Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 19 NOVEMBER 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, Erik Tack, Pol Kerckhove, Björn Bordon, Dirk Deschaumes,
Christiane Modde, Brigitte Goddaer, Sylvie De Bie, Aaron Demeulemeester, Angélique Syroit,
Isabelle Stockman, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, Philippe Vallez, raadsleden.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Verontschuldigd: Gunther Deriemaker, Diederik Van Hamme, Abderrahim Lahlali, Koen Haelters,
Sonia Azouzi, Frederik Vandenbossche, raadsleden
De voorzitter opent de zitting.
De notulen van de gemeenteraad van 15 oktober 2018 worden, na aanpassing ingevolge een
aantal opmerkingen, met algemene stemmen goedgekeurd.
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AGENDA
Punten van de openbare zitting

Bestuur en beleid
1. Centraal Kerkbestuur Ronse.
Budgetwijziging nummer 2 van het dienstjaar 2018 van de kerkfabrieken ressorterend
onder het Centraal Kerkbestuur Ronse.
Aktename.
2. Protestantse Kerk van Ronse.
Budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2018.
Aktename.
3. Protestantse Kerk van Ronse.
Budget van het dienstjaar 2019.
Aktename.
Openbare veiligheid
4. Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst InterventieOnthaal, wegens afwezigheden van politiepersoneel.
Handhaving
van het door de Gouverneur op 11 oktober 2018 geschorste raadsbesluit van 03
september 2018.
5. Veiligheidspersoneel.
Politie.
Wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Ronse.
Beslissing.
Financieel beheer
6. Politiezone Ronse.
Politiebegroting 2018.
Begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst en begrotingswijziging nummer 2,
buitengewone dienst van het begrotingsjaar 2018.
Vaststelling.
7. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2018.
Goedkeuring.
8. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
Aangepast meerjarenplan 2014 - 2019 bij de opmaak van het budget 2019.
Goedkeuring.
9. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
Budget van het boekjaar 2019.
Goedkeuring.
Beheer patrimonium en infrastructuur
10. Reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes binnen de bebouwde kom.
Goedkeuring.
11. Straatnaamgeving.
Nieuwe straatnamen, zijnde Kerkhofweg, Kapittelstraat en Sint-Martensplein en
aanpassingen bestaande straten in De Vrijheid.
Voorlopige vaststelling.
12. Aanleg van een fietspad in het verlengde van de Beekstraat, de Savooistraat kruisend tot
aan de Drieborrebeekstraat.
Goedkeuring van de gunning der werken aan nv Persyn uit Zwevegem.
13. Grondruil van 2 percelen grond aan de Ninoofsesteenweg - Weverijstraat, 1ste inrit van
de Industriezone Klein Frankrijk.
Goedkeuring.
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14.

Aankoop in der minne van een deel van een perceel grond in de Rode Mutslaan voor de
realisatie van de rooilijn voor de buurtweg nummer 5.
Goedkeuring.
15. Verkoop van een perceel stadsgrond in de Engelsenlaan aan de firma JBK Emptor.
Goedkeuring.
16. Verkoop van grondoverschotten naar aanleiding van de aanleg van een fietspad langs
de Savooistraat en de Drieborrebeekstraat te Ronse.
Goedkeuring.
17. Desaffectatie van de gemeenteweg langsheen de Jan van Nassaustraat en desaffectatie
van een stukje grond gelegen in de Engelsenlaan te Ronse.
Definitieve vaststelling.
Intergemeentelijke samenwerking
18. Gaselwest.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van 17 december 2018 en goedkeuring van de partiële splitsing
door overneming.
Beslissing.
19. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Westlede.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van 04 december 2018 en vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger.
Beslissing.
20. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering van 12
december 2018 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.
21. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van 19 december 2018 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.
Organisatieontwikkeling
22. Stadspersoneel.
Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor het jaar 2019.
Goedkeuring.
23. Stadspersoneel.
Arbeidsreglement.
Invoeren van glijdende uurroosters voor het personeel van de bibliotheek in vervanging
van de bestaande uurroosters.
Goedkeuring.
24. Stadspersoneel.
Aanpassing van de personeelsformatie.
Goedkeuring.
Punten van de besloten zitting
Organisatieontwikkeling
01. Administratief personeel.
Benoeming in vast verband van een adjunct financieel directeur.
Beslissing.
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OPENBARE ZITTING
Punten van de openbare zitting
Bestuur en beleid
1.

Centraal Kerkbestuur Ronse.
Budgetwijziging nummer 2 van het dienstjaar 2018 van de kerkfabrieken ressorterend
onder het Centraal Kerkbestuur Ronse.
Aktename.

Het stadsbestuur ontving de budgetwijziging nummer 2 van het Centraal Kerkbestuur Ronse,
omvattende de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint-Martinus.
De bedragen luiden als volgt :
2018
Exploitatie
Investering

Volgens geactualiseerd
meerjarenplan
71.042,95
17.983,00

Oorspronkelijk
budget 2018
71.042,95
17.983,00

Na budgetwijziging
2018
71.042,95
62.983,00

De wijzigingen in het investeringsbudget betreffen een bijkomend krediet voor de vernieuwing en
herconditionering van de verwarmingsinstallatie in de Sint-Martinuskerk.
De raad wordt verzocht akte te nemen van de budgetwijziging nummer 2 van de kerkfabriek SintMartinus, 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 budgetwijziging nummer 2, 2018 van de Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal
Kerkbestuur Ronse, zoals goedgekeurd door de kerkraad op 20 september 2018.
Feiten/context/motivering
Er wordt voorgesteld om de budgetwijziging nummer 2 van het dienstjaar 2018 van de
Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse goed te keuren vermits deze
aanpassing betrekking heeft op de vernieuwing en herconditionering van de verwarming van de
Sint-Martinuskerk en deze investering als dringend en noodzakelijk kan worden beschouwd gelet
op de eerdere afspraken gemaakt met het centraal kerkbestuur.
Adviezen/visum
De nota 2018/25 dd° 04 november 2018 van de Financiële Dienst inzake de budgetwijziging
nummer 2 - 2018 van de Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
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Besluit:
Artikel 1:
Akte te nemen van de budgetwijziging nummer 2 van het dienstjaar 2018 van de kerkfabrieken
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse, met volgende bijdragen in exploitatie en
investeringen voor 2018:
KF StHermes
Exploitatie

Voorzien in budget
2018
Na budgetwijziging
nummer 2, 2018

KF StMartinus

Investeringen

KF StAntonius

KF St-Pieter

100.680,39

71.042,95

36.034,36

29.195,95

12.629,86

100.680,39

71.042,95

36.034,36

29.195,92

12.629,86

KF StHermes
Voorzien in budget
2018
Na budgetwijziging
nummer 2, 2018

KF De
Klijpe

KF StMartinus

KF De
Klijpe

KF StAntonius

KF St-Pieter

56.750,00

17.983,00

0,00

0,00

0,00

56.750,00

62.983,00

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.
2.

Protestantse Kerk van Ronse.
Budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2018.
Aktename.

Op 01 oktober 2018 ontving het stadsbestuur de eerste budgetwijziging van de Protestantse Kerk van
Ronse.
Er zijn een aantal kleine verschuivingen gebeurd die geen impact hebben op de stedelijke bijdrage. Er
wijzigt niets aan de bijdragen van de Stad Ronse en de bedragen vallen binnen het goedgekeurde
meerjarenplan.
Het aandeel in de bijdragen van de Protestantse Kerk voor Ronse is 270/305den. Voor de gemeente
Kluisbergen bedraagt het aandeel 17/305den en voor de gemeente Maarkedal is dit 18/305den.
De raad wordt verzocht akte te nemen van de budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2018 van
de Protestantse Kerk van 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 budgetwijziging nummer 1 - 2018 van de Protestantse Kerk van Ronse zoals goedgekeurd door de
bestuursraad op 25 september 2018.
Feiten/context/motivering

5/45

Er wordt voorgesteld om akte te nemen van de budgetwijziging nummer 1 - 2018 vermits dit past in
de aangepaste meerjarenplanning 2014-2019.
Adviezen/visum
De nota 2018/20 dd° 24 oktober 2018 van de Financiële Dienst inzake de budgetwijziging nummer 1 2018 van de Protestantse Kerk Ronse.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit:
Artikel 1:
Akte te nemen van de budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2018 van de Protestantse Kerk
Ronse, met volgende bijdrage in exploitatie en investeringen voor 2018 :
Volgens
Aandeel
Budgetwijz.
Aandeel Ronse in
geactualiseerd
Ronse
2018
budgetwijz. 2018
MJP
Exploitatie

15.222,46

13.475,62

12.730,26

11.269,41

Investering

5.000,00

4.426,23

5.000,00

4.426,23

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.
Protestantse Kerk van Ronse.
Budget van het dienstjaar 2019.
Aktename.

3.

Op 01 oktober 2018 ontving het stadsbestuur van Ronse het budget van het dienstjaar 2019 van de
Protestantse Kerk van Ronse.
Het aandeel van de Stad Ronse als tussenkomst in de werking en de investeringen voor de
Protestantse Kerk van Ronse bedraagt 270/305den. Voor Kluisbergen is dit 17/305den en voor
Maarkedal 18/305den.
De bedragen luiden als volgt :
2019

Exploitatie
12.990,60

Aandeel Ronse
11.499,88

Investeringen
5.000,00

Aandeel Ronse
4.426,23

Deze bedragen vallen binnen de afgesproken bedragen van het meerjarenplan 2014-2019.
De raad wordt verzocht akte te nemen van het budget van het dienstjaar 2019 van de Protestantse
Kerk van 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.
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−

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 Protestantse Kerk Ronse zoals goedgekeurd door de bestuursraad op 25
september 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 2018/24 dd° 30 oktober 2018 van de Financiële Dienst inzake het budget 2019 van de
Protestantse Kerk Ronse.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit:
Artikel 1:
Akte te nemen van het budget 2019 van de Protestantse Kerk, met volgende bijdrage in
exploitatie en investeringen voor 2019 :
Volgens
Aandeel
Budget
Aandeel Ronse in
geactualiseerd
Ronse
2019
budget 2019
MJP
Exploitatie

15.452,31

13.679,09

12.990,60

11.499,88

Investering

10.000,00

8.852,46

5.000,00

4.426,23

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
4.

Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst
Interventie-Onthaal, wegens afwezigheden van politiepersoneel.
Handhaving van het door de Gouverneur op 11 oktober 2018 geschorste raadsbesluit
van 03 september 2018.

Op de gemeenteraadszitting van 03 september 2018 werd een betrekking vacant verklaard van
inspecteur van politie voor de Dienst Interventie - Onthaal (Directie Operationeel Beheer) voor
de Politiezone Ronse, wegens afwezigheden van politiepersoneel.
Dit gemeenteraadsbesluit omvat voornamelijk het vacant verklaren van de betrekking van een
inspecteur van politie wegens de afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden
van een inspecteur van politie.
Bij schrijven van 11 oktober 2018 van de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen
werd aan het stadsbestuur meegedeeld dat deze gemeenteraadsbeslissing van 03 september
2018 in zijn uitvoering geschorst werd.
De reden die de heer Gouverneur opgeeft voor deze schorsing is dat in Artikel VIII.XVII.1 RPPol
expliciet opgenomen is in welke gevallen er in vervanging kan worden voorzien en dat een
afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden niet vermeld wordt.
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Nochtans is een vervanging van personeelsleden van het operationeel kader, in verlof voor
loopbaanonderbreking of personeel onder het statuut van de vierdagenweek met premie of
personeel in het stelsel van halftijds werken vanaf 50 tot 55 jaar, wel toegelaten.
Het bestuur is van mening dat een verlof in het kader van een loopbaanonderbreking ook van
tijdelijke aard zodat er overeenkomsten zijn met het statuut afwezigheid van lange duur wegens
persoonlijke aangelegenheden.
Bovendien werd er een inspecteur uit de personeelsformatie van de Politiezone Ronse
gedetacheerd bij de federale politie. De inkomsten die de Politiezone voor deze personeelskost
ontvangt, kunnen opnieuw geïnvesteerd worden in het personeelskader van de Politiezone
Ronse (vervanging) zodat ook in dit geval er overeenkomsten zijn met het statuut afwezigheid
van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden.
Hierdoor is het aangewezen om het gemeenteraadsbesluit van 03 september 2018 te
handhaven.
De raad wordt verzocht zijn akkoord te betuigen met de handhaving van het door de Gouverneur
op 11 oktober 2018 geschorste raadsbesluit van 03 september 2018 inzake het vacant verklaren
van een betrekking van inspecteur van politie wegens afwezigheden omwille van persoonlijke
aangelegenheden.

