Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 15 OKTOBER 2018
Aanwezig: Lieven Dhaeze, voorzitter.
Luc Dupont, burgemeester.
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, Diederik Van Hamme,
Björn Bordon, Dirk Deschaumes, Christiane Modde, Abderrahim Lahlali, Aaron
Demeulemeester, Angélique Syroit, Isabelle Stockman, Koen Haelters, Sonia Azouzi,
Frederik Vandenbossche, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, Philippe Vallez,
raadsleden.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Verontschuldigd: Pol Kerckhove, Brigitte Goddaer, Sylvie De Bie, raadsleden
De voorzitter opent de zitting.
De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 03 september 2018 worden met
algemene stemmen goedgekeurd.
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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. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.
Verkaveling 7 A.
Grondverkoop voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Venus.
Goedkeuring.
3. Aankoop in der minne van verschillende percelen grond in de Rode Mutslaan voor de
realisatie van de rooilijn van buurtweg nummer 5.
Goedkeuring.
4. Wegen- en rioleringswerken in de Collegestraat.
Goedkeuring van het ontwerp, de raming der werken en de overdracht van het dossier aan
Aquario.
5. Ontwerp van rooilijnplan voor de nieuwe toegangs- en ontsluitingsweg langsheen de
Ives-Sabin Maghermanlaan.
Voorlopige vaststelling.
6. 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.
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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.

OPENBARE ZITTING
Punten van de openbare zitting
Bestuur en beleid
1.

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

Het stadsbestuur Ronse ontving van het Centraal Kerkbestuur Ronse de budgetwijzigingen
2018 van de kerkfabrieken Sint-Martinus en Sint-Pieter, ressorterend onder het Centraal
Kerkbestuur Ronse.
De heer Jurgen Soetens, financieel directeur, vermeldt in zijn memo van 10 september 2018
dat het nazicht op deze budgetwijzigingen werd uitgevoerd in overeenstemming met de
vigerende regelgeving en de afspraken gemaakt met het Centraal Kerkbestuur Ronse.
Voor de kerkfabriek Sint-Martinus gaat het over wijzigingen in het investeringsbudget
houdende overdracht van het voorziene krediet van 2017 naar 2018.
De budgetwijziging van de kerkfabriek Sint-Pieter betreft interne aanpassingen die geen
invloed hebben op de bijdrage van de Stad Ronse.
De raad wordt verzocht akte te nemen van de budgetwijzigingen 2018 van de kerkfabrieken
Sint-Martinus en Sint-Pieter, ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse.
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
De budgetwijzigingen 2018 van de kerkfabriek Sint-Martinus en de kerkfabriek Sint-Pieter,
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse, zoals goedgekeurd door de kerkraad op 09
augustus 2018.
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Feiten/context/motivering
Er wordt voorgesteld om akte te nemen van de budgetwijzigingen 2018 van de kerkfabrieken
Sint-Martinus en Sint-Pieter, ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse, vermits deze
passen in de aangepaste meerjarenplanning 2014-2019.
Adviezen/visum
De nota 2018/14 dd° 10 september 2018 van de Financiële Dienst inzake de budgetwijzigingen
2018 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit:
Artikel 1:
Akte te nemen van de budgetwijzigingen 2018 van de kerkfabrieken ressorterend onder het
Centraal Kerkbestuur Ronse, met volgende bijdragen in exploitatie en investeringen voor 2018 :
KF StHermes
Exploitatie

KF StMartinus

Voorzien in
budget 2018 100.680,39 71.042,95
Na
budgetwijziging
2018
100.680,39 71.042,95

KF StHermes
Investeringen

KF De
Klijpe

Voorzien in
budget 2018
Na
budgetwijziging
2018

KF StMartinus

56.750,00

KF StAntonius

KF StPieter

36.034,36 29.195,95 12.629,86

36.034,36 29.195,92 12.629,86

KF De
Klijpe

KF StAntonius

KF StPieter

0,00

0,00

0,00

0,00

56.750,00 17.983,00

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.

Beheer patrimonium en infrastructuur
2.

Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.
Verkaveling 7 A.
Grondverkoop voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie
Venus.
Goedkeuring.

Abderrahim Lahlali (raadslid, CD&V GROEN) komt de zitting binnen.

In het kader van het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin werd 1 ontwerp van akte en 1
verkoopsovereenkomst ontvangen voor de aankoop van een appartement met
aanhorigheden gelegen binnen de residentie Venus, zijnde “app 0.3” met een ondergrondse
parkeergarage “G9”. De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 29.045 euro.
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De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de grondaankoop voor dit
appartement gelegen binnen residentie Venus van het project De Stadstuin.
Bevoegdheid /rechtsgrond
-

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 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.
Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de
overeenkomst publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba
Avaronne voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.

Relevante documenten
-

Verslag nummer 2018/103.
1 ontwerp van akte.
1 verkoopovereenkomst.
1 tabel van grondverkoop.

Feiten/context/motivering
De overeenkomst tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne regelt onder meer de ter
beschikking stelling van de gronden aan de private partner en de prijsbepaling van de
grondwaarde. Hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop
11% van de totale verkoopprijs (inclusief bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief
registratierechten, btw en notariskosten) en een forfait voor ondergrondse staanplaats en
bergingen ontvangt.
In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur 1
ontwerp van akte en 1 verkoopovereenkomst :
* op naam van de heer Vyls Jozef en mevrouw Busschop Marijke, voor een appartement met
aanhorigheden binnen de residentie Venus van De Stadstuin, zijnde “app 0.3” en een garage
“G 9”, met een grondwaarde van 29.045,00 euro.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin, op naam van de
heer Vyls Jozef en mevrouw Busschop Marijke, voor een appartement met aanhorigheden
binnen de residentie Venus van De Stadstuin, zijnde “app 0.3”, en een garage “G 9”, met een
grondwaarde van 29.045,00 euro, goed.
Artikel 2:
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
3.

