecteur van de Dienst Interventie/Onthaal die in NAVAP gaat en 
zijn er nog 2 inspecteurs die vóór eind 2019 ook NAVAP kunnen aanvragen en dit vermoedelijk ook 
zullen doen.  
Gelet op de reeds beperkte capaciteit wanneer deze volledig ingevuld is, het stijgend aantal 
afwezigheden om medische redenen, het reeds gepland vertrek van 4 inspecteurs van de Dienst 
Interventie/Onthaal in de komende 6 maanden, dringt de vacantverklaring van de plaats van 
inspecteur Steven Vancanverberghe zich op teneinde de huidige werking van de politiezone te 
kunnen waarborgen. Indien inspecteur Vancanverberghe toch zou besluiten om zijn ambt bij de politie 
te hernemen, engageren wij ons als politiezone om de eerstvolgende inspecteur die de zone verlaat, 
niet te vervangen.  

Besluit: 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 2018-04. 
Artikel 2:  
Kennis te willen nemen van het functieprofiel van inspecteur Interventie/Onthaal.  
Artikel 3:  
De selectiecommissie te willen samenstellen uit: de Korpschef of een door de Korpschef aangewezen 
officier, een officier van de dienst Operationeel Beheer van de de lokale politie, een hoofdinspecteur 
van de interventiedienst van de lokale politie en een secretaris aangeduid door de Korpschef. 
Artikel 4:  
Het dossier verder te laten afhandelen 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.  

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. 

Een inspecteur van politie, tewerkgesteld bij de Dienst Interventie-Onthaal (Directie Operationeel 
Beheer) heeft gesolliciteerd via de mobiliteit bij CSD Oost-Vlaanderen – SICAD-RTI. Met het 
mailbericht van 08 augustus 2018 van mevrouw Kathy Verbeken van CSD Oost-Vlaanderen werd de 
Politiezone Ronse op de hoogte gesteld van deze mobiliteit die ingaat op 01 november 2018.  
Ten gevolge van de mobiliteit van deze inspecteur komt er een betrekking vrij van inspecteur van 
politie voor de Dienst Interventie-Onthaal (Directie Operationeel Beheer). Om de goede werking van 
deze dienst verder te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat deze betrekking zo snel mogelijk 
vacant verklaard wordt binnen de voornoemde dienst. 
De raad wordt verzocht een betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie-Onthaal 
(Directie Operationeel Beheer) vacant te verklaren vanaf mobiliteitscyclus 2018-04, kennis te nemen 
van het functieprofiel van inspecteur voor de Dienst Interventie-Onthaal en de selectiecommissie 
samen te stellen. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus. 
- 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.  
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- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 
van het personeel van de politiediensten. 
- Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 
- Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het 
raam van de mobiliteit. 
- 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. 
- Het besluit van 02 juli 2018 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. 
- Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 02 augustus 2018 
betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de formatiewijziging, 
goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 02 juli 2018, in het kader van het specifiek federaal 
toezicht wordt goedgekeurd. 
- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten inzonderheid artikel VI.II.16 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. 
- De goedkeuring van het Politiecollege dd° 20 augustus 2018.  
- De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
 
Feiten/context/motivering 

- Mevrouw Sylvie Leutenez, inspecteur interventie, heeft gesolliciteerd via de mobiliteit bij CSD Oost-
Vlaanderen-SICAD-RTI. 
- Inspecteur Sylvie Leutenez wordt obv de mail van Kathy Verbeken van CSD Oost-Vlaanderen/PLIF-
P dd° 08 augustus 2018 aangewezen in de betrekking bij CSD Oost-Vlaanderen-SICAD-RTI. 
- Inspecteur Sylvie Leutenez haar mobiliteit gaat in op de 1ste dag van de tweede referentieperiode 
volgend op haar aanwijzing (RPPol artikel VI.II.25), dus concreet op 01 november 2018. 
- Ten gevolge van de mobiliteit van Inspecteur Leutenez komt er opnieuw een plaats vacant bij de 
Dienst Interventie/Onthaal. Voor de goede werking van de Politiezone Ronse dient de betrekking van 
inspecteur Interventie/Onthaal zo snel als mogelijk terug vacant verklaard te worden en dit binnen de 
voornoemde dienst. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
Artikel 1:  
De betrekking van 1 inspecteur interventie/onthaal (Directie Operationeel Beheer) vacant te willen 
verklaren en dit vanaf de mobiliteitscyclus 2018-04.  
Artikel 2:  
Kennis te willen nemen van het functieprofiel van inspecteur interventie/onthaal.  
Artikel 3:  
De selectiecommissie te willen samenstellen uit: de Korpschef of een door de Korpschef aangewezen 
officier, een officier van de dienst Operationeel Beheer van de lokale politie, een hoofdinspecteur van 
de interventiedienst van de lokale politie en een secretaris aangeduid door de Korpschef. 
Artikel 4:  
Het dossier verder te laten afhandelen 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. 

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

Op 01 mei 2018 ging de poetsvrouw die tewerkgesteld was bij de Politiezone Ronse en die ter 
beschikking was gesteld via OVERO, met pensioen. Voor haar vervanging werd tijdelijk beroep 
gedaan op een poetshulp via een interimbureau. Aangezien er de laatste jaren een aanzienlijke 
toename is geweest van de te poetsen ruimtes, werden in de aanpassing van de personeelsformatie 
van de politie 2 voltijdse poetshulpen voorzien. De wijziging van de personeelsformatie van het 
operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel voor de Politiezone Ronse 
werd goedgekeurd op de gemeenteraadszitting van 02 juli 2018.  
Bij schrijven van 02 augustus 2018 van de waarnemend Gouverneur van de Provincie Oost-
Vlaanderen werd deze aanpassing van de personeelsformatie goedgekeurd. 
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Zodoende kan er overgegaan worden tot het vacant verklaren van twee betrekkingen van voltijdse 
poetshulp in contractueel verband en voor onbepaalde duur. 
De raad wordt verzocht twee betrekkingen van voltijdse poetshulp voor de Politiezone Ronse vacant 
te verklaren en kennis te nemen van het functieprofiel van poetshulp. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De wet van 05 augustus 1992 op het politieambt. 
- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus. 
- 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. 
- 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. 
- Het besluit van 02 juli 2018 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. 
- Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 02 augustus 2018 betreffende 
het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de formatiewijziging, goedgekeurd 
bij gemeenteraad van 02 juli 2018, in het kader van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd. 
- De goedkeuring van het Politiecollege dd° 20 augustus 2018. 
- De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
 
Relevante documenten 

- Functieprofiel waarbij de samenstelling van de selectiecommissie werd vastgesteld. 
 