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, 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 bepalingen van de nieuwe gemeentewet
- Het besluit van de gemeenteraad van de Politiezone Ronse dd° 03 september 2018 houdende
het vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst interventieonthaal wegens afwezigheden van politiepersoneel.
- Het besluit van de gemeenteraad van de Politiezone Ronse dd° 03 september 2018 houdende
het vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst interventieonthaal wegens de afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden van een
inspecteur.
- Besluit Gouverneur Oost-Vlaanderen van 11 oktober 2018 met kenmerk fdg/toez/18/llvdw/331
houdende de schorsing van het besluit van de Gemeenteraad dd° 03 september 2018.
Feiten/context/motivering
De gemeenteraad van 03 september 2018 gaf goedkeuring om een betrekking van inspecteur van
politie voor de Dienst Interventie – Onthaal vacant te verklaren in de Politiezone Ronse wegens de
afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden.
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De aanvraag voor afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden van inspecteur
Steven Vancanverberghe heeft immers 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 (vacante functies, langdurig zieken, 50% = 20%
van de totale beschikbare capaciteit) en het aantal (minstens 7) te verwachte aanvragen voor nonactiviteit voorafgaand aan pensioen of met wettelijk pensioen de komende 3 jaren. Hierbij maakten
wij bij de aanvraag tot vacantstelling de kanttekening dat indien inspecteur Vancanverberghe toch
zou besluiten om zijn ambt bij de politie te hernemen, wij ons engageren als politiezone om, bij een
eventuele totale invulling van het kader, de eerstvolgende inspecteur die de zone verlaat, dan niet
te vervangen.
Artikel VIII.XVII.1 RPPOL bepaalt de gevallen waarin er in vervanging kan worden voorzien. De
Gouverneur stipt hier aan dat een afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke
aangelegenheden hieronder niet vermeld staat. Een vervanging van de personeelsleden van het
operationeel kader met het verlof, bedoeld in titel XV (verlof voor loopbaanonderbreking), titel XVI
(De vierdagenweek met premie) en titel XVIII (Halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar), is toegelaten.
Ons inziens is een verlof in het kader van een loopbaanonderbreking ook van tijdelijke aard.
Bovendien is een vroegere terugkeer van het operationele personeelslid niet uit te sluiten.
We zien hier overeenkomsten met het statuut afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke
aangelegenheden. Toch voorziet men in de wetgeving voor de eerste casus een vervanging maar
voor het tweede niet.
Wij wensen ook te wijzen op het gegeven dat een inspecteur uit onze personeelsformatie
gedetacheerd is bij de Federale Politie. Wij kunnen zijn personeelskost factureren en de inkomsten
opnieuw investeren in ons personeelskader (vervanging). Net zoals bij een afwezigheid van lange
duur wegens persoonlijke aangelegenheden, kan een vroegere terugkeer van het operationeel
personeelslid niet uitgesloten worden en bestaat het risico dat ook hij in bovental komt bij een
eventuele totale invulling van ons kader op dat moment. Ook hier zien wij overeenkomsten in beide
casussen en toch is een vervanging enkel voorzien in geval van de detachering.
Gelet op bovenstaande stelt het College het rechtvaardigingsbesluit, met een bekrachtiging van
haar geschorste beslissing door de Gouverneur, op. Hierbij wenst het College dit besluit voor te
leggen aan de minister van Binnenlandse Zaken.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Het gemeenteraadsbesluit dd° 03 september 2018 te bekrachtigen.
Artikel 2:
Het rechtvaardigingsbesluit te willen voorleggen aan de minister van Binnenlandse Zaken
Artikel 3:
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.

Veiligheidspersoneel.
Politie.
Wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Ronse.
Beslissing.

In de Politiezone Ronse ontbreken er momenteel 14 personeelsleden, met name : 3 vacante
plaatsen voor inspecteur Interventie –Onthaal in de huidige mobiliteit, 1 vacante plaats voor
consulent informatiebeheer (niveau B), 2 personeelsleden in langdurige opleiding, 5 langdurig
zieken, 2 inspecteur die halftijds werken in het systeem van verminderde prestaties, 1 assistente
in zwangerschapsverlof tot en met 31 januari 2019 en 1 inspecteur zwanger waardoor zij
aangepast werk krijgt.
De komende 3 jaren kunnen er minstens 7 inspecteurs/hoofdinspecteurs een aanvraag doen
voor het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan het pensioen of met wettelijk pensioen gaan.
9/45

Er wordt vastgesteld dat er de voorbije jaren systematisch 1 of 2 vacante functie niet of pas na
heel lange tijd kunnen ingevuld worden. Er blijkt tevens, uit bekomen informatie bij de Dienst
Mobiliteit van de Federale Politie, dat er geen kandidaten zijn voor de 3 vacante plaatsen van
inspecteur voor de Dienst Interventie – Onthaal.
Naar aanleiding van de schorsing door de heer Gouverneur van het raadsbesluit van 03
september 2018 van de vacantverklaring van de betrekking van inspecteur van politie wegens
afwezigheden van politiepersoneel, wordt het personeelstekort bij de Politiezone Ronse nog
groter.
Omwille van deze redenen heeft de Burgemeester voorgesteld om 2 extra plaatsen van
inspecteur van politie te voorzien in de personeelsformatie van de Politiezone Ronse zodat een
buffer kan gecreëerd worden om de goede werking en de dienstverlening van het korps te
kunnen blijven garanderen.
De raad wordt verzocht de personeelsformatie van de Politiezone Ronse in die zin te wijzigen.

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
- 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 koninklijk besluit van 17 september 2001 betreffende de organisatie- en werkingsnormen van
de lokale politie
- De Ministeriële Omzendbrief van 09 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van
de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening
aan de bevolking
- 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 07 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de
personeelsleden van de lokale politie
- De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten (EXODUS)
- 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 23 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001
tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
- Het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september
2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een
gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren
- 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
- Het schrijven van de Gouverneur, de heer Briers, dd° 11 oktober 2018 betreffende het
administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de vacantverklaring van een
betrekking van inspecteur van politie voor de dienst interventie-onthaal, in zijn uitvoering wordt
geschorst
- De uitbreiding van het personeelskader wordt voorgelegd op het BOC dd° woensdag 07
november 2018
- De bepalingen van de nieuwe gemeentewet
- De goedkeuring van het Politiecollege dd° 05 november 2018
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Feiten/context/motivering
Momenteel ontbreken er 14 personeelsleden in onze zone namelijk : 3 vacante plaatsen inspecteur
interventie/onthaal in de huidige mobiliteit, 1 vacante plaats consulent informatiebeheer (niveau B),
2 personeelsleden in langdurige opleiding (1 persoon tot 31 december 2018 en 1 persoon tot 01
juli 2019), 5 langdurig zieken (1 inspecteur lokale recherche, 2 inspecteurs wijk en 2 inspecteurs
interventie), 2 inspecteurs die halftijds werken in het systeem van verminderde prestaties en 1
assistente in zwangerschapsverlof tem 31 januari 2019. Bovendien hebben wij vernomen dat
Inspecteur Julie Hanssens 3 maanden zwanger is (bevalling voorzien op 03 mei 2019) en
aangepast werk moet krijgen (dus niet meer operationeel ingezet kan worden). De voorbije 2 jaren
werden wij regelmatig en gedurende lange periodes met dergelijke tekorten geconfronteerd.
De komende 3 jaren kunnen er minstens 7 inspecteurs/hoofdinspecteurs in non-activiteit
voorafgaand aan pensioen of met wettelijk pensioen gaan. De ervaring van de voorbije jaren leert
ons dat er systematisch 1 of 2 vacante functies niet of pas na heel lange tijd ingevuld kunnen
worden.
Uit informatie bekomen bij de Dienst Mobiliteit van de Federale Politie zijn er geen kandidaten voor
de 3 vacante plaatsen van inspecteur Interventie/Onthaal.
Op 11 oktober 2018 werd de vacantverklaring voor de plaats van inspecteur Vancanverberghe, die
2 jaar afwezig is wegens persoonlijke aangelegenheden, geschorst door de provincie waardoor
ons personeelstekort nog groter wordt. De aanvraag voor een dergelijk verlofstelsel kan niet
geweigerd worden maar het politiestatuut voorziet in geen vervanging voor dergelijke stelsels.
Rekening houdende met alle voorgaande elementen heeft de Burgemeester voorgesteld om 2
extra plaatsen van inspecteur te voorzien op de personeelsformatie om voor de toekomst een
buffer te creëren om de goede werking en dienstverlening van het korps te kunnen blijven
garanderen. Uit ervaring weten wij dat permanent 1 à 2 operationele functies niet ingevuld raken.
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
De personeelsformatie van de Politiezone Ronse vast te leggen als volgt:
-

Het operationeel kader
Kader
Officierenkader

Middenkader
Basiskader
Hulpkader
-

Aantal personeelsleden per graad 02-072018
1 Hoofdcommissaris van Politie (Korpschef)
- HCP
2 Commisarissen van Politie - CP
12 Hoofdinspecteur van Politie - HINP
43 Inspecteur van Politie - INP (*waarvan 1
structureel gedetacheerd naar CICOV)
2 Agenten van Politie - AP

19-11-2018
1 HCP
2 CP
11 HINP
45 INP (*idem)
2 AP

Het administratief en logistiek kader
Graad

Aantal personeelsleden per niveau 02-07-2018

19-11-2018

Adviseur

1 niveau A – klasse 2

1 niv A – klasse 2

Consulent

2 niveau B

2 niv B

Assistent

6 niveau C

6 niv C

ICT-assistent

1 niveau C

1 niv C

Bediende

1 niveau D

1 niv D
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Artikel 2:
Het kader van het contractueel personeel van de Politiezone Ronse vast te stellen als volgt,
rekening houdend met artikel 26, 1° en 3° van de wet van 26 april 2002 betreffende de essentiële
elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse
andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten:
Graad
Hulpkracht

Aantal 02-07-2018
3 niveau D

19-11-2018
Art. 26,3° W 26-04- 3 niveau D
2002
(2 poetshulpen
en 1 klusjesman)

Artikel 3:
Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in Titel VIII van het gemeentedecreet dd° 15
juli 2005 houdende de regeling van het bestuurlijk toezicht en externe audit en zoals voorzien in
artikel 85 tot en met artikel 88 van de wet op de geïntegreerde politie.

Financieel beheer
6.

Politiezone Ronse.
Politiebegroting 2018.
Begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst en begrotingswijziging nummer 2,
buitengewone dienst van het begrotingsjaar 2018.
Vaststelling.

