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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 17 DECEMBER 2018 

 
Aanwezig: Lieven Dhaeze, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Tom Deputter, Wouter Stockman, 
schepenen. 
 
Wim Vandevelde, schepen van rechtswege. 
 
Yves Deworm, Rudi Boudringhien, Gunther Deriemaker, Erik Tack, Pol Kerckhove, Diederik 
Van Hamme, Björn Bordon, Dirk Deschaumes, Christiane Modde, Sylvie De Bie, Aaron 
Demeulemeester, Angélique Syroit, Isabelle Stockman, Frederik Vandenbossche, Jean-
Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, Philippe Vallez, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Jan Foulon, schepen. 
 
Brigitte Goddaer, Abderrahim Lahlali, Koen Haelters, Sonia Azouzi, raadsleden  

De voorzitter opent de zitting. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 19 november 2018 worden met 
algemene stemmen goedgekeurd. 
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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing.                                                             
Hernieuwing.                                                                                                                     
Beslissing. 

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

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

Openbare veiligheid 

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

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

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

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

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

Financieel beheer 

9. Politiezone Ronse.                                                                                                                
Begroting voor het dienstjaar 2019.                                                                                 
Vaststelling. 

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

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

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

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

Beheer patrimonium en infrastructuur 

15. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                 
Grondverkoop van een garage "G7" gelegen in de Albert Massezstraat.                      
Goedkeuring. 

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

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

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

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

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

Wonen en omgeving 

21. Opening van nieuwe wegenis in het kader van de aanvraag om 
omgevingsvergunning door Ateliers Ronse, voor het bouwen van een woon- en 
werksite op de terreinen van de voormalige firma Cyr Cambier in de Jan van 
Nassaustraat.                                         Goedkeuring. 

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

Economie 

23. Politieverordening betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein.       
Aanpassing.                                                                                                                    
Beslissing. 

Leven en welzijn 

24. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Grijkoort-Werkplaats in 
het kader van de gecoördineerde aanpak van zwerfvuil, hondenpoep en sluikstorten. 
Goedkeuring van de bijlage inzake sneeuwruimen 2018-2019. 

Vrije tijd 

25. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                   
Academiereglement.                                                                                                       
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 

26. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, 
"I.VL.A".                                                                                                                              
Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 
december 2018 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                      
Beslissing. 
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27. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov. 
Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 21 
december 2018 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                 
Beslissing. 

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

Organisatieontwikkeling 

29. Stadspersoneel.                                                                                                                     
Aanpassing van de personeelsformatie.                                                                           
Goedkeuring. 

 
Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

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

 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing.                                                             
Hernieuwing.                                                                                                                     
Beslissing. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017 werd het belastingreglement inzake de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing aangepast naar 944 opcentiemen voor het 
aanslagjaar 2018. 
Dit reglement dient hernieuwd te worden voor het aanslagjaar 2019. Voor het aanslagjaar 2019 
worden ten bate van de gemeente nog steeds 944 opcentiemen geheven op de onroerende 
voorheffing. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de hernieuwing van de opcentiemen 
op de onroerende voorheffing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Artikel 170, §4, van de Grondwet. 
Artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992. 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
Artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 
Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde 
financiering van de provincies. 
Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017 houdende de aanpassing van de heffing 
van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar 944 opcentiemen voor het 
aanslagjaar 2018. 
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Feiten/context/motivering 

Het bedoelde vigerend reglement dient hernieuwd te worden voor het aanslagjaar 2019. 
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: 

Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Isabelle Stockman, 
Patrice Dutranoit 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Angélique Syroit, Frederik Vandenbossche 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, 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 

Artikel 1:  
Voor het aanslagjaar 2019 worden ten bate van de gemeente 944 opcentiemen geheven op 
de onroerende voorheffing. 
Artikel 2:  
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de 
Vlaamse Belastingdienst. 
Artikel 3:  
Een kopie van deze verordening wordt bezorgd aan het Agentschap Vlaamse 
Belastingdienst, Onroerende Voorheffing t.a.v. mevrouw Katrien Matthijs, Vaartstraat 16 te 
9300 Aalst. 
Artikel 4:  
Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid toegezonden worden.  

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

Het retributiereglement op het betalend parkeren en op het parkeren in de blauwe zone werd 
voor het laatst aangepast op de gemeenteraadszitting van 22 december 2014. 
Er wordt voorgesteld een aantal aanpassingen aan dit retributiereglement aan te brengen, zoals : 

− het invoeren van een taxikaart naast de reeds bestaande werknemerskaart, 
zorgverstrekkerskaart, aannemerskaart en handelaarskaart. De retributie hiervoor 
wordt bepaald op 65 euro per jaar. 