Feiten/context/motivering 

Op 01 mei 2018 ging onze poetsvrouw mevrouw Rita Wechenberger onverwachts op pensioen. Zij 
werd onze politiezone ter beschikking gesteld via Overo. Aangezien er bij de Stad Ronse ook een 
tekort is aan poetspersoneel, zijn wij tijdelijk overgegaan tot vervanging voor mevrouw Wechenberger 
via een interimbureau.  
Aangezien we de voorbije jaren een aanzienlijke bijkomende oppervlakte, namelijk in totaal op de 
verschillende verdiepingen ruim 475 m², in gebruik genomen hebben, hebben wij gevraagd om op 
onze personeelsformatie 2 voltijdse poetshulpen te voorzien.  
Op 02 augustus 2018 keurde waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, de wijziging aan onze 
personeelsformatie goed. Wij mogen overgaan tot de aanwerving van twee voltijdse poetshulpen in 
contractueel dienstverband (onbepaalde duur).  
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
Artikel 1:  
De twee betrekkingen van een voltijdse poetshulp vacant te willen verklaren.  
Artikel 2:  
Kennis te willen nemen van het functieprofiel van poetshulp. 
Artikel 3:  
De vacature te laten publiceren op website van de VDAB en de website van de Directie van de 
rekrutering en selectie (jobpol). 
Artikel 4:  
Het dossier verder te laten afhandelen 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. 

Financieel beheer 
6. Jaarrekening 2017 van het OCMW Ronse.                                                                          

Kennisname. 

De jaarrekening 2017 van het OCMW Ronse werd vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn op 29 juni 2018. 
De heer Jurgen Soetens, financieel directeur, geeft in zijn memo van 06 augustus 2018 een kort 
overzicht van de belangrijkste verschillen tussen het budget en de jaarrekening. 
Inzake algemene financiering wordt meegedeeld dat het OCMW deelbewijzen ten  bedrage van 
43.014,50 euro ontving naar aanleiding van de omvorming bij Ethias.  
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Dit werd niet voorzien in het budget. Door een rechtzetting van de bijdrage van vorige jaren aan 
OVERO is het uiteindelijke aangerekende bedrag 123.799,34 euro minder dan voorzien. 
Wat betreft de interne zaken wordt vermeld dat de afrekening van de responsabiliseringsbijdrage 2016, 
70.273 euro minder bedroeg dan het geraamde bedrag. De voorziene investering, namelijk de 
modernisering van de liften, werd niet gerealiseerd en ook voor de werken in de kelder van het Hospice 
Canfyn werd niets meer aangerekend. 
Uit het nazicht van de liquiditeitenrekening blijkt dat het gerealiseerde budgettaire resultaat veel hoger 
is dan gebudgetteerd. Dit positieve resultaat zal worden verwerkt in een budgetwijziging van het 
boekjaar 2018. 
Het balanstotaal daalt ten opzichte van het vorige boekjaar van 20.346.898 euro naar 20.073.658 euro. 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van het OCMW Ronse. 
 
Abderrahim Lahlali (raadslid, CD&V GROEN) komt de zitting binnen. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.  
De organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de OCMW’s. 
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
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. 
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. 
 
Relevante documenten 
De jaarrekening 2017 van het OCMW Ronse die werd vastgesteld in de zitting van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Ronse van 29 juni 2018. 
 
Feiten/context/motivering 
Er kan aan de gemeenteraad worden voorgesteld om kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van 
het OCMW Ronse. 
 
Adviezen/visum 
Het advies 2018/12 dd° 06 augustus 2018 van de Financiële Dienst inzake de jaarrekening 2017 van 
het OCMW Ronse. 
 
Voordracht 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van het OCMW Ronse. 
Artikel 2: 
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

7. Retributiereglement voor voornaamswijziging.                                                                   
Goedkeuring. 

De Wet van 18 juni 2018 hevelt de bevoegdheid van de Minister van Justitie om te beslissen over 
verzoeken tot voornaamsverandering via Ministerieel Besluit over naar de ambtenaren van de 
Burgerlijke Stand, met ingang van 01 augustus 2018. 
Zodoende kan de gemeenteraad in alle autonomie beslissen om de toegekende verzoeken tot 
voornaamswijziging te onderwerpen aan een retributie. Het is evident dat het bedrag van de retributie 
een directe invloed kan hebben op het aantal ingediende verzoeken en voldoende hoog moet zijn om 
een zekere lichtzinnigheid van de verzoeker te vermijden. De retributie verschuldigd door 
transgenders mag niet meer dan 10 % van het door de gemeente vastgestelde gewone tarief 
overschrijden. 
Er wordt voorgesteld om, vanaf 01 augustus 2018 tot en met 31 december 2022, volgende tarieven te 
hanteren : 

• voornaamswijziging :             200,00 euro 
• voornaamswijziging door transgenders : 20,00 euro. 
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De raad wordt verzocht akkoord te gaan met de invoering van een retributiereglement voor 
voornaamswijziging met ingang van 01 augustus 2018 alsook met de voorgestelde tarieven. 

Wim Vandevelde (schepen van rechtswege) verlaat de zitting. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
De wet van 18 juni 2018 (B. St. 02/07/2018) houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing; 
Omzendbrief van 11 juli 2018 (B.St. 18/07/2018) betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende 
diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van 
alternatieve vormen van geschillenoplossing; 
 
Feiten/context/motivering 
De wet van 18 juni 2018 hevelt de bevoegdheid van de minister van Justitie om te beslissen over 
verzoeken tot voornaamsverandering via Ministerieel Besluit over naar de ambtenaren van de 
burgerlijke stand met inwerkingtreding op 01 augustus 2018 (art. 119 t.e.m. 136) 
De registratierechten (490,00 EUR) die door het registratiekantoor van de FOD Financiën geïnd 
werden op de vergunningen tot verandering van voornamen zijn geschrapt. 
Uit artikel 3, §2, vierde en vijfde lid van de wet en artikel 170, §4, eerste lid, van de Grondwet blijkt dat 
de gemeenteraad in alle autonomie kan beslissen om de toegekende verzoeken tot 
voornaamsverandering te onderwerpen aan een retributie.  
De omzendbrief vermeldt dat het evident lijkt dat het bedrag van de retributie een directe invloed kan 
hebben op het aantal ingediende verzoeken en van aard is een zekere lichtzinnigheid in hoofde van 
de verzoeker te vermijden. 
De retributie verschuldigd door transgenders mag niet meer dan 10 procent van het door de gemeente 
vastgestelde gewone tarief overschrijden.  
 