De raad wordt verzocht de begrotingswijziging nummer 1 van het dienstjaar 2018, gewone dienst
van de Politiezone Ronse vast te stellen als volgt :
Gewone dienst
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging
Alg. geraamd resultaat
begrotingsrekening 2016
Resultaat begrotingsrekening 2017
(definitief)
Alg. resultaat begrotingsrekening 2017
(definitief)
Begrotingswijziging 2018
Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van de begroting
2018

verhoging
+

verlaging
-

372.643,63

na de
voorgestelde
wijziging

372.643,63

(1)

-372.643,63

602.451,00

0,00

229.807,37

(2)

0,00

602.451,00

0,00

602.451,00

(3)

6.842.153,61
6.831.153,61
0,00
0,00
0,00
11.000,00

61.000,46
186.351,02
149.007,48
74.668,23
0,00
150.220,30

572.459,41
171.240,02
0,00
0,00
0,00
0,00

6.330.694,66
6.846.264,61
149.007,48
74.668,23
0,00
161.220,30

0,00

-201.231,61

401.219,39

-602.451,00

(4)

0,00

(5)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
2018
(3)=(1)+(2)
(5)=(3)+(4)
Gemeentelijke toelage voor de gewone dienst

3.544.976,13 EUR

De gemeentelijke bijdrage voor de Politiezone in de gewone dienst, vóór de wijziging bedraagt
4.107.120,95 euro en na de wijziging 3.544.976,13 euro (= -562.144,82 euro).
De raad wordt verzocht de begrotingswijziging nummer 2 van het dienstjaar 2018, buitengewone
dienst van de Politiezone Ronse vast te stellen als volgt :
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Buitengewone dienst
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging
Alg. geraamd resultaat
begrotingsrekening 2016
Resultaat begrotingsrekening 2017
(definitief)
Alg. resultaat begrotingsrekening 2017
(definitief)
Begrotingswijziging 2018
Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamde resultaat van de begroting
2018

verhoging
+

na de
voorgestelde
verlaging
wijziging
-

0,00

0,00

(1)

0,00

0,00

0,00

0,00

(2)

0,00

0,00

0,00

0,00

(3)

0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00

0,00
90.000,00
0,00
60.220,30
104.736,13
150.220,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
101.000,00
0,00
60.220,30
104.736,13
161.220,30

0,00

0,00

0,00

0,00

(4)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
2018

0,00

(5)

(3)=(1)+(2)
(5)=(3)+(4)
Gemeentelijke toelage voor de buitengewone dienst

0,00 EUR

De gemeentelijke bijdrage voor de Politiezone in de buitengewone dienst bedraagt zowel vóór als
na de wijziging 0,00 euro.
In de wijziging en door het positieve saldo van de rekening 2017 kunnen de investeringen voor
een totaal bedrag van 161.220,30 euro worden gefinancierd met eigen middelen en werden de
openstaande schulden integraal terugbetaald waardoor de zone schuldenvrij is geworden.
Bevoegdheid/rechtsgrond
−
−
−
−
−

De bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële
omzendbrieven ter zake.
Het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie, inzonderheid titel II de “de begroting” – hoofdstuk III “de
begrotingswijzigingen.”
De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus.
De beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse van 27 november 2017 houdende
vaststelling van de gewone en buitengewone begroting van de Politiezone Ronse voor het
dienstjaar 2018.
Het schrijven van de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen van 22 januari
2018 houdende goedkeuring van deze politiebegroting 2018.

Relevante documenten
−
−

Het ontwerp van begrotingswijziging nummers 1 en 2 – 2018 van de Politiezone Ronse.
Het verslag van de interne begrotingscommissie van 10 oktober 2018 van de Politiezone
Ronse ingevolge artikel 11 van het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone.
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Feiten/context/motivering
Er stelt zich de noodzaak tot wijziging van de politiebegroting 2018.
Adviezen/visum
Het advies 2018 – 15 van 28 september 2018 van de bijzonder rekenplichtige inzake de
krachtlijnen van de begrotingswijziging nummers 1 en 2 van de gewone en buitengewone dienst
van de Politiezone Ronse.
Voordracht
Op voorstel van het Politiecollege.
Besluit:
Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon,
Ignace Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Isabelle Stockman, Patrice Dutranoit
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron
Demeulemeester, Angélique Syroit
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien
Voor de fractie sp.a stemmen voor: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Sylvie De Bie, Jean-Pierre
Stockman, Philippe Vallez
Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane
Modde
Het onafhankelijk raadslid stemt voor: Brigitte Goddaer
Artikel 1:
De begrotingswijziging nummer 1 van de gewone dienst en de begrotingswijziging nummer 2 van
de buitengewone dienst van de Politiezone Ronse van het dienstjaar 2018 vast te stellen met
volgende samenvattingstabellen :
Gewone dienst
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging
Alg. geraamd resultaat
begrotingsrekening 2016
Resultaat begrotingsrekening 2017
(definitief)
Alg. resultaat begrotingsrekening 2017
(definitief)
Begrotingswijziging 2018
Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van de begroting
2018

verhoging
+

verlaging
-

372.643,63

na de
voorgestelde
wijziging

372.643,63

(1)

-372.643,63

602.451,00

0,00

229.807,37

(2)

0,00

602.451,00

0,00

602.451,00

(3)

6.842.153,61
6.831.153,61
0,00
0,00
0,00
11.000,00

61.000,46
186.351,02
149.007,48
74.668,23
0,00
150.220,30

572.459,41
171.240,02
0,00
0,00
0,00
0,00

6.330.694,66
6.846.264,61
149.007,48
74.668,23
0,00
161.220,30

0,00

-201.231,61

401.219,39

-602.451,00

(4)

0,00

(5)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
2018
(3)=(1)+(2)
(5)=(3)+(4)
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Gemeentelijke toelage voor de gewone dienst

3.544.976,13 EUR

Buitengewone dienst
volgens de
oorspronkelijke
begroting of de
vorige wijziging
Alg. geraamd resultaat
begrotingsrekening 2016
Resultaat begrotingsrekening 2017
(definitief)
Alg. resultaat begrotingsrekening 2017
(definitief)
Begrotingswijziging 2018
Ontvangsten van het eigen dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamde resultaat van de begroting
2018

verhoging
+

na de
voorgestelde
verlaging
wijziging
-

0,00

0,00

(1)

0,00

0,00

0,00

0,00

(2)

0,00

0,00

0,00

0,00

(3)

0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00

0,00
90.000,00
0,00
60.220,30
104.736,13
150.220,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
101.000,00
0,00
60.220,30
104.736,13
161.220,30

0,00

0,00

0,00

0,00

(4)

Geraamd algemeen begrotingsresultaat
2018

0,00

(5)

(3)=(1)+(2)
(5)=(3)+(4)
Gemeentelijke toelage voor de buitengewone dienst

0,00 EUR

Artikel 2.
Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk I van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005, houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en externe
audit.
7.

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2018.
Goedkeuring.

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse heeft

op 25 oktober 2018 de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2018 vastgesteld.
In eerste instantie werd in deze budgetwijziging het resultaat van de rekening 2017 verwerkt. De
jaarrekening 2017 eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 128.538,52
euro.
In het exploitatiebudget werden zowel de opbrengsten als de kosten voor de kostenplaatsen
Businesscenter, Textiel en Evenementlocatie afgestemd op de geëvolueerde omzet.
De tussenkomst door de stad in het tekort van het boekjaar vermindert met 236.812,72 euro van
884.780,86 euro naar 647.968,14 euro.
Ook het investeringsbudget werd aangepast. Er werden extra middelen voorzien voor het
herinrichten van gebouw C, het vernieuwen van ICT en de voorziening van E-laadpalen. Het
totale investeringsbudget bedraagt nu 175.000 euro.
De financiering van deze investeringen zal gebeuren via een investeringssubsidie van de stad die
bijgevolg evenredig met het bedrag van deze uitgaven werd verhoogd.
Buiten deze financiële aanpassingen werden geen wijzigingen aan de beleidsnota aangebracht.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de budgetwijziging nummer 1 van het
boekjaar 2018 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
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Bevoegdheid/rechtsgrond
−
−
−
−
−
−

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-planning en
financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen.
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.
Het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de
Vlaamse
Gemeenschap
en
het
Vlaamse
Gewest
periodieke
planen
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.
De omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale rapportering over
de beleids-en beheerscyclus.
De omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering
van de beleids-en beheerscyclus.

Relevante documenten
−
−

Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2018 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse zoals goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van de Stad Ronse van 18 december 2017.
Het ontwerp van budgetwijziging nummer 1 – 2018 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf
Ronse.

Feiten/context/motivering
−
−
−
−

Er stelt zich de noodzaak tot wijziging van het budget 2018 van het AGB
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
Deze wijziging werd vastgesteld in de Raad van Bestuur van het AGB
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse op 28 oktober 2018.
De voorgestelde wijziging past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 bij de
opmaak van het budget 2018.
De financieel directeur gaf op 29 oktober 2018 in zijn nota 2018-21 een positief advies tot
goedkeuring van de budgetwijziging 2018-1 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.

Adviezen/visum
Het advies 2018-1 dd° 29 oktober 2018 van de Financiële Dienst.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit:
Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon,
Ignace Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Isabelle Stockman, Patrice Dutranoit
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron
Demeulemeester, Angélique Syroit
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien
Voor de fractie sp.a stemmen voor: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Sylvie De Bie, Jean-Pierre
Stockman, Philippe Vallez
Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane
Modde
Het onafhankelijk raadslid stemt voor: Brigitte Goddaer
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Artikel 1:
De budgetwijziging 2018-1 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse
goed te keuren.
Artikel 2:
Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk I van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005, houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en externe
audit.
8.

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
Aangepast meerjarenplan 2014 - 2019 bij de opmaak van het budget 2019.
Goedkeuring.

Op 25 oktober 2018 heeft de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het budget
2019 vastgesteld.
De strategische doelstelling van dit meerjarenplan wijkt niet af van het oorspronkelijk
goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019. De prioritaire beleidsdoelstelling blijft behouden
(kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw van het centrum voor opleiding, ontmoeting en
ondernemerschap met een bijzondere focus op textiel en innovatie – TIO3 – dat wordt
geëxploiteerd door het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
In navolging van de bepalingen van de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 werd een
aangepast meerjarenplan opgemaakt.
Het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf heeft een evenwicht op kasbasis per jaar en een positieve
autofinancieringsmarge per jaar in de komende jaren van het meerjarenplan.
De Stad Ronse financiert het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse op verschillende manieren.
Naast de werkingssubsidies die de tussenkomst in het tekort van het boekjaar omvatten worden
nog investeringssubsidies verleend.
Over de verschillende jaren van het meerjarenplan evolueren deze bedragen als volgt :
Tussenkomst stad
in tekort van
boekjaar in vorige
mjp
Investeringssubsidie
stad in vorig mjp
Tussenkomst stad in
tekort boekjaar in
huidig mjp
Investeringssubsidie
stad in huidig mjp

2014

2015

2016

2017

1.048.267,04

990.937,31

839.729,57

820.470,41

884.780,86

35.773,06

63.186,46

98.000,00

110.000,00

990.937,31

839.729,57

820.470,41

35.773,06

63.186,46

98.000,00

1.048.267,04

2018

2019

2020

895.475,31

899.557,55

665.393,95

783.463,88

788.159,64

175.000,00

180.000,00

2021

794.535,52

De raad wordt verzocht het aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2019 van
het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse goed te keuren.
Bevoegdheid/rechtsgrond
−
−
−
−
−

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-planning en
financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen.
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.
Het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de
Vlaamse
Gemeenschap
en
het
Vlaamse
Gewest
periodieke
planen
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.
De omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale rapportering over
de beleids-en beheerscyclus.
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−
−

De omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering
van de beleids-en beheerscyclus.
De omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd° 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019.

Relevante documenten
Het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2019 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse zoals vastgesteld in zitting van de Raad van
Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse op 25 oktober 2018.
Feiten/context/motivering
−

−

In weerwil van de omzendbrief KB/ABB 2018/2 heeft het AGB Stadsontwikkelingsbesdrijf
Ronse een vernieuwd meerjarenplan opgemaakt bij de opmaak van het budget 2019 waarbij
de financiële nota loopt tot en met 2021, waarbij er geen vernieuwde strategische
doelstellingen werden geformuleerd. Het betreft dus gecontinueerd beleid.
De financieel directeur gaf op 29 oktober 2018 in zijn nota 2018-22 een positief advies tot
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2019 van het
AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.