− het aanpassen van het gratis parkeren naar 30 minuten in plaats van 15 minuten. 
De raad wordt verzocht zijn akkoord te betuigen met de aanpassing van het retributiereglement 
op het betalend parkeren en op het parkeren in de blauwe zone, met ingang van 01 januari 2019. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 42 
en 43 

- De wet van 22 februari 1965 waarbij aan gemeenten wordt toegestaan om parkeergeld 
op motorvoertuigen in te voeren, gewijzigd door de wet van 07 februari 2003 houdende 
verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid 
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- De wet betreffende de politie op het wegverkeer gecoördineerd bij KB van 16 maart 
1968 en gelet op het KB van 01 december 1975 betreffende het algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (beter bekend 
als de Wegcode), en de latere wijzigingen 

- Het Ministerieel Besluit van 12 januari 1975 tot vaststelling van de kenmerken van 
bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij MB van 03 maart 2003 
betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap 

- Het Ministerieel Besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die een 
bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te 
reiken worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels van 
uitreiking en voor gebruik worden bepaald 

- Het Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met 
een handicap, gewijzigd bij MB van 26 september 2005, waarbij de personen worden 
aangewezen die de speciale parkeerkaart voor gehandicapten kunnen bekomen alsook 
ministeries die bevoegd zijn om deze kaart uit te reiken en waarbij het model ervan 
alsmede de modaliteiten van afgifte, intrekking en gebruik worden bepaald 

- Het Ministerieel Besluit van 09 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart 
- Het Decreet van 09 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door 

parkeerbedrijven 
- De beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2011 houdende de vaststelling van 

het retributiereglement op het betalend parkeren en op het parkeren in een blauwe zone 
- De beslissing van de gemeenteraad van 22 december 2014 houdende een aanpassing 

van het retributiereglement op het betalend parkeren en op het parkeren in blauwe zone 
- De nota MOB-DZH 2018/045 en de Collegebeslissing van 17 september 2018 om 

akkoord te gaan om het gratis parkeren uit te breiden van 15 minuten naar 30 minuten 
voor de volledige betalende zone en een aangepast retributiereglement voor te leggen 
aan de gemeenteraad 

- De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2009, waarbij de 
gemeenteraad delegatie van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en 
Schepenen geeft voor het opstellen van aanvullende verkeersreglementen 

- De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de 
gemeenteraad delegatie van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en 
Schepenen geeft voor het opheffen van aanvullende verkeersreglementen 

- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 13 november 2017 
betreffende de regeling van parkeren in sommige centrumstraten in blauwe zone en 
betalende zone 

Relevante documenten 

- Retributiereglement op het betalend parkeren en het parkeren in de blauwe zone 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 december 2014 

- Aangepast retributiereglement met aanduiding van wijzigingen 
- Nota MOB-DZH 2018/045 over de uitbreiding van het gratis parkeren van 15 minuten 

naar 30 minuten 
- Nota MOB-DZH 2018/059 over de voorstellen tot aanpassingen van het 

retributiereglement op het betalend parkeren en het parkeren in blauwe zone 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Hoofdstuk I :  termijn, voorwerp, definities en retributieplichtigen 
Artikel 1. 
§ 1. Met ingang van 01 februari 2019 tot en met 31 december 2024 wordt ten voordele van 
de Stad Ronse een retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen, op die 
plaatsen en zones waar een regime van betalend parkeren, blauwe zone-parkeren en/of 
waar het rechtmatig gebruik van de parkeerautomaten of een ander systeem van betaling 
verplicht is. 
§ 2. Onder ‘motorvoertuig’ wordt verstaan : elk voertuig dat is uitgerust met een motor, 
bestemd om op eigen kracht te rijden (artikel 2.16 van de Wegcode), de aanhangwagen 
ervan en/of de onderdelen. 
§ 3. Onder ‘betalend parkeren’ wordt verstaan : parkeerregime conform de bepalingen van 
artikel 27.3 van de Wegcode. 
§ 4. Onder ‘blauwe zone-parkeren’ wordt verstaan : parkeerregime conform de bepalingen 
van de artikelen 27.1 en 27.2 van de Wegcode. 
§ 5. Onder de ‘Wegcode’ wordt verstaan het Koninklijk besluit van 01 december 1975 
houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van 
de openbare weg met inbegrip van alle wijzigingen en aanvullingen tot op heden onder de 
vorm van Europese regelgeving, wetten, decreten en besluiten van de Vlaamse regering, 
Koninklijke Besluiten, Ministeriële Besluiten en omzendbrieven en omzendbrieven van het 
College Procureurs-generaal. 
§ 6. Onder ‘parkeerbeheerder’ wordt verstaan : de rechtspersoon waarmee de Stad Ronse 
een concessieovereenkomst inzake het parkeerbeheer afsloot. 
§ 7. Onder ‘andersvalidenkaart’ wordt verstaan : de parkeerkaart zoals beschreven in het 
Ministerieel Besluit van 07 mei 1999. 
§ 8. Onder ‘blauwe parkeerschijf’ wordt verstaan : de parkeerschijf zoals bedoeld in artikel 
27.1.1 van de Wegcode. 
§ 9. Onder ‘bestuurder’ wordt verstaan : de persoon die het motorvoertuig parkeert. 
§ 10. Onder ‘langdurig parkeren’ wordt verstaan : parkeerregime conform de bepalingen van 
artikel 27.5 van de Wegcode. 
Artikel 2. 
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. 

