
BESTUUR DER STAD RONSE 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 

DD° 08 MAART 2010 

 
WAREN AANWEZIG : de heer Jan Foulon, GR-voorzitter 
 De heer Luc Dupont, Burgemeester 
 De Schepenen :  Gunther Deriemaker, Agnes Van Crombrugge, 
 Suzanne Arys, Joris Vandenhoucke, Nedia Gmati-Trabelsi en Yves 
 Deworm. 
 
De raadsleden : Rudi Boudringhien, Erik Tack, Patrick De Dobbeleer, Diederik Van Hamme, Erik 
Van Der Eedt, Patrick Vanneste, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Brigitte Goddaer, Dirk 
Deschaumes, Björn Bordon, Christiane Modde, Tom Deputter, Nathalie Carton, Wouter Stockman, 
Sylvie De Bie en Carine Moulart. 
 Mevrouw Linda Vandekerkhove, stadssecretaris. 
 De heer Pol Kerckhove, Schepen van rechtswege. 
 
Verontschuldigd : de heren Lesly Van Wynen en Jean-Paul Vancoppenolle, raadsleden.  
 
De CD&V-fractie : Luc Dupont, Agnes Van Crombrugge, Joris Vandenhoucke, Yves 
Deworm, Diederik Van Hamme, Jan Foulon, Ignace Michaux en Brigitte Vanhoutte. 
De SP.a-Groen!-fractie : Gunther Deriemaker, Suzanne Arys, Nedia Gmati-Trabelsi, Björn 
Bordon, Wouter Stockman, Sylvie De Bie en Carine Moulart. 
De Vlaams Belang-fractie : Erik Tack, Patrick Vanneste, Brigitte Goddaer, Dirk Deschaumes, 
Christiane Modde en Nathalie Carton. 
De Open VLD-fractie :  Patrick De Dobbeleer en Tom Deputter. 
De GBIC-fractie :  Rudi Boudringhien en Erik Van Der Eedt. 

 

 

 
LEEFMILIEU 

4. COLLECTIEF BEHEER DOOR DE TMVW VOOR DE PLAATSING VAN 

INDIVIDUELE VOORBEHANDELINGSINSTALLATIES VOOR 

AFVALWATER (IBA'S).  

BEKRACHTIGING VAN DE COLLEGEBESLISSING DD° 06 JULI 2009. 

Bij de opmaak van de zoneringsplannen werd een verbetering van de huidige waterkwaliteit 

vooropgesteld. Deze verbetering dient onder andere gerealiseerd te worden door de bouw van 

individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA’s).  

Het zoneringsplan van de Stad Ronse is definitief van kracht geworden op 07 september 2008. 

Momenteel moeten burgers met een woning gelegen in het individueel te optimaliseren 

buitengebied zelf instaan voor de plaatsing van een IBA. 

Doordat er veel knelpunten zijn met de individueel beheerde IBA’s, besliste het College van 

Burgemeester en Schepenen in zijn zitting van 06 juli 2009 om akkoord te gaan met het 

collectief beheer van de IBA’s door de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 

voor Watervoorziening, “TMVW”.  

De stad komt tussen voor een vast bedrag van 2.500 euro per IBA en de burger betaalt de 

restfinanciering van ongeveer 2.000 euro. De stad krijgt hiervoor een subsidie van het Vlaams 

Gewest ten bedrage van 2.250 euro per IBA en het verschil van 250 euro wordt bijgepast van 

uit het investeringsbudget. 

De raad wordt verzocht de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 

06 juli 2009 houdende het collectief beheer van de IBA’s door de TMVW, te bekrachtigen. 

 



DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, §1; 

 Gelet op het zoneringsplan van de Stad Ronse waarvan de goedkeuring werd gepubliceerd 

in het Belgisch Staatsblad op 28 augustus 2008 en dat bijgevolg van kracht is sinds 07 september 

2008; 

 Gelet op de brief van TMVW van 10 februari 2010 met de vraag om bekrachtiging van 

de collectieve aanpak van IBA’s door de gemeenteraad; 

Gelet op het verzoek van de VMM om de beslissing van het college over het collectief 

beheer van IBA’s te laten bekrachtigen door de gemeenteraad gezien de omzendbrief 

“Aanbevelingen Economisch Toezichthouder met betrekking tot de modaliteiten van de 

individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s) en de aanrekening van  een 

hogere saneringsbijdrage/vergoeding voor de IBA-gebruikers;  

Gelet op de nota 2009/070 van de milieudienst met het voorstel van collectief beheer 

van IBA’s door TMVW; 

Overwegend dat de subsidie van het Vlaams Gewest voor individueel beheerde IBA’s 

werd afgeschaft en vervangen door een subsidie van €2.250 per IBA indien ze collectief 

beheerd worden waardoor het Vlaams Gewest het collectief beheer van IBA’s wil 

aanmoedigen;  

Overwegend dat er veel knelpunten zijn met de individueel beheerde IBA’s; 

Overwegend dat door een collectief beheer van de IBA’s een beter zuiveringsrendement 

zal behaald worden en dat collectief beheer voor de burgers duidelijker en eenvoudiger is; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

BESLIST : met algemene stemmen : 

 

Artikel 1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 06 juli 2009 over 

het collectief beheer van IBA’s te bekrachtigen zijnde: 

- akkoord te gaan met het collectief beheer van IBA’s door TMVW; 

- een vaste tussenkomst voor de stad van €2.500 per IBA en een restfinanciering van 

± €2.000 voor de burger; 

- de afkoppeling van hemelwater en afvalwater blijft vollledig ten laste van de 

burgers; 

- de bestaande IBA’s worden voorlopig niet overgenomen door TMVW. 

Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, hoofdstuk I 

van het gemeentedecreet dd° 15 juli 2005. 

 

 