Adviezen/visum
Het advies 2018-22 dd° 29 oktober 2018 van de Financiële Dienst.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit:
Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon,
Ignace Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Isabelle Stockman, Patrice Dutranoit
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron
Demeulemeester, Angélique Syroit
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien
Voor de fractie sp.a stemmen voor: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Sylvie De Bie, Jean-Pierre
Stockman, Philippe Vallez
Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane
Modde
Het onafhankelijk raadslid stemt voor: Brigitte Goddaer
Artikel 1:
Het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2019 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse goed te keuren.
Artikel 2:
Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk I van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005, houdende regeling van het bestuurlijk toezicht en externe
audit.
9.

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
Budget van het boekjaar 2019.
Goedkeuring.

Het budget van het boekjaar 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf
Ronse werd vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur van het AGB op 25 oktober
2018.
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Het budget 2019 volgt rechtstreeks uit het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het
budget 2019.
Inzake exploitatie noteren we volgende bedragen :
Uitgaven
862.749,25

Ontvangst
1.359.981,72

Saldo
497.232,47

De bijdrage van de stad aan het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse bedraagt 783.463,38
euro.
Inzake investeringen noteren we volgende bedragen :
Uitgaven
180.000,00

Ontvangst
180.000,00

Saldo
0,00

Voor 2018 wordt er voor 180.000 euro aan investeringen voorzien en dit voor eventuele werken
aan het gebouw (verder afwerken vleugels in het kader van het business-center), die zullen
gefinancierd worden door een investeringssubsidie van de Stad Ronse.
Wat betreft de financiële toestand van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse stellen we een
positieve autofinancieringsmarge en een financieel evenwicht vast.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het budget van het boekjaar 2019 van
het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
Bevoegdheid/rechtsgrond
−
−
−
−
−
−
−

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-planning en
financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen.
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.
Het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de
Vlaamse
Gemeenschap
en
het
Vlaamse
Gewest
periodieke
planen
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.
De omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale rapportering over
de beleids-en beheerscyclus.
De omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering
van de beleids-en beheerscyclus.
De omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd° 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019.

Relevante documenten
Het budget 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse zoals
vastgesteld in zitting van de Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse op
25 oktober 2018.
Feiten/context/motivering
−

−
−
−

In weerwil van de omzendbrief KB/ABB 2018/2 heeft het AGB Stadsontwikkelingsbesdrijf
Ronse een vernieuwd meerjarenplan opgemaakt bij de opmaak van het budget 2019 waarbij
de financiële nota loopt tot en met 2021, waarbij er geen vernieuwde strategische
doelstellingen werden geformuleerd. Het betreft dus gecontinueerd beleid.
Het budget 2019 volgt rechtstreeks uit het aangepaste meerjarenplan.
Het budget 2019 werd dan ook vastgesteld in de Raad van Bestuur van het AGB
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse op 25 oktober 2018.
De financieel directeur gaf op 29 oktober 2018 in zijn nota 2018-23 een positief advies tot
goedkeuring van het budget 2019 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
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Adviezen/visum
Het advies 2018-23 dd° 29 oktober 2018 van de Financiële Dienst.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit:
Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon,
Ignace Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Isabelle Stockman, Patrice Dutranoit
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron
Demeulemeester, Angélique Syroit
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien
Voor de fractie sp.a stemmen voor: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Sylvie De Bie, Jean-Pierre
Stockman, Philippe Vallez
Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane
Modde
Het onafhankelijk raadslid stemt voor: Brigitte Goddaer
Artikel 1:
Het budget 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse goed te
keuren.
Artikel 2:
Het dossier zal verder worden afgehandeld 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
10. Reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes binnen de bebouwde kom.
Goedkeuring.
Op de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 04 december 2017 werd
akkoord gegaan met het ontwerp van reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes binnen
de bebouwde kom.
De Financiële Dienst formuleerde enkele opmerkingen op dit reglement maar de Technische
Dienst stelde hierna voor om het aanrekenen van een kostprijs te behouden bij verwijdering van
de geveltuinen als :
• Op vraag van de aanvrager of zijn rechtsopvolger
• Bij gebrekkig onderhoud (en na 2 verzoeken tot onderhoud)
• Bij niet-reglementair aangelegde geveltuintjes.
Wel wordt voorgesteld het aanvraagformulier aan te vullen met volgende clausule “De aanvrager gaat
er expliciet mee akkoord dat hem/haar bij niet-naleving van de voorschriften, de kostprijs, voorzien en
uitgebreid beschreven in Artikel 5 van het reglement, wordt aangerekend.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de invoering van het Reglement
betreffende de aanleg van geveltuintjes binnen de bebouwde kom.
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.
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-

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

Relevante documenten
-

Verslag 2018/104 van de Technische Dienst van 30 oktober 2018.
Ontwerp van reglement.
Ontwerp van brochure
Aanvraagformulier.

Feiten/context/motivering
-

-

-

-

-

Bij Collegebeslissing van 04 december 2017 werd akkoord gegaan met het ontwerp van
reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes. Omdat het reglement een kostprijs
bevat voor het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de geveltuinen (op vraag van de
aanvrager, ingevolge gebrekkig onderhoud of bij niet-reglementair aangelegde
geveltuintjes) werd het ontwerp voor advies aan de Financiële Dienst overgemaakt.
Hierop werden vanwege de financiële dienst volgende opmerkingen ontvangen:
o het aanrekenen van de kostprijs betreft een retributie
o er werd geen voorafgaand akkoord van de geveltuinbezitter gegeven om de
geveltuinen te verwijderen waardoor betrokkene waarschijnlijk niet akkoord zal gaan
met de retributie
o in het voorkomend geval kan de invordering niet gedaan worden via dwangschrift
(art. 94 GD) en zal betrokkene dienen gedagvaard te worden.
Om de goede orde te waarborgen opteert de Technische Dienst ervoor om de artikelen 4
en 5 van het reglement te behouden zoals ze oorspronkelijk werden opgesteld. ’t Is te
zeggen aanrekening van een kostprijs bij verwijdering van de geveltuinen:
o Op vraag van de aanvrager of zijn rechtsopvolger
o Bij gebrekkig onderhoud (en na 2 verzoeken tot onderhoud)
o Bij niet-reglementair aangelegde geveltuintjes
Het
aanvraagformulier
bevat
onder
meer
volgende
tekst:
“Door het indienen van de aanvraag erkent de aanvrager kennis te hebben genomen van
het reglement en verbindt hij/zij zich ertoe de bepalingen ervan stipt na te leven.”
Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Financiële Dienst wordt voorgesteld
om
het
aanvraagformulier
aan
te
vullen
met
volgende
clausule:
“De aanvrager gaat er expliciet mee akkoord dat hem/haar bij niet-naleving van de
voorschriften de kostprijs, voorzien en uitgebreid beschreven in artikel 5 van het
reglement, wordt aangerekend.”
Enkel bij de verwijdering van niet aangevraagde geveltuintjes zal er geen expliciet
voorafgaand akkoord zijn met de aanrekening van de kostprijs.

Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Het reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes binnen de bebouwde kom, opgenomen als
bijlage, wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
11. Straatnaamgeving.
Nieuwe straatnamen, zijnde Kerkhofweg, Kapittelstraat en Sint-Martensplein en
aanpassingen bestaande straten in De Vrijheid.
Voorlopige vaststelling.
Op de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 maart 2018 werd beslist
volgende voorstellen van straatnamen voor te leggen aan de gemeenteraad.
21/45

Het betreft :
• de Sint-Hermestraat wordt achter de Sint-Hermeskerk doorgetrokken tot aan de
Priestersstraat
• vóór de Sint-Hermestoren situeert zich de Kleine Markt
• vanaf de Kleine Markt tot aan de doorgetrokken Sint-Hermesstraat loopt de Kerkhofweg
• het Albertpark krijgt de nieuw naam Albert I-park
• de Sint-Martensstraat loopt verder langsheen de zijkant van De Passage, de stadsparking
en het Albert I-park tot aan de nieuwe Kerkhofweg
• de Sint-Martensstraat gaat aan de voorkant van De Passage over naar het SintMartensplein
• de Cypriaan De Rorestraat wordt Kapittelstraat
• het deel van de Sint-Martensstraat tussen de Kleine Markt en het Sint-Martensplein wordt
Cypriaan De Rorestraat.
De raad wordt verzocht deze nieuwe straatnamen in De Vrijheid 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
-

Verslag 133 dd° 30 oktober 2018 van de Technische Dienst.
Collegebeslissing van 19 maart 2018.
Verslag van de stedelijke adviesraad van 07 februari 2018.
Plan De Vrijheid.

Feiten/context/motivering
-

Bij collegebeslissing in zitting van 19 maart 2018 werd kennis genomen van de voorstellen
voor de straatnaamgeving in De Vrijheid, geformuleerd door de stedelijke Adviesraad voor
Cultuur.
Hierbij de volgende voorstellen van straatnaamgeving :
• De Sint-Hermesstraat wordt achter de Sint-Hermeskerk doorgetrokken tot aan de
Priestersstraat.
• Voor de St-Hermestoren situeert zich de Kleine Markt.
• Vanaf de Kleine Markt tot aan de doorgetrokken Sint-Hermesstraat loopt de
Kerkhofweg.
• Het Albertpark krijgt de nieuwe naam Albert I-park.
• De Sint-Martensstraat loopt verder langsheen de zijkant van de Passage, de
stadsparking en het Albert-I-park tot aan de nieuwe Kerkhofweg.
• De Sint Martensstraat gaat aan de voorkant van de Passage over naar het SintMartensplein.
• De Cypriaan De Rorestraat wordt Kapittelstraat.
• Het deel van de Sint-Martensstraat tussen Kleine Markt en Sint-Martensplein, wordt nu
Cypriaan De Rorestraat.
• Parking achteraan het stadshuis wordt Parking Sint-Martens.

Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
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Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
De nieuwe straatnamen in de Vrijheid, zijnde Kerkhofweg, Kapittelstraat en Sint-Martensplein en
de aanpassingen voor de bestaande straten, zijnde Albert I-park, Sint-Hermesstraat, SintMartensstraat en de Cypriaan De Rorestraat, worden voorlopig vastgesteld.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met het opstarten van een openbaar onderzoek.
Artikel 3:
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
12. Aanleg van een fietspad in het verlengde van de Beekstraat, de Savooistraat kruisend
tot aan de Drieborrebeekstraat.
Goedkeuring van de gunning der werken aan nv Persyn uit Zwevegem.
De gemeenteraad in zitting van 28 november 2016 verleende zijn goedkeuring aan het ontwerp
omvattende het plan, het bijzonder bestek en de gedetailleerde raming goedgekeurd voor de
aanleg van een fietspad in het verlengde van de Beekstraat, de Savooistraat kruisend tot aan de
Drieborrebeekstraat.
De kosten voor deze werken werden geraamd op 138.871,25 euro, exclusief btw en 168.034,21
euro , inclusief btw.
Er werd tevens beslist dat de opdracht na open aanbesteding zou toegewezen worden.
Er werden 8 offertes ingediend waarvoor de Technisch Dienst op 29 oktober 2018 een verslag
van nazicht opmaakte.
De Technische Dienst stelt voor om deze opdracht te gunnen aan de economisch meest
voordelige regelmatige bieder, zijnde de nv Persyn uit Zwevegem, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 142.204,46 euro, exclusief btw en 172.067,40 euro, inclusief btw.
Aangezien het inschrijvingsbedrag hoger is dan het bedrag van de raming, dient dit dossier ter
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd te worden.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de gunning aan nv Persyn uit
Zwevegem van de werken voor de aanleg van een fietspad in het verlengde van de Beekstraat,
de Savooistraat kruisend tot aan de Drieborrebeekstraat.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 57.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
- 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.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
- Het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2016 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht, met name de openbare
procedure.
Relevante documenten
- Het verslag van nazicht van de offertes van 29 oktober 2018 opgesteld door de Technische
Dienst.
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- Het verslag van de veiligheidscoördinator waaruit blijkt dat deze offerte eveneens voldoet aan
het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en latere wijzigingen.
- De offerte van aannemer PERSYN NV.
Feiten/context/motivering
In het kader van de opdracht “Aanleg Fietspad verlengde Beekstraat” werd een bestek met
nummer W296 opgesteld door het Ontwerpbureau.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 138.871,25 excl. btw of € 168.034,21 incl.
21% btw.
De aankondiging van opdracht 2018-525448 werd gepubliceerd op 5 september 2018 op
nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 oktober 2018 om 11.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 13 februari 2019.
Er werden 8 offertes ontvangen:
- DE MEULEMEESTER BVBA, Reukenstraat 20 te 9500 GERAARDSBERGEN (€ 154.197,50
excl. btw of € 186.578,98 incl. 21% btw)
- GRONDWERKEN DE MOL BVBA, Bedrijvenlaan 28 te 9080 Zeveneken (€ 160.495,73 excl.
btw of € 194.199,85 incl. 21% btw)
- VAN HULLE PAUL GRONDWERKEN nv, KANEGEMSTRAAT 1 te 8700 Tielt (€ 145.980,00
excl. btw of € 176.635,80 incl. 21% btw)
- NORRE-BEHAEGEL BVBA, Nieuwpoortlaan 80 te 8434 WESTENDE (€ 160.538,50 excl. btw of
€ 194.251,59 incl. 21% btw)
- WANNIJN NV, Buissestraat 36 te 9690 KLUISBERGEN (€ 167.433,73 excl. btw of € 202.594,81
incl. 21% btw, na correctie van vergeten post nr1)
- APK WEGENBOUW NV, Winkelomseheide 217A te 2440 Geel (€ 166.927,10 excl. btw of
€ 201.981,79 incl. 21% btw, na correctie van vergeten post nr.1)
- CASTELEYN EN ZONEN nv, STEENOVENSTRAAT 80 te 8760 Meulebeke (€ 150.698,54 excl.
btw of € 182.345,23 incl. 21% btw, na correctie van vergeten post nr.1)
- PERSYN NV, Blokellestraat 113A te 8550 ZWEVEGEM (€ 142.204,46 excl. btw of € 172.067,40
incl. 21% btw).
De Technische Dienst stelde op 29 oktober 2018 het verslag van nazicht van de offertes op.
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde
PERSYN NV, Blokellestraat 113A te 8550 ZWEVEGEM, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 142.204,46 excl. btw of € 172.067,40 incl. 21% btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2019 onder artikel 2240000
– beleidsitem 02000 – subproject FIETSPAD.
Adviezen/visum
Een visum is vereist van de financieel directeur. De financieel directeur verleende een visum op
30 oktober 2018.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 29 oktober 2018,
opgesteld door de Technische Dienst.
Artikel 2:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
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Artikel 3 :
De opdracht “Aanleg Fietspad verlengde Beekstraat” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde PERSYN NV, Blokellestraat 113A te
8550 ZWEVEGEM, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 142.204,46 excl. btw of
€ 172.067,40 incl. 21% btw.
Artikel 4 :
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. W296.
Artikel 5:
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget 2019 onder
artikel 2240000 – beleidsitem 02000 – subproject FIETSPAD.
Artikel 6:
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
13. Grondruil van 2 percelen grond aan de Ninoofsesteenweg - Weverijstraat, 1ste inrit
van de Industriezone Klein Frankrijk.
Goedkeuring.
Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 24 april 2017 ging principieel akkoord
met de grondruil van 2 percelen grond aan de Ninoofsesteenweg – Weverijstraat, 1ste inrit van de
Industriezone Klein Frankrijk.
Het betreft de ruil van een stukje grond van 30,72 m² , eigendom van de firma Easywash International
en een stukje van 30,72 m² grond , eigendom van de Stad Ronse, noodzakelijk voor het regulariseren
van een toestand waarbij een Eandis-cabine op private weg werd ingeplant.
De Technische Dienst heeft inmiddels alle nodige documenten ontvangen zodat een ontwerpakte
van grondruil kon opgemaakt worden. De kosten voor meetplan en prekadastratie zijn ten laste
van de firma Easywash.
Het openbaar onderzoek heeft geen aanleiding gegeven tot opmerkingen.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze grondruil van 2 percelen grond
aan de Ninoofsesteenweg – Weverijstraat, ter hoogte van de 1ste inrit van de Industriezone Klein
Frankrijk.
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 113 dd. 25 oktober 2018 van de technische dienst .
Ontwerpakte.
Meetplan.
Bodemattesten.
Bericht aan de bevolking.
Tabel van verkoop.
Verslag van openbaar onderzoek

Feiten/context/motivering
-

Op het College van 24 april 2017 werd principieel akkoord gegaan met de grondruil van
2 percelen grond aan de Ninoofsesteenweg - Weverijstraat - 1ste inrit Klein Frankrijk te
Ronse.
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-

-

-

Het betreft de ruil van een stukje van 30,72m² grond ten kadaster gekend 2de afdeling
sectie C, deel van nummer 910Y2, eigendom van de firma Easywash International en
een stukje van 30,72m² grond 2de afdeling sectie C, deel van nummer 949K eigendom
van de Stad Ronse.
De grondruil is nodig voor het regulariseren van een toestand waarbij een Eandis cabine
op private eigendom werd ingeplant.
Inmiddels heeft de Technische Dienst de nodige documenten zoals het bodemattest, het
meetplan, de gegevens voor de precadastratie en de notariële informatie ontvangen en
werd op basis van deze documenten een ontwerpakte van grondruil opgemaakt. De
kosten voor het meetplan en precad werden ten laste van Easywash genomen.
Aangezien de bekendmaking met betrekking tot de verkoop werd gedaan en het
openbaar onderzoek geen aanleiding heeft gegeven tot opmerkingen wordt gevraagd
akkoord te gaan met de grondruil.

Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
De grondruil van de percelen hoek Ninoofsesteenweg 910Y2 en 949K wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Het ontwerp van de akte wordt aangenomen.
Artikel 3:
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
14. Aankoop in der minne van een deel van een perceel grond in de Rode Mutslaan voor
de realisatie van de rooilijn voor de buurtweg nummer 5.
Goedkeuring.
Voor de geplande wegen- en rioleringswerken in het kader van de realisatie van de rooilijn van
buurtweg nummer 5 dienen ter hoogte van de Rode Mutslaan 26 grondinnemingen te gebeuren.
Met de grondeigenaar voor de inneming nummer 5 werd een akkoord bereikt voor de aankoop in
der minne van een deel van een perceel grond met een oppervlakte van 71,93 m² voor de som
van 8.059,76 euro, alle vergoedingen inbegrepen.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aankoop van een deel van een
perceel grond in de Rode Mutslaan, voor de realisatie van de rooilijn voor buurtweg nummer 5
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 127 dd° 25 oktober 2018 van de Technische Dienst.
Akte.
Schattingsverslag.
Tabel.
Bodemattest.
Plan.
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Feiten/context/motivering
-

Ter hoogte van de Rode Mutslaan dienen 26 grondinnames te gebeuren voor de geplande
wegen- en rioleringswerken.
Met de grondeigenaar voor de inneming nummer 5, kadastraal gekend als 2de afdeling
sectie D, deel van nummer 582Y, werd een akkoord bereikt voor de aankoop in der minne
van een deel van een perceel grond met een oppervlakte volgens meting van 71,93 m² voor
de som van 8.059,76 euro alle vergoedingen inbegrepen.

Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit:
Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon,
Ignace Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Isabelle Stockman, Patrice Dutranoit
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron
Demeulemeester, Angélique Syroit
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien
Voor de fractie sp.a stemmen voor: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Sylvie De Bie, Jean-Pierre
Stockman, Philippe Vallez
Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane
Modde
Het onafhankelijk raadslid stemt voor: Brigitte Goddaer
Artikel 1:
De grondaankoop voor de inneming nummer 5 voor de geplande wegen- en rioleringswerken
Rode Mutslaan wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Het ontwerp van akte wordt aangenomen.
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.
15. Verkoop van een perceel stadsgrond in de Engelsenlaan aan de firma JBK Emptor.
Goedkeuring.
Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 23 april 2018 ging principieel akkoord
met de verkoop aan de firma JBK Emptor van een zeer smal perceel stadsgrond gelegen ter
hoogte van de Engelsenlaan, tussen private percelen van de Stad Ronse.
Het terrein werd opgemeten door en op kosten van de firma JBK Emptor, de schatting van de
grond werd ontvangen en de ontwerpakte voor de grondverkoop met erfdienstbaarheid van
doorgang naar de achterliggende oude waterloop ten voordele van de stad werd opgemaakt.
Het stukje grond omvattende een overwelfde gracht heeft een oppervlakte van 31,85 m² en wordt
verkocht tegen het overgekomen bedrag van 3.822 euro aan de firma JBK Emptor die op het
stukje grond en het aanpalend perceel een appartementsgebouw wenst op te richten.
Er werden naar aanleiding van het gehouden openbaar onderzoek geen opmerkingen
geformuleerd.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze verkoop van een perceeltje
stadsgrond ter hoogte van de Engelsenlaan aan de firma JBK Emptor.
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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 128 dd° 26 oktober 2018 van de Technische Dienst .
Ontwerpakte.
Schattingsverslag.
Meetplan.
Bericht aan de bevolking.
Tabel van verkoop.
Verslag van openbaar onderzoek

Feiten/context/motivering
-

-

-

Op het College van 23 april 2018 werd principieel akkoord gegaan met de verkoop van een
zeer smal perceel stadsgrond gelegen tussen de private percelen Ronse 2de afdeling, sectie
D, nummers 716L7 en 1524 aan de firma JBK Emptor.
Inmiddels werd het terrein opgemeten door en op kosten van de koper JBK EMPTOR, werd
de schatting van de grond ontvangen en werd de ontwerpakte voor grondverkoop met
erfdienstbaarheid van doorgang naar de achterliggende oude waterloop ten voordele van
de stad opgemaakt.
Gezien de firma JBK Emptor een appartementsgebouw op het stukje grond en het
aanpalend terrein wenst te bouwen, kan het stukje grond omvattende een overwelfde
gracht met een oppervlakte volgens meting van 31,85m² verkocht worden tegen de
overeengekomen som van € 3.822.
Ondertussen werd de nodige bekendmaking gedaan met betrekking tot de verkoop en
gezien het openbaar onderzoek geen aanleiding heeft gegeven tot opmerkingen wordt
gevraagd akkoord te gaan met de grondverkoop.

Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit:
Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon,
Ignace Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Isabelle Stockman, Patrice Dutranoit
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron
Demeulemeester, Angélique Syroit
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien
Voor de fractie sp.a stemmen voor: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Sylvie De Bie, Jean-Pierre
Stockman, Philippe Vallez
Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane
Modde
Het onafhankelijk raadslid stemt voor: Brigitte Goddaer
Artikel 1:
De verkoop van een perceel stadsgrond aan de firma JBK Emptor wordt goedgekeurd.
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Artikel 2:
Het ontwerp van akte wordt aangenomen.
Artikel 3:
Het deel van het perceel gelegen tussen de private percelen 2de afdeling sectie D, nummers
716L7 en 1524, met kadastraal referentienummer 45422/10449 en met een oppervlakte volgens
meting van 31,85m² wordt verkocht voor de som van €3.822.
Artikel 4:
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
16. Verkoop van grondoverschotten naar aanleiding van de aanleg van een fietspad langs
de Savooistraat en de Drieborrebeekstraat te Ronse.
Goedkeuring.
Voor de realisatie van het fietspad langsheen de Savooistraat en de Drieborrebeekstraat werd
meer grond aangekocht dan de in te nemen percelen grond.
Enkele aangelanden wensen deze grondoverschotten te kopen tegen de geschatte grondprijs
van 3,02 euro per m².
De ene geïnteresseerde wenst een stuk grond van 938 m² te kopen voor de prijs van 2.832,76
euro. De andere geïnteresseerde wil een stuk grond kopen van 2.066 m² voor de prijs van
6.239,32 euro.
Aangezien beide stukken grond momenteel geen enkele functie hebben maar wel onderhoud
vergen, is het opportuun deze stukken grond te verkopen.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de verkoop van deze wegoverschotten,
ontstaan door de grondaankoop voor de realisatie van het fietspad langs de Savooistraat en de
Drieborrebeekstraat, aan de geïnteresseerde aangelanden.
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.