Voordracht 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
Artikel 1:  
Er wordt met ingang van 01 augustus 2018 tot en met 31 december 2022 een gemeentelijke retributie 
geheven voor de aanvraag van een voornaamswijziging. 
Artikel 2: 
De retributie wordt als volgt vastgesteld : 
- een voornaamswijziging         : 200,00 EUR 
- een voornaamswijziging door transgenders      :   20,00 EUR 
Artikel 3: 
De aanvrager betaalt de retributie hetzij op het tijdstip van de aanvraag of de dienstverlening aan de 
daartoe aangestelde ambtenaren, hetzij door overschrijving op rekening van het stadsbestuur. Bij niet-
betaling in der minne zal de betwiste retributie ingevorderd worden volgens de regels van de 
burgerlijke rechtspleging en de onbetwiste retributie via dwangbevel. 

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. 

In de Jan van Nassaustraat ligt een stukje openbare weg dat in onbruik is geraakt na de sloop van de 
industriële gebouwen en de aanpalende woningen van de voormalige firma Cyr Cambier. 
In de Engelsenlaan ligt tussen 2 private percelen een zeer smal stukje grond, omvattende een oude 
waterloop die niet gecatalogeerd is en die ter plaatse gekend is als de gewezen Sint-Cornelisgracht.  
Dit perceeltje bestaat uit een ingebuisde gracht waarbij de Stad Ronse de bovengrond wenst te verkopen. 
Zowel het stukje weg in de Jan van Nassaustraat als het stukje gracht in de Engelsenlaan behoren tot het 
openbaar domein. Openbare domeingoederen vallen onder een uitzonderingsstatuut waardoor er niet vrij 
over beschikt kan worden. Om hieraan te verhelpen dient, via een gemeenteraadsbesluit, de bestemming 
van openbaar domein gewijzigd te worden naar privaat domein. Deze bestemmingswijziging wordt 
desaffectatie genoemd. 
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Door een beslissing van desaffectatie te nemen kunnen zowel het stukje weg in de Jan van Nassaustraat 
als het stukje gracht in de Engelsenlaan verkocht worden. 
De firma Brocap is kandidaat om het stukje grond in de Jan van Nassaustraat aan te kopen voor de 
oprichting van een site met woonlofts en bedrijfsloodsen. 
Voor het stukje grond in de Engelsenlaan is de firma Loyd Smarthomebuilders geïnteresseerd. Dit stukje 
grond zal geïntegreerd worden in een aanpalend perceel met het oog op het oprichten van een 
appartementsgebouw. 
Vooraleer deze verkopen kunnen doorgaan, dient de gemeenteraad de desaffectatie voorlopig vast te 
stellen. Daarna volgt een openbaar onderzoek waarna de gemeenteraad de desaffectatie definitief zal 
vaststellen. 
De raad wordt verzocht de desaffectatie van een stukje openbare weg in de Jan van Nassaustraat en van 
een stukje grond in de Engelsenlaan voorlopig vast te stellen. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 
en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Relevante documenten 

- Situeringsplannen weg Jan van Nassaustraat. 
- Situeringsplannen stuk grond Engelsenlaan. 
- Verslag 096 van de stadsingenieur. 

Feiten/context/motivering 
In de Jan van Nassaustraat ligt in het terrein sectie D 1500G een stukje openbare weg dat in onbruik 
is geraakt na de sloopwerken van de industriële gebouwen en de aanpalende woningen van ex Cyr 
Cambier te Ronse. 
In de Engelsenlaan ligt tussen de private percelen D716L7 en 1524 een zeer smal stukje grond, 
omvattende een oude waterloop die niet gecatalogeerd is, ter plaatse gekend als de gewezen Sint-
Cornelisgracht te Ronse. Dit perceeltje bestaat uit een ingebuisde gracht waarbij de Stad Ronse de 
bovengrond wenst te verkopen, gezien dit perceel geen functie meer heeft en bovendien onderhoud 
vergt. 
Zowel stukje weg in de Jan van Nassaustraat en het stukje gracht in de Engelsenlaan behoren tot het 
openbaar domein. Openbare domeingoederen vallen onder een uitzonderingsstatuut. Een gevolg 
hiervan is dat niet vrij beschikt kan worden over deze goederen zolang ze behoren tot het openbaar 
domein. Hun statuut kan gewijzigd worden door een beslissing te nemen waarbij hun bestemming van 
openbaar domein wordt gewijzigd, dit noemt men desaffectatie. Door een beslissing te nemen tot 
desaffectatie van openbaar domein komen de goederen in het privaat domein van de stad terecht. 
Goederen behorende tot het privaat domein zijn wel verhandelbaar, dit in tegenstelling tot goederen 
behorende tot het openbaar domein. 
Aangezien de woningen in de Jan van Nassaustraat werden afgebroken, heeft het stukje weg op 
heden geen verdere functie meer. 
Aangezien het stukje gracht ingebuisd is tussen de 2 aanpalende percelen en een beperkte breedte 
heeft van 90cm, heeft de bovengrond geen functie meer.  
Om een nieuwe ontwikkeling op deze terreinen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat deze stukjes 
grond worden gedesaffecteerd, waarna zij kunnen worden verkocht. In de Engelsenlaan is de firma 
Loyd Smarthomebuilders kandidaat om het stukje grond te kopen om dit te integreren in een 
aanpalend perceel teneinde hierop een appartementsgebouw op te richten.  In de Jan van 
Nassaustraat is de firma Brocap of een door haar nog op te richten vennootschap kandidaat om het 
stukje grond aan te kopen om een site met woonlofts en bedrijfsloodsen op te richten.  
Vooraleer de verkoop van de beide stukjes grond kan plaatsvinden en nieuwe projecten kunnen 
ontwikkeld worden, dienen deze stukjes gedesaffecteerd te worden. Deze desaffectatie impliceert dat 
beide stukjes hun functie als openbaar domein verliezen.  
De procedure hiervoor is vergelijkbaar met deze voor de afschaffing van buurtwegen. Eerst dient door 
de gemeenteraad de desaffectatie voorlopig vastgesteld te worden, waarna een openbaar onderzoek 
zal volgen. Daarna dient de gemeenteraad de desaffectatie definitief vast te stellen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
De desaffectatie van het stukje gemeenteweg langsheen de Jan van Nasaustraat en de desaffectatie 
van een stukje grond in de Engelsenlaan worden goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden overgemaakt 
aan de heer Provinciegouverneur. 