Aankoop in der minne van verschillende percelen grond in de Rode Mutslaan voor
de realisatie van de rooilijn van buurtweg nummer 5.
Goedkeuring.

Ter hoogte van de Rode Mutslaan dienen 26 grondinnemingen te gebeuren voor de
geplande wegen- en rioleringswerken.
Er werd met de grondeigenaars voor de innemingen 2, 3, 8 en 19 een akkoord bereikt voor
de aankoop in der minne van de in te nemen delen.
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Voor de innemingen 2 en 3, gelegen in de Rode Mutslaan werd een akkoord bereikt met de
eigenaars voor het verwerven van een deel van 2 percelen grond met respectievelijk een
oppervlakte van 67 m² en 18,22 m², voor de totale som van 4.920,12 euro, alle vergoedingen
inbegrepen.
Voor de inneming 8, gelegen in de Rode Mutslaan nummer 36, werd een akkoord bereikt
met de eigenaars voor het verwerven van een deel van een perceel grond met een
oppervlakte van 30,75 m² voor de som van 4.012,62 euro, alle vergoedingen inbegrepen.
Voor de inneming 19, gelegen in de Rode Mutslaan nummer 172, werd een akkoord bereikt
met de eigenaars voor het verwerven van een deel van een perceel grond van 120,94 m²
voor de som van 14.094,52 euro, alle vergoedingen inbegrepen.
De grond van de inneming 9, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 03 september
2018, is intussen veranderd van eigenaar. Voor deze inneming werd een akkoord bereikt
met de nieuwe eigenaar van het perceel en dient het akkoord met de vorige eigenaars te
worden ingetrokken.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze grondaankopen 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 artikels 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 2018/114 van de Technische Dienst.
Tabellen van verkoop.
Schatting.
Akten.
Plannen.

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 2, 3, 8 en 19 werd een akkoord bereikt voor de
aankoop in der minne van het in te nemen deel.
Voor de inneming nummer 9, grondaankoop goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 03
september laatstleden, is de grond ondertussen van eigenaar veranderd door de verkoop van
het perceel. Er werd een akkoord bereikt met de nieuwe eigenaar van het perceel.
Voor de innemingen 2 en 3, gelegen in de Rode Mutslaan, kadastraal gekend als 2 de afdeling
sectie D, deel van nummers 594A en 593B, werd een akkoord bereikt met de eigenaars voor
het verwerven van een deel van 2 percelen grond met respectievelijk een oppervlakte volgens
meting van 67m² voor het perceel D594A en 18,22m² voor het perceel D593B, voor de totale
som van 4.920,12 euro, alle vergoedingen inbegrepen.
Voor de inneming 8, gelegen in de Rode Mutslaan 36, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie
D, deel van nummer 582N, werd een akkoord bereikt met de eigenaars voor het verwerven van
een deel van een perceel grond met een oppervlakte volgens meting van 30,75m² voor de som
van 4.012,62 euro, alle vergoedingen inbegrepen.
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Voor de inneming 19, gelegen in de Rode Mutslaan 172, kadastraal gekend als 2de afdeling
sectie D, deel van nummer 459D, werd een akkoord bereikt met de eigenaars voor het
verwerven van een deel van een perceel grond met een oppervlakte volgens meting van
120,94m² voor de som van 14.094,52 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 nieuwe eigenares 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. Het akkoord met de
grondaankoop met de vorige eigenaars dient te worden ingetrokken.

-

-

Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
De grondaankopen voor de innemingen 2,3,8,9 en 19 voor de geplande wegen- en
rioleringswerken in de Rode Mutslaan worden goedgekeurd.
Artikel 2:
De ontwerpen van de akten worden aangenomen.
Artikel 3:
De grondaankoop voor de inneming 9 met de vorige eigenaars, goedgekeurd bij de gemeenteraad
van 3 september laatstleden, wordt ingetrokken.
Artikel 3:
Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2018 – algemene rekening 2240000
– beleidsitem 06100 “verwezenlijking straten”.
Artikel 4:
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
4.

Wegen- en rioleringswerken in de Collegestraat.
Goedkeuring van het ontwerp, de raming der werken en de overdracht van het dossier
aan Aquario.

Door de Technische Dienst werd een ontwerp opgemaakt voor de wegen- en
rioleringswerken in de Collegestraat.
In het ontwerp werden volgende werken voorzien : de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel DWA en RWA, de aanleg van voetpaden langs de kant van de school in
betonstraatstenen en de aanleg van een asfaltverharding.
De kosten voor deze werken worden geraamd op 251.562,50 euro, exclusief btw. Vermits de
Collegestraat een zeer smalle straat is waarin een DWA- en RWA-leiding, met inbegrip van
de buffering met buizen met een diameter van 1200 mm, wordt voorzien, is Aquario bereid
om de volledige som van de werken ten laste te nemen.
De opdracht zal via openbare procedure worden toegewezen.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de wegen- en rioleringswerken in
de Collegestraat en de overdracht van het dossier aan Aquario.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 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.
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-

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

Relevante documenten
-

Verslag 2018/116 van de Technische Dienst van 27 september 2018.
Plan.
Meetstaat + raming.
Bestek.

Feiten/context/motivering
-

-

-

Door de Technische Dienst werd een ontwerp opgemaakt voor de wegen- en rioleringswerken
in de Collegestraat.
In het ontwerp werd de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel DWA en RWA voorzien
met 59m buffering  1200mm, de aanleg van voetpaden in betonstraatstenen 140/140/80 kleur
okerbruin en de aanleg van een asfaltverharding. De voetpaden worden uitgevoerd langs de
kant van de school.
De werken worden geraamd op 251.562,50 euro, exclusief btw.
Gezien de Collegestraat een zeer smalle straat is waarin een DWA leiding en een RWA leiding,
inbegrepen de buffering met buizen  1200mm, worden aangelegd, gaat Aquario ermee
akkoord om de volledige som van de werken ten laste te nemen. Een klein aandeel in de
werken (bovenbouw waaronder geen riolering ligt – berekend via verdeelsleutel), ten bedrage
van 62.015,12 euro, btw exclusief, zal verrekend worden met btw maar zal toch ten laste van
Aquario worden genomen (75.038,30 euro, btw inclusief).
De opdracht kan via openbare procedure worden toegewezen.

Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Het ontwerp en de overdracht van het dossier van de wegen- en rioleringswerken in de
Collegestraat aan Aquario worden goedgekeurd.
Artikel 2:
De raming ten bedrage van 251.562,50 euro, exclusief btw, wordt goedgekeurd en de volledige
som van de werken valt ten laste van Aquario.
Artikel 3:
De werken zullen via openbare procedure worden toegewezen.
Artikel 4:
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de Heer Provinciegouverneur en zal worden overgemaakt aan Aquario.
5.

Ontwerp van rooilijnplan voor de nieuwe toegangs- en ontsluitingsweg langsheen
de Ives-Sabin Maghermanlaan.
Voorlopige vaststelling.

Naar aanleiding van het project “Wonen en Werken op één site” van de nv Ateliers Ronse en de
geplande grondverkoop langsheen de Jan van Nassaustraat en de Ives-Sabin Maghermanlaan
voor de realisatie van dit project werd door de landmeter van nv Ateliers Ronse een ontwerp van
rooilijnplan opgemaakt. Er zal, tussen het pand Parto en het speelpleintje in de Ives-Sabin
Maghermanlaan, een volledig uitgeruste nieuwe toegangs- en ontsluitingsweg worden
aangelegd, eindigend in een pijpekop.
De raad wordt verzocht het ontwerp van rooilijnplan voor de nieuwe toegangs- en
ontsluitingsweg langsheen de Ives-Sabin Maghermanlaan, voorlopig vast te stellen.
Erik Tack (raadslid, Vlaams Belang) komt de zitting binnen.
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Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 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 2018/117 van de Technische Dienst van 28 september 2018.
Ontwerp van rooiplan.

Feiten/context/motivering
-

-

Naar aanleiding van de geplande grondverkoop Jan van Nassaustraat – Ives-Sabin
Maghermanlaan aan de nv Ateliers Ronse en hun lopende omgevingsaanvraag voor hun
project ‘wonen en werken op één site’ werd door hun landmeter een ontwerp van rooilijnplan
opgemaakt voor de ontsluiting van hun terrein langsheen de Ives-Sabin Maghermanlaan.
Over een breedte van 8 meter wordt tussen het eigendom Parto en het speelpleintje van de
Ives-Sabin Maghermanlaan een volledig uitgeruste nieuwe toegangs- en ontsluitingsweg
aangelegd, eindigend in een pijpekop.

Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Het ontwerp van rooiplan voor de nieuwe ontsluitingsweg op de Ives-Sabin Maghermanlaan
wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2:
Het dossier zal aan een openbaar onderzoek van commodo en incommodo worden
onderworpen.
Artikel 3:
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de Heer Provinciegouverneur.
6.

Vervangen van 40 openbare verlichtingstoestellen door LED-armaturen in de
Ninovestraat te Ronse.
Goedkeuring.

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het vervangen van 40 verlichtingsarmaturen in
de Ninovestraat te Ronse.
Het ontwerp omvat het wegnemen van 40 bestaande verlichtingsarmaturen en deze te
vervangen door :
 19 LED verlichtingsarmaturen kleur zwart tussen het rond punt aan de Veemarkt tot aan het
kruispunt met de Oscar Delghuststraat
 21 LED verlichtingsarmaturen kleur lichtgrijs vanaf het kruispunt van de Oscar
Delghuststraat tot aan de Nachtegaalstraat.
Door het vervangen van de 40 bestaande armaturen door LED-armaturen zal het totale verbruik
dalen met 52 %.
De kosten voor deze werken worden geraamd op 16.142,90 euro, inclusief btw en zijn door de
stad te bekostigen omdat de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad.
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De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het vervangen van 40 openbare
verlichtingstoestellen door LED-verlichtingsarmaturen in de Ninovestraat.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 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 111 van de Technische Dienst dd° 19 september 2018.
Offerte en plan Eandis.

Feiten/context/motivering
-

-

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het vervangen van 40 verlichtingsarmaturen
in de Ninovestraat te Ronse.
Het ontwerp omvat het wegnemen van 40 bestaande verlichtingsarmaturen met NALP-lampen
>91W door 19 LED verlichtingsarmaturen Philips Luma 1 – 10.000Lm (koud wit) - 74W – kleur
zwart tussen het rond punt aan de Veemarkt tot aan het kruispunt met de Oscar Delghuststraat
en 21 LED verlichtingsarmaturen Philips Luma 1 – 10.000Lm (koud wit) - 74W – kleur lichtgrijs
vanaf het kruispunt van de Oscar Delghuststraat tot aan de Nachtegaalstraat op dezelfde paal.
Door de vervanging van de 40 bestaande armaturen door Led armaturen zal het totale verbruik
dalen van 17.338,57 kWh/jaar of 52%. De vervanging levert tevens een kostenbesparing van
4.022,55 kg CO2 per jaar.
Volgens het dossier NW317865 opgemaakt door Eandis bedraagt de kostenraming 13.341,24
euro, exclusief btw en 16.142,90 euro, inclusief btw, door de stad te betalen.
Het krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2018/1 – algemene rekening 2280000 –
beleidsitem 06700.

Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Het vervangen van 40 armaturen door LED-armaturen in de Ninovestraat te Ronse volgens het
dossier NW317865 met kostenraming 16.142,90 euro, inclusief btw, wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Het krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2018/1 – algemene rekening 2280000 –
beleidsitem 06700.
Artikel 3:
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen.
Artikel 4:
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
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Wonen en omgeving
7.

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

Bij gemeenteraadsbesluit van 02 februari 2009 werd beslist om toe te treden tot het
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische
Expansie, “SOLvA”.
Een van de doelstellingen van SOLvA omvat het ondersteunen van de gemeentelijke
administratie bij het vervullen van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten.
Van de steden en gemeenten wordt meer dan ooit verwacht dat zij op een adequate manier
aan milieuhandhaving doen. De lijst van mogelijke inbreuken en misdrijven wordt steeds
langer, zoals : stockage van autowrakken, foutief verwijderen van asbest, niet aansluiten op
riolering, vervuiling van waterlopen, veroorzaken van geur- en geluidshinder,
stedenbouwkundige overtredingen …
Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 24 april 2017 ging principieel
akkoord met het voorstel van SOLvA voor het uitwerken van een intergemeentelijke
dienstverlening rond lokaal milieutoezicht.
Bij schrijven van 31 mei 2018 van SOLvA werd het voorstel voor begeleiding op het vlak van
milieu en stedenbouw aan het stadsbestuur bezorgd.
Er werd een Samenwerkingsovereenkomst “Omgevingshandhaving” opgesteld die door de
gemeenteraad dient goedgekeurd te worden. Na ondertekening van deze
Samenwerkingsovereenkomst kan het College van Burgemeester en Schepenen de
handhavingsmedewerker (toezichthouder milieu, verbalisant Ruimtelijke Ordening en
gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur) aanstellen.
De raad wordt verzocht de Samenwerkingsovereenkomst “Omgevingshandhaving” afgesloten
tussen de Stad Ronse en SOLvA goed te keuren.
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.
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-

-

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.
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.

Vrije tijd
8.

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

Ingevolge de wijziging van de vakbondsafgevaardigden van het COC en het ACOD, de wijziging
van de samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen, de aanstelling van de
nieuwe directeur van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en de aanstelling van het
Afdelingshoofd Vrije Tijd is het noodzakelijk de samenstelling van het Bijzonder
Onderhandelingscomité Kunstacademie aan te passen.
De afvaardiging van de overheid voor overleg en onderhandelingscomité bestaat uit maximum 7
leden.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de samenstelling
van het Bijzonder Onderhandelingscomité Kunstacademie.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en
verdere wijzigingen.
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Feiten/context/motivering
Ingevolge de wijziging van de vakbondsafgevaardigden van het COC en het ACOD, de wijziging
van de samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen, de aanstelling van de
nieuwe directeur van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en de aanstelling van het
Afdelingshoofd Vrije Tijd.
Overwegende dat de afvaardiging van de overheid voor overleg en onderhandelingscomité uit
maximum 7 leden bestaat.
Besluit: Met algemene stemmen :
Enig Artikel :
Het Bijzonder Onderhandelingscomité Kunstacademie als volgt samen te stellen :
 voor de afvaardiging van de overheid :
voorzitter BOC-burgemeester : de heer Luc Dupont
algemeen directeur : mevrouw Linda Vandekerkhove
schepen van personeel : mevrouw Brigitte Vanhoutte
schepen van onderwijs : de heer Joris Vandenhoucke
directeur Kunstacademie Vlaamse Ardennen : de heer Pascal Devreese
afdelingshoofd Vrije Tijd : de heer Julien Vandenhoucke
secretaris van het Bijzonder Onderhandelingscomité : Christa Lison,
administratief medewerker Kunstacademie Vlaamse Ardennen.
 voor de afvaardiging van de vakbondsorganisaties :
ACOD : Tania Van den Broeck, provinciaal secretaris ACOD Onderwijs OostVlaanderen
COC : Anja Beeckman, provinciaal vrijgestelde COC Oost-Vlaanderen,
vervanger Stefaan De Clercq
VSOA : Karine De Dier, secretaris VSOA Onderwijs Oost-Vlaanderen,
vervanger Nicolaus De Becker.

Organisatieontwikkeling
9.

Stadspersoneel.
Aanpassing van de personeelsformatie.
Goedkeuring.

Bij gemeenteraadsbesluit van 06 maart 2017 werd de personeelsformatie van het stadspersoneel
aangepast waarbij 1 functie van redder (C1-C3) bijgecreëerd werd om in te vullen tegen 01
september 2019, zodat het totaal aantal redders op 5 komt.
Het College van Burgemeester en Schepenen van 19 maart 2018 ging principieel akkoord om het
kader van de redders als volgt aan te passen : 4 redders C1-C3 en 3 toezichters D1-D3, allen in
het bezit van een hoger reddersbrevet.
Het aanstellen van extra hogere redders in het nieuwe zwembad is noodzakelijk om de veiligheid
van de bezoekers, de flexibiliteit en continuïteit van de dienst te garanderen in navolging van de
wettelijke voorschriften van Vlarem II.
Een wijziging van de personeelsformatie dringt zich op, als volgt :
 schrappen van 1 technisch medewerker (redder C1-C3) (functie die bijgecreëerd werd
maar nog niet is ingevuld) = in totaal dus 4 functies C1-C3 in de aangepaste
personeelsformatie
 toevoegen van 3 technisch assistenten (toezichter D1-D3) (nieuwe functies)
In de huidige personeelsformatie is een functie van administratief medewerker voorzien in
statutair verband in de sporthal, maar deze functie is gekoppeld aan het schrappen van de Dfunctie (administratief assistent) bij uitdiensttreding van de huidige titularis.
Er wordt voorgesteld de functie van administratief medewerker los te koppelen van het
schrappen van de functie van administratief assistent.
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In de Collegebeslissing van 19 maart 2018 werd principieel akkoord gegaan met de integratie van
het poetspersoneel van de sportdienst en het zwembad in de sportsite ’t Rosco.
Er wordt voorgesteld het personeelskader van het poetspersoneel in de sportsite uit te breiden met
0,5 VE technisch beambte in contractueel verband (in totaal 4 VE technisch beambte voor
zwembad en sporthal).
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze aanpassingen van de
personeelsformatie van het stadspersoneel.
Bevoegdheid/Rechtsgrond
-