-

Relevante documenten
-

Verslag 134 dd° 31 oktober 2018 van de Technische Dienst
Schattingsverslag
Meetplan
Liggingsplan
Bodemattest
Tabel van verkoop
2 ontwerpen van akte

Feiten/context/motivering
Naar aanleiding van de onderhandelingen voor de aankoop van de grond voor de aanleg van een
fietspad langsheen de Savooistraat en de Drieborrebeekstraat te Ronse, werd meer grond dan
de in te nemen grond aangekocht.
Enkele aangelanden waarvan de stad ook gronden heeft aangekocht, wensen deze
grondoverschotten aan te kopen.
Eén van de aangelanden wenst een stuk grond van 938m² en een tweede aangelande wenst een
stuk grond van 2.066m² aan te kopen, beiden tegen de geschatte grondprijs van €3,02/m², wat
respectievelijk neer komt op €2.832,76 voor het stuk van 938m² en €6.239,32 voor het stuk van
2.066m².
Deze stukken grond hebben momenteel geen functie en vragen enkel onderhoud.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
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Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
De verkoop van twee percelen stadsgrond langsheen de Savooistraat, kadastraal gekend als
sectie B, deel van nummer 1170M voor de som van €2.832,76 en €6.239,32 wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
De ontwerpen van akte worden aangenomen.
Artikel 3:
Tegenwoordige beslissing zal opgenomen worden in de overzichtslijst welke zal overgemaakt
worden aan de heer Provinciegouverneur.
17. Desaffectatie van de gemeenteweg langsheen de Jan van Nassaustraat en
desaffectatie van een stukje grond gelegen in de Engelsenlaan te Ronse.
Definitieve vaststelling.
Op de gemeenteraadszitting van 03 september 2018 werd de desaffectatie van 2 perceeltjes
openbaar domein voorlopig vastgesteld. Het betreft een stukje in onbruik geraakte weg in de Jan
van Nassaustraat en een zeer smal stukje grond in de Engelsenlaan omvattende een oude
waterloop die niet gecatalogeerd is en die gekend is als de Sint-Cornelisgracht.
Er werden, naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat gehouden werd vanaf 12 september
tot en met 11 oktober 2018, geen opmerkingen geformuleerd.
De raad wordt verzocht de desaffectatie van de gemeenteweg langsheen de Jan van
Nassaustraat en de desaffectatie van het stukje grond in de Engelsenlaan definitief 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 123 dd° 23 oktober 2018 van de Technische Dienst.

Feiten/context/motivering
-

-

Bij gemeenteraadsbesluit van 03 september 2018 werd de desaffectatie van 2 perceeltjes
openbaar domein voorlopig vastgesteld. Het betreft in de Jan van Nassaustraat een stukje
in onbruik geraakte weg in het terrein D 1500G en in de Engelsenlaan een zeer smal stukje
grond tussen de percelen D716L7 en 1524 omvattende een oude waterloop die niet
gecatalogeerd is, ter plaatse gekend als de Sint-Cornelisgracht te Ronse.
Het openbaar onderzoek, dat liep van 12 september 2018 tot en met 11 oktober 2018, heeft
geen aanleiding gegeven tot opmerkingen.
Volgend op voorgaande, dient de desaffectatie definitief te worden vastgesteld door de
Gemeenteraad.

Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
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Besluit:
Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon,
Ignace Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Isabelle Stockman, Patrice Dutranoit
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron
Demeulemeester, Angélique Syroit
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien
Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Sylvie De Bie, JeanPierre Stockman, Philippe Vallez
Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane
Modde
Het onafhankelijk raadslid stemt voor: Brigitte Goddaer
Artikel 1:

De desaffectatie van het stukje gemeenteweg langsheen de Jan van Nasaustraat en de
desaffectatie van een stukje grond in de Engelsenlaan worden definitief vastgesteld.
Artikel 2:
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur

Intergemeentelijke samenwerking
18. Gaselwest.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van 17 december 2018 en goedkeuring van de partiële splitsing
door overneming.
Beslissing.
De stad neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit
van het Westen.
Bij schrijven van Gaselwest van 09 oktober 2018 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de
Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 17 december 2018.
Het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de activiteiten elektriciteits- en
gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en
Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets CVBA
vindt zijn oorsprong in het volgende :
• sedert 01 juli 2014 zijn de bevoegde regulatoren voor de controle van de elektriciteits- en
gasdistributietarieven de Commission Wallonne pour l’Energie (hierna de “CWaPE”) in het
Waals Gewest en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna
“VREG”) in het Vlaams Gewest. De tariefmethodologieën respectievelijk goedgekeurd door
de Waalse en de Vlaamse regulatoren zijn van toepassing op alle gemeenten die territoriaal
onder het Gewest van hun bevoegdheid vallen en bijgevolg moeten de
gewestoverschrijdende distributienetbeheerders (hierna “DNB’s”) verschillende tarieven
opstellen in functie van de tariefmethodologieën eigen aan de groepen gemeenten in ieder
gewest. De tariefmethodologieën vastgelegd door de gewestelijke regulatoren zijn
fundamenteel verschillend en de gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders zijn
verplicht verschillende financiële staten en verschillende tarieven op te stellen voor de
gemeenten van ieder betrokken gewest.
• de toenemende verschillen tussen de gewesten zijn eveneens merkbaar in de openbare
dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders en de technische reglementen.
De raad word verzocht zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en
aan de voorgestelde partiële splitsing.
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Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 06 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op heden
gewijzigd, artikel 44
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd
Het gemeenteraadsbesluit van 04 februari 2013 waarbij de heer Diederik Van Hamme,
raadslid, werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente om deel te
nemen aan de algemene vergaderingen van “Gaselwest” en de heer Frederik
Vandenbossche, raadslid, werd aangeduid als plaatsvervanger

-

Relevante documenten
De uitnodiging van Gaselwest van 09 oktober 2018 voor deelname aan de algemene vergadering
in buitengewone zitting van woensdag 17 december 2018.
Een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur in zitting van
07 september 2018 werd aan de stad overgemaakt.
Feiten/context/motivering
De stad neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit
van het Westen.
Bij schrijven van Gaselwest van 09 oktober 2018 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de
Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 17 december 2018.
Het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de activiteiten elektriciteits- en
gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en
Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest door ORES Assets CVBA
vindt zijn oorsprong in het volgende :
•

•

•

Sedert 01 juli 2014 zijn de bevoegde regulatoren voor de controle van de elektriciteits- en
gasdistributietarieven de Commission Wallonne pour l’Energie (hierna de “CWaPE”) in het
Waals Gewest en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna
“VREG”) in het Vlaams Gewest. De tariefmethodologieën respectievelijk goedgekeurd door
de Waalse en de Vlaamse regulatoren zijn van toepassing op alle gemeenten die territoriaal
onder het Gewest van hun bevoegdheid vallen en bijgevolg moeten de
gewestoverschrijdende distributienetbeheerders (hierna “DNB’s”) verschillende tarieven
opstellen in functie van de tariefmethodologieën eigen aan de groepen gemeenten in ieder
gewest. De tariefmethodologieën vastgelegd door de gewestelijke regulatoren zijn
fundamenteel verschillend en de gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders zijn
verplicht verschillende financiële staten en verschillende tarieven op te stellen voor de
gemeenten van ieder betrokken gewest.
De toenemende verschillen tussen de gewesten zijn eveneens merkbaar in de openbare
dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders en de technische reglementen. Deze
onderscheiden financiële structuren brengen onvermijdelijk tariefverhogingen met zich
mee, met als onvermijdelijk gevolg het verlies aan schaalvoordeel. Verschillende Vlaamse
en Waalse gemeenten ondergaan dan ook de gevolgen van de wettelijke en reglementaire
wijzigingen, waaronder de gemeenten Celles, Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-del’Enclus, thans bediend door Gaselwest. Vandaar het voorstel tot partiële splitsing.
De partiële splitsingsoperatie zal alle waarborgen van neutraliteit ten aanzien van de andere
vennoten van Gaselwest inhouden.

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde partiële splitsing.
De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
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Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest dd° 17 december 2018 :
1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest
conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn.:
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de partiële splitsing.
b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere verslagen
van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 W.Venn.) met
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming van een gedeelte van
Gaselwest, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2019.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de
overige stukken bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van
Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
c. Goedkeuring van :
i.
de partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest van de activiteit
elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, CominesWarneton en Mont-de-l’Enclus en de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het
grondgebied van de gemeente Ellezelles van Gaselwest door Ores Assets cvba, dit
overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b. omvattende alle activa
en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis
van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien
verstande dat alle sedert 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 door Gaselwest gestelde
verrichtingen betreffende de overgenomen activiteiten, geactualiseerd in een per 31 december
2018 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria
gehanteerd voor de jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel – ook
boekhoudkundig en fiscaal – voor rekening zijn van de overnemende vennootschap Ores
Assets cvba, op last voor deze laatste Gaselwest te vrijwaren voor alle vorderingen en de
kosten van de partiële splitsing te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en
voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 1.b. hiervoor vermeld splitsingsvoorstel.
ii.
de overeenkomstige kapitaalvermindering.
d. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en inzonderheid
verlening van machtiging om :
i.
de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.a. en b. vast te stellen;
ii. de verwezenlijking van partiële splitsing vast te stellen;
iii. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders
vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
iv. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of
nuttig kan zijn;
v. t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle mededelingen en
vereiste formaliteiten te vervullen.
e. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.a. tot
en met 1.d bij authentieke akte te doen vaststellen.
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar
2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.
3. Statutaire benoemingen
4. Statutaire mededelingen.
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Artikel 2:
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot partiële splitsing door overneming van de
activiteiten elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles,
Comines-Warneton, Ellezelles en Mont-de-l’Enclus van de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest door ORES Assets CVBA zoals opgenomen in de agenda.
Artikel 3:
Machtiging te verlenen om de beslissingen genomen in de punten 1.a. tot en met 1.d. van de
agenda bij authentieke akte te doen vaststellen.
Artikel 4:
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres
intercommunales@eandis.be.
19. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Westlede.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van 04 december 2018 en vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger.
Beslissing.
De Stad Ronse is als vennoot aangesloten bij de Intergemeentelijke Samenwerking (IGS)
Westlede.
Bij schrijven van IGS Westlede van 09 oktober 2018 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van 04 december 2018 met als agenda :
1. Goedkeuring verslagen van de Algemene vergaderingen van 05 juni 2018
2. Activiteiten en strategie
3. Begroting 2019
4. Uittreding provincie
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
In uitvoering van artikel 44 van het Vlaams Decreet van 06 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moeten alle agendapunten voorgelegd worden aan de
gemeenteraad en dient het mandaat van de stadsvertegenwoordiger, namelijk de heer Tom
Deputter, vastgesteld te worden.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te geven aan de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van IGS Westlede van 04 december 2018 en het mandaat te bepalen van
de vertegenwoordiger.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 06 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op heden
gewijzigd, artikel 44.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd.
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het gemeenteraadsbesluit van 18 november 2013 waarbij de heer Tom Deputter,
schepen, aangeduid werd als stadsafgevaardigde voor de algemene vergaderingen van
IGS Westlede tijdens de hele legislatuur 2013-2018.