Gunther Deriemaker (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

9. Aankoop van het voormalig benzinestation gelegen Beekstraat nummer 2.                      
Goedkeuring. 

In het kader van de geplande herinrichting van de “kop Bruul” als toegangsweg naar de Cultuursite De 
Ververij dient het voormalige benzinestation gelegen Beekstraat nummer 2 als laatste pand 
aangekocht te worden. 
Het voormalige benzinestation dat eigendom is van de nv Immoros die in faling is gegaan, heeft een 
kadastrale oppervlakte van 06 a 07 ca en kan worden aangekocht voor de som van 150.000 euro, alle 
vergoedingen inbegrepen. 
Het pand is ondertussen vrij van gebruik en uit het bodemattest en het recentste bodemonderzoek 
blijkt dat noch een beschrijvend bodemonderzoek noch verdere maatregelen dienen uitgevoerd te 
worden. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aankoop van het voormalige 
benzinestation gelegen Beekstraat nummer 2. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Relevante documenten 

- Verslag 099 van de stadsingenieur. 
- Bodemattest. 
- Tabel. 
- Ontwerp akte. 
- Reinigingsattest. 
- Schattingsverslag. 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van de geplande herinrichting van de “kop Bruul” als toegangsweg naar de 
Cultuursite De Ververij dient het voormalig benzinestation Beekstraat nummer 2 als laatste pand 
te worden aangekocht. Voorheen werden de panden Bruul nummers 2, 3 en 4 en Beekstraat 
nummer 6 reeds aangekocht.  

- De eigendom Beekstraat nummer 2, voormalig benzinestation en eigendom van de nv Immoros 
in faling, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B nummer 776 E met een kadastrale oppervlakte 
van 6a 7ca, kan worden aangekocht voor de som van 150.000 euro, alle vergoedingen 
inbegrepen, volgens de schatting van de schatter-expert, aangesteld door de rechter-
commissaris. 

- De eigendom is ondertussen vrij van gebruik en uit het bodemattest en het recentste oriënterend 
bodemonderzoek blijkt dat noch een beschrijvend bodemonderzoek noch verdere maatregelen 
moeten uitgevoerd worden.  

- Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2018 – enveloppe 2017/1 – 
algemene rekening 2210000 beleidsitem 06100 “aankoop gebouwen kop Bruul-Beekstraat”.  

- Na beraadslaging. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
Artikel 1:  
De aankoop van het voormalig benzinestation Beekstraat nummer 2 wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
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Artikel 3: 
Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2018 – enveloppe 2017/1 – algemene 
rekening 2210000 beleidsitem 06100 “aankoop gebouwen kop Bruul-Beekstraat”. 
Artikel 4: 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden overgemaakt 
aan de heer Provinciegouverneur. 

10. Grondaankoop in de Rode Mutslaan voor de realisatie buurtweg nummer 5.                    
Goedkeuring. 

Voor de realisatie van de rooilijn van de buurtweg nummer 5 in de Rode Mutslaan werd met 
verschillende grondeigenaars een akkoord bereikt voor de aankoop in der minne van verschillende 
percelen grond. Het betreft 3 innemingen van grond, met name : 

• een deel van een perceel bouwland met een oppervlakte volgens meting van 137,37 m², voor 
de som van 7.696,15 euro, alle vergoedingen inbegrepen 

• een deel van een perceel bouwgrond met een oppervlakte volgens meting van 61,10 m², voor 
de som van 7.953,76 euro, alle vergoedingen inbegrepen 

• een deel van een perceel bouwgrond met een oppervlakte volgens meting van 2.84 m², voor 
de som van 318,22 euro, alle vergoedingen inbegrepen. 

De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze aankopen van grond voor de realisatie 
van de rooilijn van buurtweg nummer 5 in de Rode Mutslaan. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen. 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- Gelet op de goedgekeurde rooilijnplannen van de Rode Mutslaan, buurtweg nummer 5. 

Relevante documenten 

- Verslag nummer 2018/100 van de Technische Dienst. 
- Ontwerpen van akte. 
- Schattingsverslag. 
- Tabellen van grondaankoop. 
- Onteigeningsplan – uittreksel afbakeningsplan. 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van de realisatie van de rooilijn voor de buurtweg nummer 5 in de Rode 
Mutslaan, werd een akkoord getroffen met meerdere grondeigenaars voor grondaankoop.  

- Ter hoogte van de Rode Mutslaan dienen 26 grondinnames te gebeuren voor de geplande 
wegen- en rioleringswerken. 

- Met de grondeigenaars voor de innemingen 1, 7 en 9 werd een akkoord bereikt voor de 
aankoop in der minne van het in te nemen deel. 

- Voor de inneming 1, gelegen in de Rode Mutslaan, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie 
D, deel van nummer 1220H, werd een akkoord bereikt met de eigenaars voor het verwerven 
van een deel van een perceel bouwland met een oppervlakte volgens meting van 137,37m² 
voor de som van 7.696,15 euro, alle vergoedingen inbegrepen. 

- Voor de inneming 7, gelegen in de Rode Mutslaan 34, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie 
D, deel van nummer 582C2, werd een akkoord bereikt met de eigenares voor het verwerven 
van een deel van een perceel bouwgrond met een oppervlakte volgens meting van 61,10m² 
voor de som van 7.953,76 euro, alle vergoedingen inbegrepen. 

- Voor de  inneming 9, gelegen in de Rode Mutslaan, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie D 
deel van nummer 582A2 werd een akkoord bereikt met de eigenaars voor het verwerven van 
een deel van een perceel bouwgrond met een oppervlakte volgens meting van 2,84m² voor de 
som van 318,22 euro, alle vergoedingen inbegrepen. 

Besluit: 



 15/24 

Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, 
Diederik Van Hamme, Jan Foulon, Ignace Michaux, Wouter Stockman, Abderrahim Lahlali, 
Isabelle Stockman en Patrice Dutranoit 
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Angélique 
Syroit, Frederik Vandenbossche 
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Rudi Boudringhien en Tom Deputter 
Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Sonia Azouzi, Philippe Vallez 
Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Erik Tack, Christiane Modde 
Onafhankelijk raadslid : Brigitte Goddaer stemt voor 
Artikel 1:  
De grondaankopen voor de innemingen 1,7 en 9 voor de geplande wegen- en rioleringswerken in de 
Rode Mutslaan worden goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De ontwerpen van akte worden aangenomen. 
Artikel 3: 
Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2018 – algemene rekening 2240000 – 
beleidsitem 06100 “verwezenlijken straten”. 
Artikel 4: 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden overgemaakt 
aan de heer Provinciegouverneur. 

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

Goedkeuring. 