-

-

-

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 en latere wijzigingen, tot
wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 07
december 2007, houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010,
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van
het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de
minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
De gemeenteraadsbeslissing van 02 juli 2007 en latere wijzigingen, houdende de
vaststelling van de personeelsformatie
De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 en latere wijzigingen, houdende de
goedkeuring van de rechtspositieregeling
De gemeenteraadsbeslissing van 06 maart 2017 houdende de aanpassing van de
personeelsformatie
De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2017 houdende de goedkeuring van de
wijzigingen op de rechtspositieregeling en de delegatie van de bevoegdheid van de
gemeenteraad naar het College van Burgemeester en Schepenen voor het goedkeuren van
de rechtspositieregeling
De Collegebeslissing van 19 maart 2018 waarbij principieel akkoord werd gegaan met:
o de integratie van het poetspersoneel onder de sportdienst
o het opstarten van een bevorderingsprocedure voor de zaalwachters, samen met
de aanstelling van een nieuwe zaalwachter na pensionering
o de verdere aanstelling van Beverly Adams als administratief medewerker met
een contract van onbepaalde duur met ingang van 01 november 2018
o de uitbreiding van het kader van de redders (namelijk 4 C’s en 3 D’s).
De Collegebeslissingen van 16 april 2018 houdende het akkoord tot wijzigen van de
bijzondere rekruteringsvoorwaarde voor de functie van toezichter en het voorstel tot
aanpassing van de personeelsformatie met betrekking tot de sportsite (zwembad +
sporthal).

Relevante documenten
-

De nota van Christophe De Paepe en Veerle Laurier, dd° 26 maart 2018 in verband met de
exploitatie van sportsite ’t Rosco.

Feiten/Context/Motivering
-

Bij gemeenteraadsbeslissing van 06 maart 2017 werd akkoord gegaan om 1 functie van
redder bij te creëren (C1-C3) om in te vullen tegen 01 september 2019, zodat het totaal
aantal redders op 5 kwam.
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-

Bij zitting van 19 maart 2018 werd principieel akkoord gegaan om het kader van de redders
als volgt aan te passen : 4 redders C1-C3 en 3 toezichters D1-D3, allen in het bezit van een
hoger reddersbrevet.
Het aanstellen van extra hogere redders in het nieuwe zwembad is noodzakelijk om de
veiligheid van de bezoekers, de flexibiliteit en continuïteit van de dienst te garanderen en
dit in navolging van de wettelijke voorschriften van Vlarem II, zijnde
Exploitatie: Artikel 5.32.9.2.2 - §3 veiligheid bezoekers
Wettelijk toezichtskader: aantal baders + 1 voor eerste 150 baders
50
Toegepast op nieuw zwembad: 250/50 = 5 +1 = 6 toezichters waarvan de helft
redder is (hier 3 redders – 3 toezichters met EHBO attest).

-

-

-

 Op deze regel kunnen echter afwijkingen worden toegestaan bij goed uitgekiende
toezichtsplannen.
 Er wordt tevens geopteerd voor toezichters die allemaal over het hoger reddersbrevet
beschikken, dit om de veiligheid van de zwembadbezoekers alsook de flexibiliteit en de
bezetting van de dienst te garanderen.
 Voor elke situatie (scholen – groepen - piek-en daluren – specifieke
doelgroepenwerking) zal er een apart toezichtsplan worden opgemaakt.
 Voor het nieuwe zwembad zal dit gebeuren volgens onderstaande regel:
o 3 toezichthoudende personen wanneer het bad groter is dan 200m² en niet
volledig in het gezichtsveld van 1 persoon ligt.
o bij hele drukke momenten (woensdagnamiddag en in het weekend), kan er
alsnog beroep worden gedaan op jobstudenten (zie onderstaande tabel 150 299 baders)
Onderstaande tabel wordt gehanteerd om het aantal toezichthouders en redders te
berekenen aan de hand van het aantal baders:
Aantal
Aantal
Aantal
baders
redders
toezichthouders
1 - 49

1

0

50 - 99

1

1

100 - 149

2

1

150 - 299

2

2

300 - 499

3

2

Een wijziging van de personeelsformatie dringt zich dan ook op, meer bepaald :
o schrappen van 1 technisch medewerker (redder) C1-C3 (functie die bij
gecreëerd werd, maar nog niet werd ingevuld) = in totaal dus 4 functies C1-C3
voorzien in personeelsformatie
o toevoegen van 3 technisch assistenten (toezichter) D1-D3 (nieuwe functies)
In de personeelsformatie is een functie van administratief medewerker voorzien in statutair
verband in de sporthal, maar deze is gekoppeld aan het schrappen van de D-functie
(administratief assistent) bij uitdiensttreding van de huidige titularis.
Bij zitting van 19 maart 2018 werd principieel akkoord gegaan met de integratie van het
poetspersoneel van de sportdienst en het poetspersoneel van het zwembad in de sportsite
’t Rosco.
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-