Relevante documenten
-

De uitnodiging van IGS Westlede van 09 oktober 2018 voor het bijwonen van de
buitengewone algemene vergadering van 04 december 2018.

Feiten/context/motivering
De Stad Ronse is als vennoot aangesloten bij de Intergemeentelijke Samenwerking (IGS)
Westlede.
Bij schrijven van IGS Westlede van 09 oktober 2018 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van 04 december 2018 met als agenda :
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1. Goedkeuring verslagen van de Algemene vergaderingen van 05 juni 2018
2. Activiteiten en strategie
3. Begroting 2019
4. Uittreding provincie
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
In uitvoering van artikel 44 van het Vlaams Decreet van 06 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moeten alle agendapunten voorgelegd worden aan de
gemeenteraad en dient het mandaat van de stadsvertegenwoordiger, namelijk de heer Tom
Deputter, vastgesteld te worden.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de buitengewone
algemene vergadering van IGS Westlede die gehouden zal worden op 04 december 2018.
Artikel 2:
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede van 04 december 2018, waarvoor een
beslissing moet genomen worden, goed te keuren.
Artikel 3:
Van onderhavige beslissing wordt een afschrift gestuurd naar directie@westlede.be.
20. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering van 12
december 2018 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.
Bij schrijven van SOLVA van 12 oktober 2018 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de
Algemene Vergadering van 12 december 2018 met als agenda:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuren actieplan en budget 2019
3. Ontwerp tot Statutenwijziging SOLVA: inwerkingtreding Decreet Lokaal Bestuur
In uitvoering van artikel 44 van het Vlaams decreet van 06 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moeten alle agendapunten voorgelegd worden aan de
gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger, namelijk de heer Ignace
Michaux, kan vastgesteld worden.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te geven aan de agenda van de algemene vergadering
van SOLVA van 12 december 2018 en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

-

Het decreet van 06 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op heden
gewijzigd, artikel 44.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd.
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het gemeenteraadsbesluit van 02 februari 2009 betreffende de toetreding tot het
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en SocioEconomische Expansie, “SOLVA” en de goedkeuring van de statuten van SOLVA
Het gemeenteraadsbesluit van 14 oktober 2013 waarbij de heer Ignace Michaux, schepen,
aangeduid werd als effectieve vertegenwoordiger en de heer Frederik Vandenbossche,
raadslid, als plaatsvervanger, voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van
SOLVA, tijdens de hele legislatuur 2013-2018.
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Relevante documenten
-

De uitnodiging van SOLVA van 12 oktober 2018 voor het bijwonen van de algemene
vergadering op 12 december 2018.

Feiten/context/motivering
Bij schrijven van 12 oktober 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor
Ruimtelijke Ordening en Socio-economische Expansie werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de
Algemene Vergadering van 12 december 2018 met als agenda :
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuren actieplan en budget 2019
3. Ontwerp tot Statutenwijziging SOLVA: inwerkingtreding Decreet Lokaal Bestuur.
In uitvoering van artikel 44 van het Vlaams decreet van 06 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moeten alle agendapunten voorgelegd worden aan de
gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger, namelijk de heer Ignace
Michaux, kan vastgesteld worden.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de algemene
vergadering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA die gehouden zal worden op
12 december 2018.
Artikel 2:
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
algemene vergadering van SOLVA van 12 december 2018, waarvoor een beslissing moet
genomen worden, goed te keuren.
21. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services,
TMVS. Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van 19 december 2018 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.
Bij gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 ging de stad akkoord om deel te nemen aan de
oprichting van de Dienstverlenende Vereniging "Tussengemeentelijke Maatschappij voor
Services", TMVS. Bij schrijven van TMVS dv van 26 oktober 2018 werd de Stad Ronse
uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2018 met als
agenda :
1. Toetredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
4. Begroting
5. Benoemingen
6. Mededelingen
6.1.
Presentiegelden vanaf 2019
6.2.
Overige
Varia.
In uitvoering van artikel 44 van het Vlaams decreet van 06 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moeten alle agendapunten voorgelegd worden aan de
gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger, namelijk de heer Aaron
Demeulemeester, kan vastgesteld worden.
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De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te geven aan de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van TMVS van 19 december 2018 en het mandaat te bepalen van de
vertegenwoordiger.
Ignace Michaux (schepen, CD&V GROEN) verlaat de zitting.

Bevoegdheid/rechtsgrond
-

-

Het decreet van 06 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op heden
gewijzigd, artikel 44
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd
Het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 houdende de goedkeuring van de deelname aan
de oprichting van de Dienstverlenende Vereniging "Tussengemeentelijke Maatschappij voor
Services", TMVS.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2018 waarbij de heer Aaron Demeulemeester,
raadslid, werd aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de Algemene
Vergaderingen van TMVS dv en gevolmachtigd werd om in naam van de gemeente deel te
nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en
andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de
belangen van de stad te behartigen op deze vergaderingen. De heer Wouter Stockman,
schepen, werd aangeduid als plaatsvervanger.

Relevante documenten
De uitnodiging van TMVS dv van 26 oktober 2018 voor deelname aan de buitengewone
algemene vergadering van woensdag 19 december 2018.
Feiten/context/motivering
Bij schrijven van TMVS dv van 26 oktober 2018 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2018 met als agenda :
1. Toetredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
4. Begroting
5. Benoemingen
6. Mededelingen
6.1.
Presentiegelden vanaf 2019
6.2.
Overige
Varia.
In uitvoering van artikel 44 van het Vlaams decreet van 06 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking moeten alle agendapunten voorgelegd worden aan de
gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger, namelijk de heer Aaron
Demeulemeester, kan vastgesteld worden.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit:
Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon,
Wouter Stockman, Yves Deworm, Isabelle Stockman, Patrice Dutranoit
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron
Demeulemeester, Angélique Syroit
Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien
Voor de fractie sp.a onthouden zich: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Sylvie De Bie, JeanPierre Stockman, Philippe Vallez
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Voor de fractie Vlaams Belang stemmen voor: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane
Modde
Het onafhankelijk raadslid stemt voor: Brigitte Goddaer
Artikel 1:
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van TMVS dv van 19 december 2018 en de daarbij behorende documentatie nodig
voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
4. Begroting
5. Benoemingen
6. Mededelingen
6.1.
Presentiegelden vanaf 2019
6.2.
Overige
Varia.
Artikel 2:
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de
buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018, waarvoor een beslissing moet
genomen worden, goed te keuren.

Organisatieontwikkeling
22. Stadspersoneel.
Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor het jaar 2019.
Goedkeuring.
In de rechtspositieregeling wordt een opsomming gegeven van de feestdagen waarop het
stadspersoneel van verlof geniet. De Personeelsdienst heeft een voorstel opgemaakt betreffende
de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor het jaar 2019.
De volgende brugdagen worden voorzien : vrijdag 31 mei, vrijdag 12 juli, vrijdag 16 augustus en
vrijdag 27 december 2019.
Er zijn 2 inhaalverlofdagen, namelijk zondag 21 juli en zaterdag 02 november 2019.
Voor het personeel van de bibliotheek, het recyclagepark, de Jeugddienst, de Cultuurdienst, de
Personeelsdienst worden aanvullende sluitingsdagen voorzien.
Voor het personeel van de sporthal en het zwembad worden afwijkingen op de verlof- en
brugdagen voorzien.
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het voorstel inzake de verlofdagen en
de brug- en compensatiedagen voor het stadspersoneel voor het jaar 2019.
Ignace Michaux (schepen, CD&V GROEN) komt de zitting binnen.

Bevoegdheid/ rechtsgrond
- Het gemeentedecreet van 05 juli 2005 en latere wijzigingen.
- De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 en latere wijzigingen houdende de
goedkeuring van de rechtspositieregeling.
- Titel IX, hoofdstuk II, artikel 206 en hoofdstuk III, artikel 209 paragraaf 1 van de
rechtspositieregeling houdende de verloven en afwezigheden van het stadspersoneel.
- De Collegebeslissing van 17 september 2018 houdende het voorstel voor de brug- en
compensatiedagen voor 2019.
Relevante documenten
Het Bijzonder Onderhandelingscomité van 22 oktober 2018, houdende de onderhandelingen
rond de brug- en compensatiedagen.

38/45

Feiten/context/motivering
Het is noodzakelijk de brug- en compensatiedagen voor 2019 te bepalen en kenbaar te maken aan
het personeel vóór 15 december 2018.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Volgende brugdagen voor het jaar 2019 worden voorzien :
- vrijdag 31 mei 2019 (dag na OLH Hemelvaart)
- vrijdag 12 juli 2019 (dag na Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
- vrijdag 16 augustus 2019 (dag na OLV Hemelvaart)
- vrijdag 27 december 2019 (dag na tweede Kerst).
Artikel 2:
Volgende inhaalverlofdagen worden voorzien :
- zondag 21 juli 2019 (Nationale Feestdag)
- zaterdag 02 november 2019 (Allerzielen).
Artikel 3:
Volgende aanvullende sluitingsdagen worden voorzien voor de personeelsleden van de
bibliotheek:
zaterdag 01 juni 2019
zaterdag 13 juli 2019
zaterdag 17 augustus 2019
zaterdag 16 november 2019
zaterdag 28 december 2019
dinsdag 31 december 2019.
Artikel 4:
Volgende aanvullende sluitingsdagen worden voorzien voor de personeelsleden van het
recyclagepark:
van dinsdag 24 december 2019 tot en met donderdag 02 januari 2020.
Artikel 5:
Volgende aanvullende sluitingsdagen worden voorzien voor de personeelsleden van de
Jeugddienst: van 23 december 2019 tot en met 05 januari 2020.
Artikel 6:
Volgende regeling wordt voor de zaalwachters van de sporthal en de redders van het zwembad
voorzien :
- af te wijken van de voorgestelde brugdagen, alsook op 15 november 2019 en te voorzien in
permanentie
- aanvullend te sluiten op de zondag van Pasen en de zondag van Pinksteren en de zondag
van de Fiertel.
Artikel 7:
Volgende aanvullende sluitingsdagen worden voorzien voor de personeelsleden van de
Cultuurdienst: 23 december 2019 tot en met 27 december 2019.
Artikel 8:
Volgende aanvullende sluitingsdagen worden voorzien voor de personeelsleden van de
Personeelsdienst: 23 december 2019 (volledige dag) en 24 december 2019 (halve dag).
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23. Stadspersoneel.
Arbeidsreglement.
Invoeren van glijdende uurroosters voor het personeel van de bibliotheek in
vervanging van de bestaande uurroosters.
Goedkeuring.
De vernieuwde uurroosters werden opgemaakt op voorstel van de bibliothecaris omdat een
variabel uurrooster een aantal voordelen heeft: het zorgt voor een betere dienstverlening,
flexibiliteit en aandacht voor een beter balans tussen werk en privé.
Het voorstel voor de invoering van glijdende uurroosters werd voorgelegd aan het personeel van
de bibliotheek. De medewerkers gaven aan akkoord te gaan met het voorstel.
Bij het opmaken van de uurroosters werd rekening gehouden met de toepasselijke
reglementering met betrekking tot het maximum dagelijkse arbeidsduur, pauze en rusttijd tussen
twee werkdagen.
Voor de continuïteit van de bibliotheek is het aangewezen de glijdende uurroosters in te voeren.
De raad wordt verzocht akkoord te gaan met de vernieuwde uurroosters, toe te voegen aan de
bijlage van het arbeidsreglement voor het personeel van de bibliotheek en dit met ingang van 01
januari 2019.
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 01 oktober 2018 houdende het voorstel tot invoering glijdend
uurrooster.
De nota van 17 september 2018 van mevrouw Karen Demeulemeester, houdende het
voorstel en de motivering voor de invoering van glijdende uurroosters voor het personeel
van de bibliotheek.
De notulen van het Basisoverlegcomité van 22 oktober 2018.