Hoofdstuk II : Betalend parkeren 
Artikel 3. 
Alle motorvoertuigen die geparkeerd staan binnen de afgebakende zonale 
parkeerreglementering ‘betalend parkeren’ zijn onderworpen aan de bepalingen opgenomen 
in dit retributiereglement onder het hoofdstuk: betalend parkeren. De parkeerwachters van 
de parkeerbeheerder kunnen een parkeerretributie uitschrijven indien het voertuig in 
overtreding is met de bepaling uit dit retributiereglement.  
Artikel 4. 
Op de plaatsen met parkeerautomaten, zoals bedoeld in artikel 27.3.1 van de Wegcode, is 
de parkeertijd beperkt volgens één van de hierna aangegeven gebruiksmodaliteiten op deze 
toestellen. 
Artikel 5. 
De zones waarin retributies op betalend parkeren van toepassing zijn worden omschreven in 
de beslissing van het college van 13 november 2017 betreffende de regeling van parkeren in 
sommige centrumstraten in blauwe zone en betalende zone. 
Deze kan worden uitgebreid of aangepast door een beslissing van het college. 
Verkeersborden van het type Ze9bT en Ze9bt/geven de exacte situatie ter plaatse aan. 
Artikel 6. 
De bestuurder die zonder andere tijdsbeperking verkiest te parkeren, kan hetzij in de 
voormiddag (van 9.00u tot 13.30u), hetzij in de namiddag (van 13.30u tot 18.00u) parkeren 
op de onder artikel 5 bedoelde plaatsen tegen betaling van een retributie van 20,00 euro per 
dagdeel. 
Deze gebruiksmodaliteit wordt op de parkeerautomaten aangeduid als ‘Tarief 1’. 
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Deze retributie wordt betaald binnen de 5 dagen overeenkomstig de richtlijnen vermeld op de 
retributiebon die op het voertuig aangebracht wordt. 
De bestuurder wordt geacht voor ‘Tarief 1’ gekozen te hebben indien de aangestelde voor de 
controle op de naleving van het retributiereglement op het ogenblik van controle vaststelt dat 
: 

- men niet over een geldig parkeerticket beschikt, noch over een, voor het tijdstip en de 
plaats waarop geparkeerd wordt, geldige bewonerskaart of een andere gemeentelijke 
parkeerkaart of een geldig geplaatste blauwe parkeerschijf in geval van een defecte 
parkeerautomaat bij toepassing van art. 27.3.1.2° van de Wegcode; 

- de vooraf betaalde parkeerduur, zoals vermeld op het parkeerticket, en afhankelijk van 
de zone, verstreken is; 

- de maximum toegelaten parkeerduur verstreken is, zoals vermeld op de blauwe 
parkeerschijf die geplaatst werd in geval van een defecte parkeerautomaat bij 
toepassing van art. 27.3.1.2° van de Wegcode; 