Het ontwerp van jaarrekening 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf 
Ronse werd vastgesteld door de Raad van Bestuur op 20 juni 2018. 
Uit de memo van 05 juli 2018 van de heer Jurgen Soetens, financieel directeur, blijkt dat het boekjaar 
2017 afgesloten werd met een positief resultaat op kasbasis van 128.538,52 euro. Dit bedrag zal 
meegenomen worden naar het boekjaar 2018 en in de budgetwijziging 2018 worden verwerkt. 
Uit de analyse die samen met de commissaris-revisor werd gemaakt, blijkt dat er een bijzonder 
aandachtspunt is, namelijk dat het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse een negatief eigen 
vermogen heeft. Dit is op zich geen onoverkomelijk probleem vermits het AGB een andere finaliteit 
heeft dan een gewone onderneming en het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse gefinancierd wordt 
door de stad conform de bepalingen van de beheersovereenkomst. Conform artikel 42 van de statuten 
dient de gemeenteraad, bij een negatief eigen vermogen, te delibereren over het plan dat door de 
Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse wordt voorgesteld ter sanering van 
de financiële toestand. De Raad van Bestuur stelt dat de globale openbare dienstverlening 
gegarandeerd wordt door de beheersovereenkomst. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2017 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontiwikkelingsbedrijf Ronse. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheercyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
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. 
De omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de 
beleids-en beheercyclus. 
De beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus TIO3. 

Relevante documenten 
Jaarrekening 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
Beslissing van 20 juni 2018 van de Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse 
houdende vaststelling van de jaarrekening 2017. 
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Verslag van de commissaris-revisor van 16 mei 2018 betreffende de jaarrekening 2017 van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
Advies 2018/10 van 05 juli 2018 van de Financiële Dienst betreffende de jaarrekening 2017 van het 
AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

Voordracht 
Het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 
Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Yves Deworm, Joris Vandenhoucke, 
Diederik Van Hamme, Jan Foulon, Ignace Michaux, Wouter Stockman, Abderrahim Lahlali, 
Isabelle Stockman en Patrice Dutranoit 
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Angélique 
Syroit, Frederik Vandenbossche 
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Rudi Boudringhien en Tom Deputter 
Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Sonia Azouzi, Philippe Vallez 
Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Erik Tack, Christiane Modde 
Onafhankelijk raadslid : Brigitte Goddaer stemt voor 
Artikel 1:  
De jaarrekening 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse goed te 
keuren. 
Artikel 2: 
De continuïteit van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse verder te garanderen tot aan de 
eerstvolgende goedkeuring van de jaarrekening middels de engagementen van het Artikel 6 in de 
afgesloten beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse 
met betrekking tot de exploitatie van de campus TIO3. 

Organisatieontwikkeling 
12. Stadspersoneel.    Arbeidsreglement.                                                                                                                                   

Aanpassing van de uurroosters van de marktleider.                                                                 
Goedkeuring.  

De vraag tot wijziging van het bestaande uurrooster van de marktleider werd gesteld door de 
marktleider zelf. Het voorstel omvat de verplaatsing van de halve vrije dag van de maandagnamiddag 
naar de vrijdagnamiddag. Er wijzigt bijgevolg niks aan de gemiddelde te presteren uren per week. 
Aangezien het op vrijdagnamiddag steeds rustiger is dan op maandagnamiddag is het, voor de 
dienstverlening naar ondernemers toe, zeker opportuun om het uurrooster van de marktleider in die 
zin aan te passen. 
Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 22 januari 2018 verklaarde zich akkoord 
met deze wijziging. Aangezien een wijziging van uurroosters onderworpen is aan syndicaal overleg 
werd dit voorstel voorgelegd aan het Basisoverlegcomité van 07 mei 2018.  
De raad wordt verzocht de aanpassing van de uurroosters van de marktleider goed te keuren en deze 
op te nemen in de bijlage van het arbeidsreglement. 
 
Bevoegdheid/Rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen. 
- Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017, en latere wijzigingen. 
- De arbeidsovereenkomstenwet; 

 
Relevante documenten 

- De gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2003 en latere wijzigingen, houdende de 
goedkeuring van het arbeidsreglement. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 houdende de goedkeuring van de 
rechtspositieregeling. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 02 juli 2007 en latere wijzigingen, houdende de vaststelling 
van de personeelsformatie. 

- De Collegebeslissing van 15 januari 2018, houdende het voorstel tot wijziging van de 
uurroosters van marktleider op vraag van de marktleider zelf. 
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- De notulen van het met redenen omkleed advies van 07 mei 2018. 
 
Feiten/Context/Motivering 

- Het voorstel moet in principe worden voorgelegd aan het personeel waarop de uurroosters van 
toepassing zijn teneinde anoniem opmerkingen te kunnen formuleren.   

- Deze wijziging is er gekomen op vraag van de marktleider zelf, om de halve vrije dag van de 
maandagnamiddag naar de vrijdagnamiddag te verplaatsen en er wijzigt bijgevolg niks aan de 
gemiddelde te presteren uren/week. 

- Op vrijdagnamiddag is het steeds rustiger dan op maandagnamiddag en het is dus voor de 
dienstverlening naar ondernemers zelfs aangeraden om het uurrooster van de marktleider in 
die zin aan te passen. 

- Bij het opmaken van de uurroosters wordt rekening gehouden met de toepasselijke 
reglementering mbt : 

- max. dagelijkse arbeidsduur (11 uur) 
- pauze van 30’ indien langer dan 6 uur ononderbroken gewerkt 
- rusttijd tussen 2 dagen :  11 uur 

- Een wijziging van uurroosters is onderworpen aan syndicaal overleg. 
- Dit voorstel werd voorgelegd op het Basisoverlegcomité van 07 mei 2018. 
- Voor de continuïteit van de Dienst Lokale Economie is het aangewezen de wijziging van de 

uurroosters van marktleider in te voeren. 
 
Voordracht 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
Artikel 1:    
Gaat akkoord om onderstaande uurroosters van marktleider op te nemen in de bijlage van het 
arbeidsreglement  in vervanging van de huidig opgenomen uurroosters. 
 

marktleider 

 

Norm Glijtijd  Stamtijd   Glijtijd  Stamtijd   Glijtijd Min. 
(middag) 
pauze 

Van 1 sept. tot 30 juni                 
Maandag 

  
7u45 07:30-

08:30 
8u30-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
16:00 

16:00-
17:30 

 0:30 

Dinsdag 
  

8u 07:30-
08:30 

08:30-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
16:00 

16:00-
17:30 

0:30 

Woensdag 
  

9u   07:00-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
16:00 

16:00-
17:30 

0:30 

Donderdag 
  

8u 07:30-
08:30 

08:30-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
16:00 

16:00-
17:30 

0:30 

Vrijdag 
  

4u 07:30-
08:30 

08:30-
12:00 

12:00-
13:30 

   

Zaterdag 
  

3u   07:00-
10:00 

        

Van 1 juli tot 31 
augustus 

                

Uurrooster 1 (= werken 
op vrijdag) 

                

Maandag 
  

5u40 7u00-
8u30 

8u30-
12u00 

12u00-
14u00 

      

Dinsdag 
  

6u 7u00-
8u30 

8u30-
12u00 

12u00-
14u00 

      

Woensdag 
  

6u   7u00-
12u00 

12u00-
14u00 

      

Donderdag 
  

6u 7u00-
8u30 

8u30-
12u00 

12u00-
14u00 

      

Vrijdag 
  

6u00 7u00-
8u30 

8u30-
12u00 

12u00-
14u00 

      

Zaterdag   3u00   7:00-10:00         
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Uurrooster 2 (= Vrij op 
vrijdag) 

                

Maandag 
  

5u40 7u00-
8u30 

8u30-
12u00 

12u00-
14u00 

      

Dinsdag 
  

6u 7u00-
8u30 

8u30-
12u00 

12u00-
14u00 

      

Woensdag 
  

6u   7u00-
12u00 

12u00-
14u00 

      

Donderdag 
  

6u 7u00-
8u30 

8u30-
12u00 

12u00-
14u00 

      

Vrijdag 
  

0u          

Zaterdag   3u00   7:00-10:00         

Dirk Deschaumes (raadslid, Vlaams Belang) komt de zitting binnen. 

