
 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeenteraad 
 

 
Ronse, donderdag 06 december 2018 
 

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op maandag 17 
december 2018 om 18:00 uur. 
Locatie: Gemeenteraadszaal, Grote Markt 12 Ronse 

AGENDA 
Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing.                                                                              

Hernieuwing.                                                                                                                          
Beslissing. 

2. Retributiereglement op het betalend parkeren en op het parkeren in de blauwe zone. 
Aanpassing.                                                                                                                            
Beslissing. 

3. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                                              
Geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                                 
Goedkeuring. 

Openbare veiligheid 
4. Brandweer.                                                                                                                                   

Goedkeuring van de bedragen van de dotatie van de Stad Ronse voor de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het jaar 2019. 

5. Politie.                                                                                                                                                
Vacant verklaren van een betrekking van statutair personeelslid, niveau C (assistent - lid 
voor het Operationeel Secretariaat/Onthaal) voor de Politiezone Ronse.                             
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                                        
Beslissing. 

6. Politieverordening Ronde van Vlaanderen betreffende randactiviteiten rond de doortocht 
van de wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor dames Elite" en "Ronde van 
Vlaanderen voor heren Elite" op het grondgebied van de Stad Ronse.              
Goedkeuring. 

7. Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Stad Ronse, voor de periode van 01 
januari 2018 tot en met 31 december 2019.                                                                   
Goedkeuring. 

8. Verlenging van het samenwerkingsconvenant met Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg (CGG) Zuid-Oost-Vlaanderen voor het verderzetten van het 
Impulscontroleproject en het Drug- en Alcoholproject voor de periode 2019 - 2025. 
Goedkeuring. 

Financieel beheer 
9. Politiezone Ronse.                                                                                                                              

Begroting voor het dienstjaar 2019.                                                                                        
Vaststelling. 

 
 



10. Stad Ronse.                                                                                                                                                  
Budget 2018.                                                                                                                                 
Budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2018.                                                           
Vaststelling. 

11. Stad Ronse.                                                                                                                               
Budget van het dienstjaar 2019.                                                                                                    
Vaststelling. 

12. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.                                                             
Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2018.                                                           
Goedkeuring. 

13. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.                                                          
Aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2019.                                             
Goedkeuring. 

14. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.                                                        
Budget van het boekjaar 2019.                                                                                                
Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
15. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                                            

Grondverkoop van een garage "G7" gelegen in de Albert Massezstraat.                               
Goedkeuring. 

16. Verkoop van een perceel stadsgrond gelegen tussen de woningen Klevestraat nummers 
16, 18, 20, 32, 34 en 36.                                                                                                         
Goedkeuring. 

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

18. Aankoop van de grond van het Boudewijnpark van de kerkfabriek Sint-Martinus. 
Goedkeuring. 

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

20. Wegen- en rioleringswerken in de Rode Mutslaan, buurtweg nummer 5.                               
Goedkeuring van het ontwerp omvattende aanleg van een nieuw wegdek met 
parkeerstroken, fiets- en voetpaden, herwaardering van de grachten, aanleg van riolering 
RWA-DWA en buffering. 

Wonen en omgeving 
21. Opening van nieuwe wegenis in het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning door 

Ateliers Ronse, voor het bouwen van een woon- en werksite op de terreinen van de 
voormalige firma Cyr Cambier in de Jan van Nassaustraat.                                               
Goedkeuring. 

22. Stedelijke Adviesraad voor Milieu.                                                                                                    
1) Aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement.                                                                               
Goedkeuring.                                                                                                                                         
2) Kennisname van de afsprakennota. 

Economie 
23. Politieverordening betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein. 

Aanpassing.                                                                                                                                    
Beslissing. 

Leven en welzijn 
24. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Grijkoort-Werkplaats in het 

kader van de gecoördineerde aanpak van zwerfvuil, hondenpoep en sluikstorten. 
Goedkeuring van de bijlage inzake sneeuwruimen 2018-2019. 



Vrije tijd 
25. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                                 

Academiereglement.                                                                                                             
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
26. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, "I.VL.A". 

Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 
december 2018 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                        
Beslissing. 

27. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov. 
Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 21 
december 2018 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                           
Beslissing. 

28. Vereniging Audio.                                                                                                                  
Goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2015 - 2022 en kennisname van het budget 
2019. 

Organisatieontwikkeling 
29. Stadspersoneel.                                                                                                                        

Aanpassing van de personeelsformatie.                                                                                   
Goedkeuring. 

 
 

Punten van de besloten zitting 
Openbare veiligheid 

01. Politie.                                                                                                                                            
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door het ontslag ingediend door een contractueel 
burgerpersoneelslid, niveau C (assistent op de Dienst Operationeel Secretariaat/Onthaal) 
van de Politiezone Ronse.                                                                                                                 
Beslissing. 

 

U kan de dossiers online inkijken via de beveiligde webtoepassing ftp://ftp.ronse.be. Inloggen kan 
met uw gebruikersnaam en paswoord. 
Aan de raadsleden wordt gevraagd het beroepsgeheim en de discretieplicht in acht te nemen. 

 
 
 
Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Lieven Dhaeze 

ftp://ftp.ronse.be/
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