- de maximum toegelaten parkeerduur, afhankelijk van de zone, verstreken is. 
Artikel 7. 
In afwijking van artikel 6 bedraagt de retributie  : 
§1. 1,00 euro voor een uur of 0,10 euro per 6 minuten met een maximumduur van 3 uren. De 
minimale inworp bedraagt 0,10 euro. 
De zones zijn gedefinieerd in artikel 5. 
Deze retributie wordt betaald door het inbrengen van de nodige muntstukken in de 
parkeerautomaten of betaald met een bankkaart overeenkomstig de instructies hierop 
vermeld. Deze gebruiksmodaliteiten worden op de parkeerautomaten aangegeven als ‘Tarief 
2’ 
§2. De bestuurder kan aan de parkeerautomaat een gratis ticket bekomen die hem recht 
geeft op 30 minuten parkeren. De bestuurder mag dit systeem slechts één maal per dagdeel, 
zoals bepaald in artikel 6 eerste lid, gebruiken. 
De zones zijn gedefinieerd in artikel 5. 
Deze gebruiksmodaliteit wordt op de parkeerautomaten aangegeven als ‘Tarief 3’. 
Artikel 8. 
Op zaterdagnamiddag vanaf 13.30u, zondagen en wettelijke feestdagen, is geen retributie 
verschuldigd.  
Artikel 9. 
De parkeerautomaten geven enkel recht tot parkeren gedurende de gekozen tijd. De 
parkeerautomaten geven geen geld terug.  De bestuurder kan geen verhaal uitoefenen tegen 
de Stad Ronse of de parkeerbeheerder in geval van slechte werking van de 
parkeerautomaat. 
Artikel 10.  
Personen die houder zijn van een geldige bewonerskaart of een andere gemeentelijke 
parkeerkaart  en die kaart op geldige wijze aanbrengen, zijn vrijgesteld van de betaling van 
retributie in de zone(s) die op de voorzijde van de bewonerskaart of een andere 
gemeentelijke parkeerkaart vermeld staat. 

Hoofdstuk III : Parkeren in blauwe zone 
Artikel 11. 
De zones waarin retributies op parkeren in de blauwe zone van toepassing zijn worden 
omschreven in de beslissing van het college van 13 november 2017 betreffende de regeling 
van parkeren in sommige centrumstraten in blauwe zone en betalende zone. 
Deze kan worden uitgebreid of aangepast door een beslissing van het college. 
Verkeersborden van het type Ze9aG en Ze9aG/ geven de exacte situatie ter plaatse aan. 
Artikel 12. 
De retributie op parkeren in de blauwe zone wordt als volgt vastgesteld : 
1. Gratis voor de maximale duur die toegelaten is voor het parkeren; 

a) in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) zoals omschreven in artikel 27.1 
van de Wegcode; 
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b) op een openbare weg met blauwe zone reglementering zoals omschreven in artikel 
27.2 van de Wegcode; 

2. 20,00 euro per inbreuk op de bepalingen van artikel 12.1 van dit reglement. De retributie is 
verschuldigd voor elke periode die langer is dan deze die gratis is. 
Artikel 13. 
De door de gebruiker toegelaten parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar 
aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 
27.1.1 van het Verkeersreglement. 
Artikel 14. 
Personen die houder zijn van een geldige bewonerskaart of een andere gemeentelijke 
parkeerkaart  en die kaart op geldige wijze aanbrengen, zijn vrijgesteld van de betaling van 
retributie in de zone(s) die op de voorzijde van de bewonerskaart of een andere 
gemeentelijke parkeerkaart vermeld staat. 

Hoofdstuk IV : Bewonerskaartparkeren 
Artikel 15. 
Het bewonerskaartparkeren is van toepassing zowel in de zones voor het betalend parkeren 
(artikel 5) als in de blauwe zone (artikel 11). 
Bewonerskaarten uitgereikt aan bewoners wonende in de blauwe zone zijn enkel geldig in de 
blauwe zone. 
Bewonerskaarten uitgereikt aan bewoners wonende in de betalende zone zijn geldig in de 
blauwe zone en in de betalende zone. 
Bewonerskaarten uitgereikt aan bewoners wonende in de blauwe zone of betalende zone 
zijn 1 jaar geldig. 
Een retributie ten bedrage van 15,00 euro is verschuldigd voor het uitreiken van een 
duplicaat in geval van vernietiging, verlies of diefstal van de bewonerskaart alsook in geval 
de bewonerskaart beschadigd of onleesbaar is geworden. 
Artikel 16. - Bewoners blauwe zone 
Bewoners wonende in de blauwe zone, zoals omschreven in artikel 11 kunnen een eerste  
bewonerskaart per wooneenheid gratis bekomen. Een tweede bewonerskaart kan bekomen 
worden tegen betaling. De retributie daarvoor wordt vastgesteld op 65 euro per jaar. 
De retributie is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart en is eisbaar op de dag 
van uitreiking van de kaart. 
De retributie is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd, ongeacht of de titularis, om 
welke reden ook, gehouden is de uitgereikte bewonerskaart aan de parkeerbeheerder terug 
te bezorgen. 
Artikel 17. - Bewoners betalende zone 
Bewoners wonende in de betalende zone, zoals omschreven in artikel 5, kunnen een enige 
bewonerskaart per wooneenheid bekomen. De retributie daarvoor wordt vastgesteld op 
65,00 euro per jaar. 
De retributie is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart en is eisbaar op de dag 
van uitreiking van de kaart. 
De retributie is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd, ongeacht of de titularis, om 
welke reden ook, gehouden is de uitgereikte bewonerskaart aan de parkeerbeheerder  terug 
te bezorgen. 