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

Voor de nieuwe functies van podiumtechnicus (voltijds) en hulppodiumtechnicus (halftijds) dienen er 
nieuwe uurroosters toegevoegd te worden aan de bijlage van het arbeidsreglement. 
Bij het opmaken van de uurroosters werd rekening gehouden met de toepasselijke reglementering 
met betrekking tot : 

• de maximum dagelijkse arbeidsduur (11 uur) 
• een pauze van 30 minuten indien langer dan 6 uur ononderbroken wordt gewerkt 
• de rusttijd tussen 2 dagen bedraagt 11 uur. 

Deze uurroosters werden opgemaakt in samenspraak met de Cultuurbeleidscoördinator. Dit voorstel 
werd voorgelegd aan het Basisoverlegcomité van 07 mei 2018. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de toevoeging van de uurroosters voor de 
nieuwe functies van podiumtechnicus en hulppodiumtechnicus. 
 
Bevoegdheid/Rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
- Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017 en latere wijzigingen. 
- De arbeidsovereenkomstenwet. 

 
Relevante documenten 

- De gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2003 en latere wijzigingen, houdende de 
goedkeuring van het arbeidsreglement. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 houdende de goedkeuring van de 
rechtspositieregeling. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 02 juli 2007 en latere wijzigingen, houdende de vaststelling 
van de personeelsformatie. 

- De collegebeslissing van 04 december 2017 houdende het voorstel tot invoering van de nieuwe 
uurroosters van podiumtechnicus en hulppodiumtechnicus; 

- De notulen van het met redenen omkleed advies van 07 mei 2018. 
 
Feiten/Context/Motivering 

- Het voorstel moet in principe worden voorgelegd aan het personeel waarop de uurroosters van 
toepassing zijn teneinde anoniem opmerkingen te kunnen formuleren. 

- Het betreft echter nieuwe functies. 
- Bij het opmaken van de uurroosters wordt rekening gehouden met de toepasselijke 

reglementering mbt : 
- maximum dagelijkse arbeidsduur (11 uur) 
- pauze van 30 minuten indien langer dan 6 uur ononderbroken gewerkt 
- rusttijd tussen 2 dagen :  11 uur. 

- De uurroosters werden opgemaakt in samenspraak met de Cultuurbeleidscoördinator. 
- Een wijziging van uurroosters is onderworpen aan syndicaal overleg. 
- Dit voorstel werd voorgelegd op het Basisoverlegcomité van 07 mei 2018. 
- Voor de continuïteit van de Dienst Cultuur is het aangewezen de nieuwe uurroosters van 

podiumtechnicus en hulppodiumtechnicus in te voeren. 
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Voordracht 
- Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
Artikel 1:     
Gaat akkoord met de toevoeging van onderstaande uurroosters aan de bijlage van het 
arbeidsreglement : 
 
Uurrooster podiumtechnicus (voltijds):  

      Norm Glijtijd Minimale 
(middag-
pauze) 

Uurroosters dienst cultuur 
telkens in combinatie met 
zomerregeling 

          

Van 1 sept. tot 30 juni          
Uurrooster 1 (GR 13/10/2003) Maandag tot 

donderdag   
8u 7u30-17u30 0:30 

  Vrijdag   7u45 7u30-17u30 0:30 
            
Uurrooster 2 : vrijdag laat Maandag tot 

woensdag   
8u 7u30-17u30 0:30 

  Donderdag   7u45 7u30-17u30 0:30 

  Vrijdag   8u 13u00-23u30 0:30 

            
Uurrooster 3 : met 
zaterdagprestaties 

Maandag 
  

/ / / 

  Dinsdag tot 
donderdag   

8u 7u30-17u30 0:30 

  Vrijdag   7u45 7u30-17u30 0:30 

  Zaterdag   8u 10u00-24:00 0:30 
            
Uurrooster 4 : met 
zondagprestaties 

Maandag 
  

/ / / 

  Dinsdag tot 
donderdag   

8u 7u30-17u30 0:30 

  Vrijdag   7u45 7u30-17u30 0:30 
  Zondag   8u 8u00-20u00 0:30 
            
van 1 juli tot 31 aug Maandag tot 

donderdag   
6u 7u00-14u00   

  Vrijdag   5u40 7u00-14u00   
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Uurrooster hulppodiumtechnicus (halftijds):  
      Norm Glijtijd Minimale 

(middag- 
pauze) 

Uurroosters dienst cultuur telkens 
in combinatie met zomerregeling 

          

Van 1 sept. tot 30 juni      
 

  
Weekrooster 1  Woensdag 

  
7u 11:00-20:00 x 

  Donderdag   5u 11:00-20:00   

  Vrijdag   7u 11:00-21:00 x 
            
Weekrooster 2 : vrijdag laat Woensdag 

  
8u 11:00-20:00 x 

  Vrijdag   11u 11:00-23:30 x 
            
Weekrooster 3 : met 
zaterdagprestaties 

Woensdag 
  

6u 11:00-20:00   

  Vrijdag   3u 15:00-20:00   

  Zaterdag   10u 11:00-00:00 x 
            
Weekrooster 4 : met 
zondagprestaties 

Woensdag 
  

7u 11:00-20:00 x 

  
Vrijdag 

  
4u 14:00-21:00   

  Zondag   8u 9:30-18:00 x 
            
Weekrooster 5: van 1 juli tot 31 
augustus 

Woensdag 
  

6u 7:00-14:00   

  
Donderdag 

  
6u 7:00-14:00   

  
Vrijdag 

  
7u 7:00-17:00 x 

waar “X” staat = 30' bij te rekenen voor pauze bij de norm, te nemen in de periodes van glijtijd 
 

 

