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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG                             
15 OKTOBER 2018 

 

Samenwerkingsovereenkomst "Omgevingshandhaving" afgesloten tussen de 
Stad Ronse en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke 
Ordening en Socio-Economische Expansie (SOLvA).                                           
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
- Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 06 juli 2001. 
- Titel XVI van het decreet van 05 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake 

milieubeleid: toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen, meer bepaald artikel 16.3.1 
en 16.3.2. 

- Het milieuhandhavingsbesluit van 12 december 2008, meer bepaald artikels 15 en 16 
- Titel VI van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009: handhaving, meer 

bepaald artikel 1.4.9, 6.1.1 en 6.2.5 
- Het handhavingsbesluit van de ruimtelijke ordening van 09 februari 2018. 

Relevante documenten 

- Ontwerp van “Samenwerkingsovereenkomst Omgevingshandhaving” met SOLvA. 
- Nota Milieu/2018/055 van de Dienst Omgeving tot aanstelling van een toezichthouder 

milieu, verbalisant ruimtelijke ordening en gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur. 
 Het besluit van de Raad van Bestuur van SOLvA van 05 december 2017 waarbij Stefaan 
Torfs werd aangesteld als handhavingsmedewerker, die over het getuigschrift 
“toezichthouder milieuhandhaving” beschikt zoals behaald bedoeld in artikel 13 van het 
milieuhandhavingsbesluit. 

- De brief van SOLvA van  31 mei 2018 waarbij een nieuwe dienstverlening wordt 
aangeboden met betrekking tot de omgevingshandhaving. 

- Collegebeslissing van 24 april 2017 - nota Milieu/2017/029 van de Dienst Omgeving over 
het voorstel van SOLvA om handhaving in het kader van ruimtelijke ordening en milieu 
intergemeentelijk te regelen: Principieel akkoord met het voorstel van SOLvA voor het 
uitwerken van een intergemeentelijke dienstverlening rond lokaal milieutoezicht. 

- Eerdere beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen over dit onderwerp 
(12 oktober 2009, 07 december 2009, 12 oktober 2010). 

Feiten/context/motivering 

Het stadsbestuur is aangesloten bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor 
Ruimtelijke Ordening en Socio-economische Expansie, SOLvA.  
Volgens de statuten van SOLvA zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 12 
december 2016 en 19 juni 2017, meer bepaald artikel 3, doelstelling 5 van de statuten van 
SOLvA is het ondersteunen van de gemeentelijke administratie bij het vervullen van hun 
taken door het verlenen van ondersteunende diensten, een opdracht voor SOLvA.  
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Adviezen/visum 

De nodige budgetten moeten voorzien worden in het exploitatiebudget: € 10.000 per jaar. 
Na ondertekening van de “Samenwerkingsovereenkomst Omgevingshandhaving” met 
SOLvA kan het College van Burgemeester en Schepenen de heer Stefaan Torfs aanstellen 
als toezichthouder milieu, verbalisant ruimtelijke ordening en gemeentelijk 
stedenbouwkundig inspecteur. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De Samenwerkingsovereenkomst “Omgevingshandhaving” tussen de Stad Ronse en het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLvA wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van deze 
overeenkomst. 
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