Hoofdstuk V : Andere gemeentelijke parkeerkaarten 
Artikel 18. 
Volgende categorieën gemeentelijke parkeerkaarten worden verleend : 
Werknemerskaart, Zorgverstrekkerskaart, Aannemerskaart, Handelaarskaart, Taxikaart. 
De retributie is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart en is eisbaar op de dag 
van uitreiking van de kaart. 
Een retributie ten bedrage van 15,00 euro is verschuldigd voor het uitreiken van een 
duplicaat in geval van vernietiging, verlies of diefstal van de kaart alsook in geval de kaart 
beschadigd of onleesbaar is geworden. 
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De retributie is ondeelbaar en voor het ganse jaar verschuldigd, ongeacht of de titularis, om 
welke reden ook, gehouden is de uitgereikte parkeerkaart aan de parkeerbeheerder terug te 
bezorgen. 
Vermelde parkeerkaarten moeten onmiddellijk worden terugbezorgd aan de 
parkeerbeheerder: 

- Bij het verstrijken van de geldigheidsduur die op de kaart werd aangebracht; 
- Bij adreswijziging van de houder of; 
- Wanneer de nummerplaat aangeduid op de kaart, teruggezonden moet worden aan de 

Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV); 
- Bij het overlijden van de houder; 
- Wanneer de houder niet meer voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen ervan. 

Het stadsbestuur kan maatregelen nemen die tot gevolg hebben dat de verleende 
parkeerkaart ongeldig wordt.  
Bij misbruik van de parkeerkaart wordt deze ingetrokken en heeft de houder geen recht meer 
op het bekomen van een parkeerkaart, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging bij het 
vaststellen van een misdrijf. 
§1. Werknemerskaart 
Binnen de blauwe zone kan een werknemerskaart worden uitgereikt aan natuurlijke 
personen of vennootschappen die werkzaam zijn binnen de blauwe zone. 
Met deze kaart kan enkel geparkeerd worden in de ganse blauwe zone. 
De retributie voor deze parkeervergunning wordt vastgesteld op 130,00 euro per jaar. 
Er wordt maar een parkeervergunning afgeleverd aan de natuurlijke personen en 
vennootschappen, die voldoen aan volgende voorwaarden : 
- de aanvrager moet een attest van de werkgever voorleggen waarop het adres van de  
   tewerkstelling wordt bevestigd; 
- de aanvrager moet het bewijs voorleggen dat het voertuig ingeschreven is op zijn naam of  
  dat hij er bestendig over beschikt; 
- een cumul met een andere parkeervergunning is verboden;  
§2. Zorgverstrekkerskaart 
Overeenkomstig het ministerieel besluit van 09 januari 2007 kunnen huisartsen en diensten 
van thuisverpleging een Zorgverstrekkerskaart bekomen. 
Met deze kaart kan men parkeren zowel in de blauwe zone als in de betalende zone tijdens 
het huisbezoek. 
De retributie voor deze parkeervergunning wordt vastgesteld op 65,00 euro per jaar. 
§3. Taxikaart 
Taxibedrijven die werkzaam zijn in de blauwe zone of de betalende zone kunnen een 
Taxikaart bekomen. 
Met deze kaart kan men parkeren zowel in de blauwe zone als in de betalende zone. 
De retributie voor deze parkeervergunning wordt vastgesteld op 65,00 euro per jaar. 
§4. Aannemerskaart 
Aannemers of firma’s die tijdelijk werkzaam zijn in de blauwe zone of de betalende zone 
kunnen een aannemerskaart bekomen. 
Met deze kaart kan men parkeren zowel in de blauwe zone als in de betalende zone. 
De retributie voor deze parkeervergunning wordt vastgesteld op 10,00 euro per week,  
50,00 euro per trimester, 75,00 euro per semester en 130,00 euro per jaar. 
Er wordt maar een parkeervergunning afgeleverd aan de natuurlijke personen en 
vennootschappen, die voldoen aan volgende voorwaarden : 
- de aanvrager moet een attest van de werkgever voorleggen waarop het adres van de  
   tewerkstelling wordt bevestigd; 
- de aanvrager moet het bewijs voorleggen dat het voertuig ingeschreven is op zijn naam of  
  dat hij er bestendig over beschikt ; 
- een cumul met een andere parkeervergunning is verboden. 
Een aannemerskaart is geldig voor één voertuig en wordt op naam van de firma gezet op 
voorwaarde dat de naam van de firma duidelijk zichtbaar op het voertuig wordt vermeld. 
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Indien de naam van de firma niet op het voertuig wordt vermeld, wordt de nummerplaat 
genoteerd op de aannemerskaart. 
§5. Handelaarskaart 
Handelaren binnen de betalende zone kunnen voor hun vestigingseenheid binnen deze zone 
maar één parkeerkaart bekomen. 
Met deze kaart kan men parkeren in de betalende en de blauwe zone. 
De retributie voor deze parkeervergunning wordt vastgesteld op 175,00 euro per jaar. 
Er wordt maar een parkeervergunning afgeleverd aan de natuurlijke personen en 
vennootschappen, die voldoen aan volgende voorwaarden : 
- de aanvrager moet een bewijs van inschrijving in het handelsregister of enig ander bewijs  
   voorleggen waarop het adres van de uitbating wordt bevestigd; 
- de aanvrager moet het bewijs voorleggen dat het voertuig ingeschreven is op zijn naam of  
  dat hij er bestendig over beschikt; 
- een cumul met een andere parkeervergunning is verboden. 