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

Op de gemeenteraadszitting van 06 juli 2015 werd kennis genomen van de beslissing van de stadssecretaris 
van 29 mei 2015 houdende delegatie van haar bevoegdheid tot ondertekening aan de leden van het 
Managementteam, zijnde mevrouw Pascale Ongena, afdelingshoofd Algemene Zaken en de heer Danny De 
Brakeleer, afdelingshoofd Grondgebiedzaken, bij ontstentenis van de stadssecretaris. 
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in zitting van 02 juli 2018 dat de heer Julien 
Vandenhoucke met ingang van 01 september 2018 aangesteld wordt als Afdelingshoofd Vrije Tijd waardoor 
hij bijgevolg ook lid zal zijn van het Managementteam. 
De heer Julien Vandenhoucke werd bij beslissing van de algemeen directeur van 13 augustus 2018 
aangesteld als personeelslid met bevoegdheid tot ondertekening, naast mevrouw Pascale Ongena en de 
heer Danny De Brakeleer.  
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de beslissing van de algemeen directeur van 13 augustus 
2018 waarbij de heer Julien Vandenhoucke aangesteld wordt als personeelslid met bevoegdheid tot 
ondertekening, naast mevrouw Pascale Ongena en de heer Danny De Brakeleer, bij ontstentenis van de 
algemeen directeur, mevrouw Linda Vandekerkhove 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 184, betreffende de bevoegdheid tot 

ondertekening aan personeelsleden.  
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- De beslissing van de stadssecretaris van 29 mei 2015 met betrekking tot de delegatie van haar 
bevoegdheid tot ondertekening aan de leden van het Managementteam, zijnde mevrouw 
Pascale Ongena, afdelingshoofd Algemene Zaken en de heer Danny De Brakeleer, 
afdelingshoofd Grondgebiedzaken en dit bij ontstentenis van mevrouw de stadssecretaris, Linda 
Vandekerkhove.  

- De gemeenteraadsbeslissing van 06 juli 2015 waarbij de gemeenteraad kennis genomen heeft 
van de bovenvermelde beslissing van de stadssecretaris  

- De collegebeslissing van 02 juli 2018 waarbij de heer Vandenhoucke Julien met ingang van 01 
september 2018 aangesteld werd als Afdelingshoofd Vrije Tijd 

- De beslissing van de algemeen directeur van 13 augustus 2018 waarbij de heer Julien 
Vandenhoucke, afdelingshoofd Vrije Tijd, aangesteld wordt als personeelslid met bevoegdheid 
tot ondertekening, naast mevrouw Pascale Ongena, afdelingshoofd Algemene Zaken, en de 
heer Danny De Brakeleer, afdelingshoofd Grondgebiedzaken.  

Feiten/context/motivering 
De algemeen directeur wenst haar bevoegdheid tot ondertekening aan alle leden van het 
Managementteam (met uitzondering van de financieel directeur) te delegeren.  
De heer Julien Vandenhoucke zal met ingang van 01 september 2018 afdelingshoofd Vrije Tijd zijn en 
bijgevolg ook lid van het Managementteam.  
Voor de continuïteit is het aangewezen de bevoegdheid tot ondertekening op te dragen aan meerdere 
personeelsleden.  

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van de beslissing van de algemeen directeur van 13 augustus 2018 waarbij de heer 
Julien Vandenhoucke aangesteld wordt als personeelslid met bevoegdheid tot ondertekening, naast 
mevrouw Pascale Ongena, afdelingshoofd Algemene Zaken en Danny De Brakeleer, afdelingshoofd 
Grondgebiedzaken en dit bij ontstentenis van de algemeen directeur, mevrouw Linda Vandekerkhove.  
Artikel 2: 
Onderhavig besluit geldt met ingang van 01 september 2018 tot eventuele herroeping of wijziging.  

15. Vereniging Audio.                                                                                                                       
Toetreding van nieuwe leden.                                                                                                           
Goedkeuring. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 werd de toetreding tot de Vereniging Audio goedgekeurd. 
Op 22 juni 2018 werd de Stad Ronse via mailbericht van de heer Bart De Pauw, procesbeheerder – 
auditor, op de hoogte gebracht dat vier nieuwe leden zijn toegetreden tot Audio. Het betreft de 
toetreding van de gemeenten Merelbeke en Zelzate, de Hulpverleningszone Rivierenland en de 
Hogeschool West-Vlaanderen. 
In toepassing van het OCMW-decreet, artikel 224, dienen de gemeenteraden van alle deelgenoten 
hun akkoord te verlenen aan deze nieuwe toetredingen. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de toetreding tot de Vereniging Audio van de 
gemeenten Merelbeke en Zelzate, de Hulpverleningszone Rivierenland en de Hogeschool West-Vlaanderen. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het OCMW-decreet, artikel 224, tweede lid, dat de instemming van alle deelgenoten vereist voor de 
toetreding van nieuwe deelgenoten. 
De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 houdende de goedkeuring van de toetreding van de 
Stad Ronse tot de vereniging Audio. 

Relevante documenten 
Het verzoek van de vereniging Audio, dd° 25 juni 2018, om de toetreding van de gemeente 
Merelbeke, de gemeente Zelzate, de Hulpverleningszone Rivierenland en de Hogeschool West-
Vlaanderen formeel goed te keuren 

Feiten/context/motivering 
Voor de toetreding van nieuwe leden tot de vereniging Audio is de instemming van alle deelgenoten 
van de vereniging vereist. 
De vereniging Audio kreeg volgende aanvragen:  

- vanwege de gemeente Merelbeke om toe te treden, zoals blijkt uit de notulen van de 
gemeenteraad van 24 april 2018 

- vanwege de gemeente Zelzate om toe te treden, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad 
van 20 september 2017 
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- vanwege de Hulpverleningszone Rivierenland om toe te treden, zoals blijkt uit de notulen van de 
zoneraad van 02 juni 2017  

- vanwege de Hogeschool West-Vlaanderen om toe treden, zoals blijkt uit de notulen van het 
Bestuurscomité van 18 oktober 2017. 

 
Voordracht 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
Artikel 1:  
Keurt de toetreding van de gemeente Merelbeke tot de vereniging Audio goed.  
Artikel 2: 
Keurt de toetreding van de gemeente Zelzate tot de vereniging Audio goed.  
Artikel 3: 
Keurt de toetreding van de Hulpverleningszone Rivierenland tot de vereniging Audio goed.  
Artikel 4:  
Keurt de toetreding van de Hogeschool West-Vlaanderen tot de vereniging Audio goed. 
Artikel 5: 
Deze beslissing te vermelden op de overzichtslijst bedoeld in Artikel 252 van het gemeentedecreet.   