-

-

De personeelsformatie voorziet momenteel :
o 2 technisch beambten (E1-E3) in het zwembad, die niet behoren tot het team
van de Dienst Logistiek en Schoonmaak, omwille van de specifieke uurregeling
(diverse uurroosters met mogelijks avond- en weekendwerk)
o 2 technisch beambten (E1-E3) in de sportdienst die behoren tot het team van de
Dienst Logistiek en Schoonmaak, maar uit calculatie van de externe firma
Advibel is gebleken dat er in de sporthal voldoende was met 1,5 VE.
Door de integratie van het poetspersoneel en de vraag om 4 VE functies van technisch
beambten te voorzien bij de sportsite, dringt een aanpassing van de personeelsformatie
zich op, meer bepaald : +0,5 VE technisch beambte poetspersoneel in contractueel verband
bij de sportsite.
Voor een optimale exploitatie van de volledige sportsite ’t Rosco, de continuïteit van de
dienst en het verlenen van een kwaliteitsvolle dienstverlening, is het aangewezen over te
gaan tot invulling en/of wijziging van het personeelskader.
De invulling en/of wijziging van het personeelskader zal bijdragen tot een grote
betrokkenheid en een optimale werking van de sportsite.
Indien er niet zou kunnen worden ingegaan op het voorstel tot uitbreiding van het
personeelskader van de redders, zal dit beperktere openingsuren van het zwembad tot
gevolg hebben.
De voorzitter van de OCMW-raad is lid van het College van Burgemeester en Schepenen.

Adviezen/visum
-

Het advies van de financieel beheerder van 05 april 2018.
Het advies van de personeelsdienst, van 28 maart 2018, met betrekking tot de
personeelsbezetting en –invulling in de sportsite.
Het positief advies van de leden van het Managementteam dd° 18 april /2018 met betrekking
tot de bijzondere rekruteringsvoorwaarde voor de toezichthouders en de wijziging van de
personeelsformatie, meer bepaald met betrekking tot de sportsite
De notulen van het met reden omkleed advies van het Basisoverlegcomité van 07 mei 2018.

Voordracht
-

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.

Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1.
Het personeelskader van het zwembad wordt als volgt gewijzigd :
 schrappen van 1 technisch medewerker (redder) C1-C3 in statutair verband
 toevoegen van 3 technisch assistenten toezichters D1-D3 in contractueel verband.
Artikel 2.
Het personeelskader van het administratief personeel bij de sportdienst wordt als volgt gewijzigd :
de functie van administratief medewerker in statutair verband wordt losgekoppeld van het
schrappen van de functie van administratief assistent in contractueel verband.
Artikel 3.
Het personeelskader van het poetspersoneel in de sportsite wordt uitgebreid met 0,5 VE
technisch beambte in contractueel verband (in totaal 4 VE technisch beambte voor zwembad en
sporthal).
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10. Stadspersoneel.
Creëren van de betrekking van adjunct financieel directeur en goedkeuring van
het functieprofiel en de functiebeschrijving.
Bij gemeenteraadsbesluit van 02 juli 2018 werd de heer Jurgen Soetens, financieel beheerder
van de Stad Ronse, aangesteld als financieel directeur en werd, overeenkomstig Artikel 589, §3
van het Decreet Lokaal Bestuur, een wervingsreserve voorzien voor de functie van financieel
directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder.
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat het stadsbestuur kan opteren voor de creatie van een
functie van adjunct financieel directeur teneinde de waardigheid van de niet-gekozen
functiehouder te behouden.
De raad wordt verzocht akkoord te gaan met het creëren van de betrekking van adjunct
financieel directeur alsook het functieprofiel en de functiebeschrijving goed te keuren.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

-

-

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 en latere wijzigingen, tot
wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 07
december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van
het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de
minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 en latere wijzigingen, houdende de
goedkeuring van de rechtspositieregeling.
De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2017 houdende de goedkeuring van de
wijzigingen op de rechtspositieregeling en de delegatie van de bevoegdheid van de
gemeenteraad naar het College van Burgemeester en Schepenen voor het goedkeuren van
de rechtspositieregeling.
De Collegebeslissing van 05 maart 2018 waarbij beslist werd om aan de gemeenteraad
voor te stellen :
o een oproep te doen bij de zittende financieel beheerders om zich kandidaat te stellen
binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt van financieel
directeur
o een wervingsreserve te voorzien voor de functie van financieel directeur, met opname
van de niet aangestelde functiehouder. De geldigheidsduur wordt in toepassing van
de vigerende rechtspositieregeling vastgesteld op 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar.

Relevante documenten
-

De notulen van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 07 mei 2018.

Feiten/Context/Motivering
-

In de personeelsformatie is een functie op A-niveau (A1a-A3a) voorzien, gekoppeld aan het
uitdoven van één functie van financieel beheerder stad of OCMW.
In de personeelsformatie is een functie A4a-A4b “afdelingshoofd leven en welzijn” voorzien
die tot op heden niet is ingevuld.
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat het bestuur kan opteren voor de creatie van een
functie van adjunct financieel directeur teneinde de waardigheid van de niet-gekozen
functiehouder te behouden.
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-

De voorzitter van de OCMW-raad is lid van het College van Burgemeester en Schepenen.

Adviezen/visum
-

Het advies van de leden van het Managementteam dd° 23 april 2018 met betrekking tot de
voorgestelde wijzigingen zoals opgenomen als bijlage.
Het visum van de financieel beheerder.

Voordracht
-

Het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.

Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1.
Een functie van adjunct financieel directeur wordt voorzien zolang de niet gekozen financieel
beheerder in dienst is.
Artikel 2.
Overeenkomstig artikel 589 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt een wervingsreserve
voorzien voor de functie van financieel directeur, met opname van de niet aangestelde
functiehouder. De geldigheidsduur wordt in toepassing van de vigerende rechtspositieregeling
vastgesteld voor 3 jaar. De reserve kan maximum met 2 jaar verlengd worden.
Artikel 3.
De bijgevoegde functiebeschrijving voor adjunct financieel beheerder wordt goedgekeurd.
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.
Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en
het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten
bepalen dat het verplicht is om over een veiligheidsconsulent te beschikken.
Bij gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2015 werd de samenwerkingsovereenkomst
tussen de Stad Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen (piva eGov) goedgekeurd voor het
ter beschikking stellen van een informatieveiligheidsconsulent aan de stad en het OCMW.
Bij gemeenteraadsbesluit van 18 april 2016 werd het informatieveiligheidsbeleid voor de
Stad Ronse goedgekeurd.
Bij schrijven van 13 juni 2018 van de Provincie Oost-Vlaanderen ontving het stadsbestuur
een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Piva eGov.
Er werden een aantal wijzigingen aan de samenwerkingsovereenkomst doorgevoerd omdat :
 de rol van informatieveiligheidsconsulent in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming aangevuld wordt met de rol van functionaris
gegevensbescherming
 het tarief aangepast wordt in functie van de reële kosten van de ter beschikking
gestelde profielen bij Piva eGov omvattende een tariefstijging van 13,81 euro per
dag .
De kostprijs voor de terbeschikkingstelling van een informatieveiligheidsconsulent à rato van
27 dagen per jaar bedraagt op jaarbasis forfaitair 12.426,89 euro.
De nieuwe overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar, vanaf 01 juli 2018 en
wordt na afloop van die 2 jaar stilzwijgend jaarlijks verlengd.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de vernieuwde
samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen voor
het ter beschikking stellen van een informatieveiligheidsconsulent aan de stad en het
OCMW.
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Bevoegdheid/rechtsgrond
-

-

-

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 43, §2.
De verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).
De wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (Privacywet).
Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
Het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 betreffende de
veiligheidsconsulenten.
Het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2015 waarbij de 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
werd goedgekeurd.
Het gemeenteraadsbesluit van 18 april 2016 waarbij het informatieveiligheidsbeleid voor
de Stad Ronse werd goedgekeurd.
De beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse betreffende
onderlinge samenwerking, goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 oktober 2016 en
aangepast op de gemeenteraad van 27 november 2017.

Relevante documenten
De vernieuwde Samenwerkingsovereenkomst ‘Informatieveiligheid’ 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 Ronse.
Feiten/context/motivering
De Stad ontving een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Piva eGov in het kader van
het ter beschikking stellen van een informatieveiligheidsconsulent aan de Stad en het OCMW.
Er werden een aantal wijzigingen aan de samenwerkingsovereenkomst doorgevoerd omdat:
• de rol van de informatieveiligheidsconsulent in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming aangevuld wordt met de rol van functionaris gegevensbescherming
• het tarief in lijn wordt gebracht met de reële kosten van de ter beschikking gestelde profielen bij
piva eGov. Dit vertaalt zich in een tariefstijging van 13,81 euro per dag. Het huidig tarief ging uit
van een eerder theoretisch kostenmodel voor het hele personeelsbestand van de Provincie.
Deze ingreep is noodzakelijk voor de kwaliteitsborging en -verbetering van de dienstverlening.
De kostprijs voor de terbeschikkingstelling van een informatieveiligheidsconsulent à rato van 27
dagen per jaar bedraagt op jaarbasis forfaitair 12.426,89 euro.
De nieuwe overeenkomst geldt voor een periode van twee jaar, vanaf 01 juli 2018 en wordt na
afloop van die twee jaar stilzwijgend jaarlijks verlengd.
De functie van veiligheidsconsulent is cruciaal om interbestuurlijk gegevens uit te wisselen en de
informatieveiligheid en de privacy te vrijwaren. Door het inschakelen van een gedeelde
informatieveiligheidsconsulent van de provincie wordt een efficiëntiewinst geboekt en wordt de
informatieveiligheid naar een hoger niveau getild.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :

19/22

Artikel 1:
Goedkeuring te verlenen aan de vernieuwde Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad
Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen (piva eGov) in het kader van het ter beschikking stellen
van een informatieveiligheidsconsulent voor de stad en het OCMW Ronse, vanaf 01 juli 2018.

Vragen en Antwoorden
1.

Overname Woonzorgcentrum De Linde door WZV Sint-Vincentius vzw – ingediend
door de heer Björn Bordon, raadslid sp.a.

De heer Björn Bordon las een artikel in de krant over een protest van personeelsleden van een
woonzorgcentrum van Zorggroep Eclips naar aanleiding van problemen.
De heer Bordon maakt zich hieromtrent zorgen, des te meer omdat hij in het verleden al drie
inspectieverslagen in zijn bezit had waarin tal van problemen werden aangekaart.
Hij stelt zich hierbij twee vragen :
1. Heeft het bestuur al een bezoek gebracht aan een instelling van Zorggroep Eclips ?
2. Welke garanties bestaan er om wantoestanden te voorkomen?
De heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter, deelt mee dat er in elke zorginstelling
aandachtspunten worden aangekaart door de inspectie, alsook in De Linde.
De heer Vandevelde heeft het artikel niet gelezen en het dossier is hem onbekend.
Hij vindt het ongepast dat de heer Bordon het proces van de private partner maakt aan de hand
van verkeerde en misleidende informatie en dat hij het vonnis al klaar heeft van schuldig verzuim.
Gezinszorg en het kinderdagverblijf worden momenteel professioneel geleid, de samenwerking
verloopt goed, er worden opleidingen aangeboden,...
In de samenwerkingsovereenkomst staat hoe we als stad de kwaliteit kunnen controleren en
blijven garanderen. We hebben hiervoor ook een vertegenwoordiger in de overlegstructuren.
De OCMW-voorzitter benadrukt dat het aanwerven van zorgkundigen en verpleegkundigen een
zeer moeilijke opdracht is. Naargelang de zorgbehoefte stijgt, vullen we het personeel aan of
proberen we althans.
De heer Björn Bordon ontkent dat hij verkeerde en misleidende informatie verspreidt, des te meer
dat niet enkel hijzelf, maar tevens de vakbonden, het personeel en de pers de informatie,
waarover hij beschikt, op dezelfde wijze interpreteren als hijzelf. Hij stelt dat de OCMW-voorzitter
dan weer alleen staat in zijn interpretatie van de informatie dewelke de heer Björn Bordon
aanreikt. Zo herinnert de heer Björn Bordon de OCMW-voorzitter hem aan de polemiek rond het
negatief inspectieverslag van De Linde, dewelke door de OCMW-voorzitter als positief werd
voorgesteld. De heer Björn Bordon besluit op zijn beurt dat dit gedrag een OCMW-voorzitter
onwaardig is...
2.