Hoofdstuk VI : Bepalingen gemeenschappelijk aan alle retributies 
Artikel 19. 
Worden vrijgesteld van de gemeentelijke parkeerretributie : 
- houders van een kaart voor andersvaliden, uitgereikt door een officiële instelling  
  overeenkomstig het MB van 07 mei 1999; 
- de bestuurders van stadsdienstvoertuigen en voertuigen van de lokale politie tijdens de  
  uitvoering van hun opdracht; 
Artikel 20. 
Het parkeerticket afgeleverd door de parkeerautomaat, de elektronische parkeerkaart, de 
bewonersparkeerkaart, de parkeervergunning voor niet-bewoners of de kaart voor personen 
met een handicap moet duidelijk zichtbaar voor de parkeerwachters (aangestelde van de 
parkeerbeheerder) en aan de binnenkant van de voorruit van het voertuig worden 
aangebracht, of, indien er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig. 
Artikel 21. 
De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen, niettegenstaande het heffen van de 
retributie, in geval van verplichte verwijdering van de voertuigen bij politiebevel. 
Artikel 22. 
De betaling van de retributie geeft geen aanleiding tot enig ander recht of tot bewaargeving. 
Het parkeren gebeurt op eigen risico. 
Artikel 23. 
De aangestelden van de parkeerbeheerder zijn gemachtigd om vaststellingen in het kader 
van dit retributiereglement te doen, in het bijzonder de eventuele miskenning van de 
retributie-verplichting vast te stellen. 
Artikel 24. 
Bij niet-betaling van de retributie binnen 5 kalenderdagen zal de parkeerbeheerder een 
herinnering sturen.  
Bij niet-betaling van de retributie binnen de gestelde termijn zal de parkeerbeheerder een 
tweede herinnering sturen. Bij de verzending van deze herinnering worden administratieve 
kosten ten bedrage van 5,00 euro gevorderd die ten laste zijn van de debiteur van de 
retributie. 
Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn zal de parkeerbeheerder een laatste schrijven 
sturen. Bij de verzending van deze brief zal een bijkomende administratieve kost ten bedrage 
van 10,00 euro verhoogd met de portkosten gevorderd worden die ten laste is van de 
debiteur van de retributie. 
Vervolgens en nog steeds in het geval van niet-betaling zal het dossier toevertrouwd worden 
aan een gerechtsdeurwaarder voor inning. 
De gerechtsdeurwaarder zet de invordering verder volgens de regels van het gemeen recht 
door middel van het organiseren van een ultieme poging tot minnelijke invordering met als 
doel om de invordering via gerechtelijke weg te vermijden. 
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Bij niet-betaling na de ultieme minnelijke pogingen ondernomen door de 
gerechtsdeurwaarder, zal deze laatste de invordering gerechtelijk verder zetten. 
De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering van de 
verschuldigde bedragen vallen ten laste van de debiteur van de retributie en zullen 
toegevoegd worden aan het initieel verschuldigd bedrag (bedrag van de retributie en 
administratieve kosten). Deze kosten, rechten en uitschotten worden berekend 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 november 1976 dat het tarief vastlegt van de 
akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van 
sommige toelagen. 
Artikel 25.  Het retributiereglement van 22 december 2014 op het betalend parkeren en op 
het parkeren in een blauwe zone wordt opgeheven met ingang van 01 januari 2019.   
Artikel 26. 
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 
juli 2005. 