16. Vereniging Audio.                                                                                                                  
Jaarrekening 2017.                                                                                                                                      
Kennisname. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 is de Stad Ronse toegetreden tot de Vereniging Audio die 
tot doel heeft volwaardige interne audits te organiseren voor lokale besturen. 
De Raad van Beheer van Audio in zitting van 14 juni 2018 heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd. 
Het stadsbestuur werd, via mailbericht van 09 augustus 2018 van de heer Bart Da Pauw 
procesbeheerder-auditor, verzocht de jaarrekening 2017 van Audio, conform de vigerende 
regelgeving ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad. 
De Vereniging Audio sluit het werkjaar 2017 af met een omzet van 540.415,54 euro en met een 
negatief saldo van 28.729,89 euro. Het balanstotaal bedraagt 504.245,50 euro. Het eigen vermogen 
bedraagt eind 2017, na verwerking van het negatief jaarresultaat, 354.676,45 euro, wat ruimschoots 
voldoende is voor de afdekking van het eventueel sociaal passief en/of andere belangrijke 
onvoorziene kosten. 
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de Vereniging Audio. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd.  
- Het OCMW-decreet van 19 december 2008, inzonderheid artikels 174 paragraaf 2 en 228.  
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 waarbij de Stad Ronse is toegetreden tot de 

vereniging ‘Audio’. 

Relevante documenten 
Schrijven van de vereniging Audio van 10 augustus 2018 met het verzoek de jaarrekening 2017 ter 
kennis voor te leggen aan de gemeenteraad.  

Feiten/context/motivering 
Op 14 juni 2018 keurde de Algemene Vergadering Audio de jaarrekening 2017 goed. 
Conform artikel 228 en 174 paragraaf 2 van het OCMW decreet dient de jaarrekening bezorgd te worden 
aan de gemeenteraden van alle deelnemende besturen. Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen moeten 
immers beheerd worden volgens dezelfde regels als het OCMW en zijn onderworpen aan dezelfde 
controle en toezicht.  
De gemeenteraad kan binnen vijftig dagen na verzending zijn opmerkingen ter kennis brengen van de 
provinciegouverneur.  
Het is uiteindelijk de Gouverneur die de jaarrekening goedkeurt, mits deze juist en volledig is en een 
waar en getrouw beeld geeft.  
 
Voordracht 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de vereniging Audio.  
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Vragen en antwoorden 
1. Toelage offerfeest 2018 – ingediend door de heer Dirk Deschaumes, raadslid Vlaams Belang. 

 
Naar aanleiding van het offerfeest heeft het College beslist om een toelage toe te kennen van 20 
euro per schaap dat geslacht werd in een erkend slachthuis.  
Zal het bestuur ook een toelage toekennen aan Christenen die bvb. een kerstboom aankopen?  
Waarom krijgen ze een financiële stimulans om gewoon de wet na te leven?  

 
De heer Joris Vandenhoucke, schepen van diversiteit, deelt mee dat met de nieuwe regelgeving geen 
rituele slachtingen konden doorgaan in het slachthuis in Ronse. Daarvoor was een zware investering 
van 20 000 euro nodig. De stad kon daardoor de organisatie van het offerfeest niet ondersteunen 
zoals de vorige jaren. Er werd gevreesd dat er schapen thuis geslacht zouden worden. Met een 
toelage van 20 euro heeft het stadsbestuur dit proberen te vermijden, dit in samenspraak met de 
moslimgemeenschap.  
 
2.     Visuele vervuiling nabij erfgoed – ingediend door de heer Erik Tack, raadslid Vlaams Belang. 

 
De nieuwe verkaveling achter het station (Molendam) ontsiert het historisch stationgebouw. Idem 
in de Hospitaalstraat en in de Beekstraat. Kan er rekening gehouden worden bij nieuwbouw 
wanneer deze in het zicht is van erfgoed?  
 

De heer Jan Foulon, schepen van ruimtelijke ordening, deelt mee dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening hieromtrent een aantal regels vooropstelt, maar ook de stad wil hierin pro-actief optreden 
zoals in De Vrijheid.  
 
3.    Werking van de begraafplaats Hogerlucht – ingediend door de heer Björn Bordon, raadslid sp.a. 
 
       Waarde Collegae, 
       Staat u mij toe om de werking van het kerkhof te Hogerlucht aan te halen. De adem van de   
       meerderheid zal waarschijnlijk meteen even stokken, maar de deontologische regels gebieden mij  
       om niet in te gaan op één of ander concreet dossier. 
       Men trouwt al reeds lang niet meer voor het leven, maar afscheid nemen van het leven van een  
       dierbare kan je maar één keer doen. Het is dan ook uitermate belangrijk voor de nabestaanden  
       dat op de dag van de begrafenis alles vlekkeloos verloopt.  
       Uit zeer welingelichte en dichte bron dien ik vast te stellen dat niet altijd alles vlekkeloos verloopt  
       op het kerkhof te Hogerlucht… Er zouden zich weleens een aantal problemen stellen op het   
       kerkhof o.a.tijdens de teraardelatingen, wat uiteraard een zeer zware impact heeft op de  
      nabestaanden van de overledene en het verwerkingsproces. 
       Er is mij zelfs schriftelijk bevestigd dat er bovendien in de loop der jaren bepaalde gewoonten  
       zouden zijn ontstaan dewelke niet zouden stroken met de wetgeving. 
       Daarnaast kunnen er vragen worden gesteld bij de houding die deze meerderheid zich aanneemt  
       bij het verder afhandelen van eventuele problemen.  
       Concreet volgende vragen: 
       -  Heeft de meerderheid weet van structurele, wederkerende problemen en zo ja, dewelke zijn dit? 
       -  Zijn alle vacatures/functies op het kerkhof ingevuld? 
       -  Bestaat er een beheersplan van het kerkhof te Hogerlucht? Heeft de meerderheid bij        
        ontstentenis en het vaststellen van problemen reeds een aanzet genomen om een beheersplan  
        voor het kerkhof op te stellen? 
 
De heer Tom Deputter, schepen van openbare werken, deelt mee dat er een beheersplan bestaat. Hij 
stelt voor om alle vragen door te mailen en hij zal die zo snel mogelijk beantwoorden.  
 
4.    Einde politieke loopbaan – meegedeeld door de heer Erik Tack, raadslid Vlaams Belang. 
 
       De heer Erik Tack, gemeenteraadslid van de fractie Vlaams Belang, deelt mee dat hij na 18 jaar  
       de politiek vaarwel zegt.                
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5.     Lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 – meegedeeld door de heer Luc Dupont, Burgemeester. 
 
        De Burgemeester deelt mee dat dit de laatste gemeenteraad is voor de lokale verkiezingen. Hij  
        wenst iedereen te bedanken voor zijn inzet en wenst iedereen ook succes toe bij de verkiezingen.  
 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de gemeenteraad: 

Algemeen directeur Burgemeester - Voorzitter 
 
 
 

Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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