Feiten/Context/Motivering
-

-

Het voorstel werd voorgelegd aan het personeel waarop de uurroosters van toepassing zijn
teneinde anoniem opmerkingen te kunnen formuleren.
Bij het opmaken van de uurroosters wordt rekening gehouden met de toepasselijke
reglementering met betrekking tot maximum dagelijkse arbeidsduur, pauze en rusttijd
tussen 2 werkdagen.
De uurroosters werden opgemaakt op voorstel van de bibliothecaris.
Een wijziging van uurroosters is onderworpen aan syndicaal overleg.
Dit voorstel werd voorgelegd op het Basisoverlegcomité van 22 oktober 2018
Voor de continuïteit van de bibliotheek is het aangewezen de glijdende uurroosters in te
voeren.

Adviezen/Visum
Advies van 21 september 2019 van Ann Hemberg, verantwoordelijke personeelsdienst op het
voorstel van glijdende uurroosters voor het bibliotheekpersoneel.
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Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Gaat akkoord om onderstaande uurroosters toe te voegen aan de bijlage van het
arbeidsreglement in vervanging van de bestaande uurroosters voor het personeel van de
bibliotheek en dit met ingang van 01 januari 2019 :
Uurrooster in week A:
MAANDAG tot VRIJDAG
ZATERDAG
7u45 – 9u
1u15
glijtijd
/
9u – 12u
3u
stamtijd
/
12u – 13u30
1u30
glijtijd (met min. middagpauze van 30’)
/
13u30 – 16u
2u30
stamtijd
/
16u – 17u30
1u30
glijtijd
/
TOT STAMTIJD
5u30
/
TOT GLIJTIJD
4u15
/
NORM/DAG
7u36
/
TOT. NORM/WEEK
38u
/
Uurrooster in week B:
MAANDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG
7u45 – 9u
1u15
glijtijd
9u – 12u
3u
stamtijd
12u – 13u30
1u30
glijtijd (met min. middagpauze van 30’)
13u30 – 17u
3u30
stamtijd
17u – 17u30
0u30
glijtijd
TOT STAMTIJD
6u30
TOT GLIJTIJD
3u15
NORM/DAG
7u40
DINSDAG / VRIJDAG
13u30 – 15u
1u30
glijtijd
15u – 20u
5u
stamtijd
20u – 20u30
0u30
glijtijd
TOT ST
5u
TOT GT
2u
NORM/DAG
6u
ZATERDAG
8u30 – 9u
0u30
glijtijd
9u – 12u
3u
stamtijd
12u – 12u30
0u30
glijtijd
TOT STAMTIJD
3u
TOT GLIJTIJD
1u
NORM
3u
TOT. NORM/WEEK
38u
B

24. Stadspersoneel.
Aanpassing van de personeelsformatie.
Goedkeuring.
De personeelsformatie van de bibliotheek voorziet op dit ogenblik 4 functies van administratief
medewerker en 3 functies van bibliotheek assistent.
Momenteel is er 1 functie van administratief medewerker vacant.
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Het omzetten van een functie van administratief medewerker naar een functie van bibliotheek
assistent brengt geen wijziging teweeg in het aantal voorziene functies of in de kostprijs.
Het omzetten van een functie van administratief medewerker naar een functie van bibliotheek
assistent brengt een wijziging te weeg met betrekking tot de aanwervingsvoorwaarden, met name
: houder zijn of te behalen tijdens de proeftijd van een akte van bekwaamheid tot het houden van
een openbare bibliotheek of initiatie tot bibliotheek-, documentatie-, en informatiekunde of een
gelijkwaardig attest in plaats van enkel in het bezit zijn van een diploma HSO.
Door een functie van administratief medewerker om te zetten naar een functie van bibliotheek
assistent wordt er in de bibliotheek voorzien in een licht overwicht van medewerkers op C-niveau
die een bibliotheektechnische basisopleiding hebben genoten, hetgeen een belangrijke
meerwaarde is voor het uitvoeren van een functie in de bibliotheek en een belangrijke
voorwaarde voor verdere professionalisering.
De raad wordt verzocht om akkoord te gaan met de wijziging van de personeelsformatie van de
Bibliotheek, meer bepaald het omzetten van 1 functie van administratief medewerker naar 1
functie van bibliotheek assistent.
Bevoegdheid/Rechtsgrond
-

-

-

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 103.
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 08 oktober 2018, houdende het voorstel tot aanpassing van de
personeelsformatie bij de bibliotheek.

Relevante documenten
-

-

De mail van Karen Demeulemeester van 03 oktober 2018 houdende de vraag tot aanpassing
van de personeelsformatie van de bibliotheek door een functie van administratief
medewerker (S) (C1-C3) om te zetten naar een functie van bibliotheek assistent (S) (C1-C3).
De notulen van het Basisoverlegcomité van 22 oktober 2018.

Feiten/Context/Motivering
-

De personeelsformatie van de bibliotheek voorziet op dit ogenblik 4 functies van administratief
medewerker (S) (C1-C3) en 3 functies van bibliotheek assistent (S) (C1-C3).

-

Momenteel is er 1 functie van administratief medewerker (S) (C1-C3) vacant.
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-

Het omzetten van een functie van administratief medewerker (S) (C1-C3) naar een functie van
bibliotheek assistent (S) (C1-C3) brengt geen wijziging teweeg in het aantal voorziene functies
of in de kostprijs.

-

Het omzetten van een functie van administratief medewerker (S) (C1-C3) naar een functie van
bibliotheek assistent (S) (C1-C3) brengt een wijziging te weeg met betrekking tot de
aanwervingsvoorwaarden, met name houder zijn of te behalen tijdens de proeftijd (in dit
laatste geval bedraagt de proeftijd minimum 1 jaar en maximum 2 jaar) van een akte van
bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek of initiatie tot bibliotheek-,
documentatie-, en informatiekunde of een gelijkwaardig attest in plaats van enkel in het bezit
zijn van een diploma HSO.

-

Door een functie van administratief medewerker (S) (C1-C3) om te zetten naar een functie van
bibliotheek assistent (S) (C1-C3) wordt er in de bibliotheek voorzien in een licht overwicht van
medewerkers op C-niveau die een bibliotheektechnische basisopleiding hebben genoten,
hetgeen een belangrijke meerwaarde is voor het uitvoeren van een functie in de bibliotheek
en een belangrijke voorwaarde voor verdere professionalisering.

-

Een wijziging van de personeelsformatie dringt zich dan ook op, meer bepaald :
o Omzetten van 1 functie van administratief medewerker (S) (C1-C3) naar 1 functie
van bibliotheek assistent (S) (C1-C3).

-

De voorzitter van de OCMW-raad is lid van het College van Burgemeester en Schepenen.
Een wijziging in de personeelsformatie is onderhevig aan vakbondsonderhandeling.

Adviezen/visum
Het advies van de Personeelsdienst van 03 oktober 2018 met betrekking tot het voorstel tot
wijziging van de personeelsformatie van de bibliotheek.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Gaat akkoord om de personeelsformatie van de bibliotheek als volgt te wijzigen :
Omzetten van 1 functie van administratief medewerker (S) (C1-C3) naar 1 functie van bibliotheek
assistent (S) (C1-C3).
Pol Kerckhove (raadslid, sp.a) verlaat de zitting.
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Vragen en antwoorden
1.

Aanpassing “vragen en antwoorden” van het verslag van de vorige gemeenteraad (15
oktober 2018) – ingediend door de heer Björn Bofdon, raadslid sp.a.

De heer Björn Bordon, gemeenteraadslid sp.a, wenst volgende zaken toe te voegen aan het luik
'vragen en antwoorden' in het verslag van de vorige gemeenteraad:
Bij punt 1: 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 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...
Bij punt 2: 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.
De heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter, wenst volgende zin bij punt 1 "De heer Wim
Vandevelde, OCMW-voorzitter, deelt mee dat de problemen die aangehaald worden in de
inspectieverslagen veel voorkomende problemen zijn in zorginstellingen, zoals nu ook in De
Linde." te vervangen door: "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 Luc Dupont, Burgemeester, wenst bij punt 8 volgende zin aan te passen "De
burgemeester heeft dit ook reeds opgemerkt en gesignaleerd." naar "De burgemeester heeft hun
aanwezigheid ook reeds opgemerkt en gesignaleerd.".
De heer Jean-Pierre Stockman, gemeenteraadslid sp.a, wenst de uitval van de heer Aaron De
Meulemeester naar aanleiding van punt 7 ook in het verslag op te nemen. Volgende zin werd
toegevoegd: "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."
Alle aanpassingen worden door de gemeenteraad aangenomen.
2.

Georges De Myttenaerestraat en zwaar vrachtverkeer Zonnestraat (op te volgen vragen
van de vorige gemeenteraad) – ingediend door de heer Jean-Pierre Stockman, raadslid sp.a.

De heer Jean-Pierre Stockman wenst de stadsdiensten te bedanken voor het vullen van de putten
in de Georges De Myttenaerestraat. De bewoners van die straat zijn heel blij.
Om de problematiek van het zwaar vrachtverkeer in de Zonnestraat beter in kaart te brengen, had
de burgemeester voorgesteld om een objectieve telling te laten uitvoeren. De resultaten zouden op
de volgende gemeenteraad meegedeeld worden...
De burgemeester, de heer Luc Dupont, deelt mee dat dit nog niet gebeurd is. Hij zal hierom
verzoeken en de resultaten zullen meegedeeld worden.
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3.

Opruimen van sneeuw bij behoeftigen – ingediend door mevrouw Christiane Modde,
raadslid Vlaams Belang.

Mevrouw Christiane Modde, gemeenteraadslid Vlaams Belang, deelt mee dat er een reglement
bestaat om behoeftige personen te helpen om sneeuw op te ruimen op het voetpad voor hun
huis. Mevrouw Modde wou graag beroep doen op die dienstverlening maar kreeg vanuit het
sociaal huis te horen dat ze niet weten of dit nog gedaan zal worden. Bijgevolg werd haar geen
kaart meegegeven.
Mevrouw Modde denkt dat deze dienstverlening te weinig gekend is en er daarom zo weinig
aanvragen zijn. Zij stelt voor om brochures uit te delen.
De heer Vandevelde Wim, OCMW-voorzitter, deelt mee dat dit reeds door een tiental personen
werd aangevraagd. Er is geen intentie om het reglement af te schaffen, maar er wordt momenteel
wel nagegaan hoe we die dienstverlening kunnen blijven realiseren. De Technische Dienst van
het OCMW is hiervoor onderbemand. De OCMW-voorzitter overweegt eventueel de sociale
economie in te schakelen om deze taak uit te voeren. Daarnaast moet ook gekeken worden om
misbruik tegen te gaan.
De aanvragen komen vooral binnen op het moment dat het begint te sneeuwen. Hij stelt dan ook
voor dat mevrouw Modde het sociaal huis contacteert wanneer het begint te sneeuwen. De
Technische Dienst zal dan ingezet worden voor het opruimen van de sneeuw.
4.

Parking voor autocars.

Mevrouw Christiane Modde, gemeenteraadslid Vlaams Belang, wenst de huidige bestuursploeg
te feliciteren om van Ronse weer een mooie stad te maken. Dit ook op het vlak van toerisme.
Mevrouw Modde vindt echter dat het voorzien van parkeerplaatsen voor autocars nog steeds een
pijnpunt blijft in de stad. In deze stad zijn er slechts drie plaatsen voorzien, namelijk achter de
Delhaize. Maar de autocars maken amper gebruik van die plaatsen. Er zouden meer
parkeerplaatsen moeten voorzien worden, zoals beneden de Kruisstraat en ook zouden
aanwijzingen aangebracht moeten worden naar die parkeerplaatsen.
Mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen van Toerisme, deelt mee dat dit een terechte bekommernis
is. Zij neemt de tip van mevrouw Modde mee.
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