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

Het stadsbestuur ontving de meerjarenplanning van de kerkfabrieken die ressorteren onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse. 
Voor de periode 2014 – 2019 kunnen de bijdragen van de stad in de exploitatie en de 
investeringen als volgt worden weergegeven : 

  KF St-Hermes 
KF St-
Martinus 

KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius 

KF St-
Pieter 

Exploitatie 2014 120.181,83 65.811,34 33.563,97 30.624,90 11.760,00 

 2015 104.749,86 67.340,70 34.140,00 31.176,00 11.971,68 

 2016 106.601,83 68.552,83 34.764,00 40.825,48 12.187,17 

 2017 108.514,72 69.786,78 35.403,00 32.308,67 12.406,54 

 2018 110.474,91 71.042,95 36.042,00 32.889,29 12.629,86 

 2019 112.464,94 72.321,72 36.682,00 33.481,93 12.857,19 

       

  KF St-Hermes 
KF St-
Martinus 

KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius 

KF St-
Pieter 

Investeringen 2014 21.775,14 7.500,00 20.000,00 0,00 0,00 

 2015 0,00 0,00 20.000,00 11.872,55 0,00 

 2016 0,00 0,00 0,00 42.908,00 0,00 

 2017 0,00 17.983,00 0,00 0,00 0,00 

 2018 56.750,00 62.983,00 0,00 0,00 0,00 

 2019 34.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De heer Jurgen Soetens geeft in zijn memo van 24 oktober 2018 positief advies aan deze 
geactualiseerde meerjarenplanning van de kerkfabrieken Sint-Hermes, Sint-Martinus, Sint-
Antonius, Sint-Pieter en De Klijpe. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het geactualiseerde meerjarenplan 
2014 – 2019 van de kerkfabrieken 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. 
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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 

Het geactualiseerd meerjarenplan 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 het geactualiseerd meerjarenplan van de Kerkfabrieken 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse goed te keuren. 

Adviezen/visum 

De nota 2018/18 dd° 24 oktober 2018 van de Financiële Dienst inzake het geactualiseerd 
meerjarenplan van de Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Isabelle Stockman, 
Patrice Dutranoit 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Angélique Syroit, Frederik Vandenbossche 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Sylvie De Bie, Jean-Pierre Stockman, Philippe Vallez 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen voor: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane 
Modde 

Artikel 1: 
Het geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse goed te keuren, met volgende bijdragen in exploitatie en 
investeringen : 
 

  
KF St-
Hermes 

KF St-
Martinus 

KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius KF St-Pieter 

Exploitatie 2014 120.181,83 65.811,34 33.563,97 30.624,90 11.760,00 
 2015 104.749,86 67.340,70 34.140,00 31.176,00 11.971,68 
 2016 106.601,83 68.552,83 34.764,00 40.825,48 12.187,17 
 2017 108.514,72 69.786,78 35.403,00 32.308,67 12.406,54 
 2018 110.474,91 71.042,95 36.042,00 32.889,29 12.629,86 
 2019 112.464,94 72.321,72 36.682,00 33.481,93 12.857,19 
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KF St-
Hermes 

KF St-
Martinus 

KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius KF St-Pieter 

Investeringen 2014 21.775,14 7.500,00 20.000,00 0,00 0,00 
 2015 0,00 0,00 20.000,00 11.872,55 0,00 
 2016 0,00 0,00 0,00 42.908,00 0,00 
 2017 0,00 17.983,00 0,00 0,00 0,00 
 2018 56.750,00 62.983,00 0,00 0,00 0,00 
 2019 34.150,00 0,00 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. 

Openbare veiligheid 

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

Op de gemeenteraadszitting van 06 oktober 2014 werd de zonale verdeelsleutel van de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goedgekeurd. 
De verdeelsleutel wordt berekend op basis van het inwonersaantal, het bebouwd kadastraal 
inkomen en outillage kadastraal inkomen, het onbebouwd kadastraal inkomen en de financiële 
draagkracht van de gemeente (gemeten door het gemiddeld inkomen per aangifte). 
De berekening van de zonale verdeelsleutel wordt jaarlijks gemaakt op basis van de meest 
recente cijfers. 
Voor 2019 bedraagt de zonale procentuele verdeelsleutel voor de Stad Ronse 14,97 % wat 
resulteert in een zonale dotatie van de Stad Ronse aan de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen met volgende bedragen : 

- gewone dienst: 627.882 euro  
- buitengewone dienst: 148.277 euro. 

De raad wordt verzocht de bedragen van de zonale dotatie van de Stad Ronse voor de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het jaar 2019 goed te keuren. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 42;  
- De wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, zoals tot op heden gewijzigd, 

en in het bijzonder het artikel 68, paragraaf 2, dat bepaalt dat de dotaties van de 
gemeenten van de zone jaarlijks vastgelegd worden door de raad op basis van een 
akkoord bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden; 

- Het koninklijk besluit van 04 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van 
de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones; 

- Het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de 
bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones; 

- De gemeenteraadsbeslissing van 06 oktober 2014 waarbij de Zonale verdeelsleutel van 
de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goedgekeurd werd. 