Stand van zaken over de klacht van de drie vakbonden tegen de oprichting van vzw De
Linde – ingediend door de heer Björn Bordon, raadslid sp.a.

De heer Björn Bordon vraagt een stand van zaken over de klacht van de drie vakbonden tegen
de oprichting van vzw De Linde.
De heer Wim Vandevelde deelt mee dat de vakbonden een verzoekschrift tot nietigverklaring
hebben ingediend bij de Raad van State.
De klacht van de vakbonden ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de
OCMW- en gemeenteraadsbesluiten (oprichting en erfpachtovereenkomsten) werden ongegrond
verklaard door het Agentschap.
De heer Björn Bordon repliceert dat het aan de Raad van State is om uit te maken of het
verzoekschrift tot nietigverklaring van de hogervermelde besluiten al dan niet ontvankelijk en
gegrond zal zijn. Het is uiteraard te verwachten dat het Agentschap van Binnenlands Bestuur hun
eigen beslissing verdedigt.
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3.

Loonvoorwaarden personeelsleden Gezinszorg vzw – ingediend door de heer Erik Tack,
raadslid Vlaams Belang.

De heer Erik Tack vraagt of het klopt dat de personeelsleden van Gezinszorg vzw minder
verdienen dan voor de overname ? Het zou gaan over een paar honderden euro's per maand.
De heer Vandevelde deelt mee dat hij hierover geen informatie heeft. Hij zal dit onderzoeken.
4.

Problemen met de aansluiting van het water op de collectoren Groeneweg –
ingediend door de heer Erik Tack, raadslid Vlaams Belang.

De heer Erik Tack stelt vast dat de werken in de Groeneweg afgesloten zijn maar dat er nog veel
problemen zouden zijn met de aansluiting van het water op de collectoren.

De heer Tom Deputter, schepen van openbare werken, zal dit navragen aan de Technische
Dienst.
De heer Danny Da Brakeleer, afdelingshoofd grondgebiedzaken, deelt achteraf mee dat de
aannemer nog bezig is met het uitvoeren van de aansluitingswerken. Het werk is nog niet
opgeleverd.
5. Zwaar vrachtverkeer Zonnestraat – ingediend door de heer Jean-Pierre Stockman,
raadslid sp.a.
De heer Jean-Pierre Stockman deelt mee dat op zondag 07 oktober 2018, de dag van de Brico
Cross, 4 vrachtwagens de Zonnestraat blokkeerden omdat ze werden tegengehouden door een
auto. De bestuurder van de auto was woedend. Buurtbewoners van de Zonnestraat klagen over
veel zwaar verkeer 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Er is meer controle nodig door de politie.
Bovendien moesten de verkeersborden "verboden zwaar verkeer - uitgezonderd plaatselijk
verkeer" afgedekt zijn naar aanleiding van de verkeersomleidingen voor de organisatie van de
Brico Cross. Dit werd niet gedaan.
De heer Wouter Stockman, schepen van Mobiliteit, stelt voor om dit probleem voor te leggen aan
de verkeerscommissie.
De burgemeester stelt voor om opnieuw een objectieve telling te organiseren. Op de volgende
gemeenteraad zullen de resultaten meegedeeld worden.
6.

Pallet verhindert doorgang Gasmeterstraat – ingediend door de heer Jean-Pierre
Stockman, raadslid sp.a.

De heer Jean-Pierre Stockman deelt mee dat er dikwijls een pallet de doorgang van de
Gasmeterstraat onmogelijk maakt. Dit zou wekelijks gebeuren.
De burgemeester vraagt om dergelijke problemen onmiddellijk door te geven aan de politie, zodat
ze dit kunnen verbaliseren.
7. Schade wegdek Georges De Myttenaerestraat – ingediend door de heer Jean-Pierre
Stockman, raadslid sp.a.
De heer Jean-Pierre Stockman deelt mee dat er in de Georges de Myttenaerestraat (bij de
aansluiting Engelsenlaan) grote putten zijn in het wegdek, waar veel mensen hun auto zouden
hebben stukgereden.
De putten werden reeds gevuld door de Technische Dienst van de stad maar er blijven nog steeds
putten zitten in het wegdek.
De heer Tom Deputter, schepen van Openbare Werken, deelt mee dat hij dit zal doorgeven aan
de Technische Dienst.
De heer Danny De Brakeleer, afdelingshoofd Grondgebiedzaken, deelt achteraf mee dat het niet
gaat over het wegdek maar over weggoten. De weggoten zullen opgetrokken worden.
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De heer Aaron Demeulemeester, gemeenteraadslid NV-A, dringt er op aan om dergelijke zaken
gewoon door te geven aan de technische dienst in plaats van deze te vermelden tijdens de
gemeenteraad.
8. TIO3-parking – ingediend door de heer Erik Tack, raadslid Vlaams Belang.
De heer Erik Tack deelt mee dat hij een vermoeden heeft dat er 's avonds op de parking van
TIO3 verdachte handelingen gebeuren zoals drugsverkoop. Klopt dit?
De burgemeester heeft hun aanwezigheid ook reeds opgemerkt en gesignaleerd. Hij heeft zelf
eens die mensen op de parking aangesproken over hun aanwezigheid op de parking 's avonds.
Die mensen stellen geen verdachte handelingen en doen niets verkeerd.
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