Relevante documenten 

- E-mail van de heer Marnic Fort, bijzonder rekenplichtige van de Hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen, dd°  09 november 2018 betreffende de goedgekeurde begroting 
2019 en de gemeentelijke toelagen voor 2019. 

- Begroting 2019 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, goedgekeurd door de 
Zoneraad in zitting van 26 oktober 2018. 
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Feiten/context/motivering 

De zonale verdeelsleutel van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werd door de 
gemeenteraad van 06 oktober 2014 goedgekeurd als volgt:  

- 60 % op basis van het inwonersaantal  
- 30 % op basis van het bebouwd kadastraal inkomen en outillage kadastraal inkomen  
- 5 % op basis van het onbebouwd kadastraal inkomen  
- 5 % op basis van de financiële draagkracht van de gemeente  (gemeten door het 

gemiddeld inkomen per aangifte). 

De berekening van de zonale verdeelsleutel wordt jaarlijks gemaakt en de procentuele 
verdeling wordt jaarlijks vastgelegd op basis van de meest recente cijfers. De zonale 
procentuele verdeelsleutel voor de Stad Ronse bedraagt 14,9700 % voor het dienstjaar 
2019.  

De Zoneraad heeft, in zitting van 26 oktober 2018, de begroting 2019 van de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goedgekeurd. 
Hierin zijn de gemeentelijke toelagen, zowel voor de gewone als de buitengewone dienst, 
opgenomen:  

- Dotatie gewone dienst: 627.882 euro  
- Dotatie buitengewone dienst: 148.277 euro. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De lokale dotatie van de Stad Ronse voor de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor 
2019 wordt goedgekeurd als volgt: 

- gewone dienst: 627.882 euro 
- buitengewone dienst: 148.277 euro. 

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

Bij schrijven van 07 november 2018 heeft een contractueel burgerpersoneelslid (assistent), 
niveau C, bij de Dienst Operationeel Secretariaat/Onthaal meegedeeld dat zij haar 
arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen. De wettelijke opzegtermijn bedraagt 13 weken en 
ging in op 12 november 2018. 
Voor de goede werking van het Operationeel Secretariaat/Onthaal binnen de Politiezone Ronse 
is het noodzakelijk dat de functie vacant verklaard wordt en zo spoedig mogelijk terug ingevuld 
wordt. 
De functie is voor het volledige jaar 2019 op de personeelsbegroting voorzien. 
De raad wordt verzocht de betrekking van statutair personeelslid, niveau C (assistent) voor het 
Operationeel Secretariaat/Onthaal vacant te verklaren en te publiceren vanaf mobiliteitscyclus 
2018-5, het functieprofiel goed te keuren en de selectiecommissie samen te stellen. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De wet van 05 augustus 1992 op het politieambt 
- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd 
op twee niveaus (WGP), inzonderheid artikel 118 en 128 
- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten (RPPOL), inzonderheid art. II.III.1, 4 en 9 en VI.II.15 tot en met 45 
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- 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 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten 
- De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met 
betrekking tot de politiediensten (EXODUS) inzonderheid art. 6,7 en 105 
- 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 en latere wijzigingen 
- 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 een assistente dienst Operationeel Secretariaat/Onthaal met de 
mededeling dat zij haar arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen. Haar opzegtermijn vangt 
aan op 12 november 2018 en eindigt op 31 januari 2019 
- Op basis van artikel VI.II.16 uit de RPPOL kan de bevoegde overheid (zoals bedoeld in artikel 
VI.II.15, §1) een betrekking vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant wordt 
- De goedkeuring van het Politiecollege dd° 26 november 2018 
- De bepalingen van de nieuwe gemeentewet 
 
Feiten/context/motivering 

Een assistent niveau C – Dienst Operationeel Secretariaat/Onthaal heeft op 07 november 
2018 een schrijven gericht aan de heer Patrick Boel, Korpschef, met de melding dat zij haar 
arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen. De wettelijke opzegtermijn bedraagt 13 weken 
ingaande op maandag 12 november 2018.  
Voor de goede werking van het Operationeel Secretariaat/Onthaal binnen de politiezone is het 
noodzakelijk dat de functie vacant verklaard wordt en zo spoedig mogelijk terug ingevuld 
wordt. 
De functie is voor het volledige jaar 2019 op de personeelsbegroting voorzien 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet 
 
Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De aanwerving van een statutair personeelslid, niveau C (assistent) – lid Operationeel 
Secretariaat/Onthaal goed te keuren en te publiceren vanaf de mobiliteitscyclus 2018-05.  
Artikel 2:  
Het functieprofiel goed te willen keuren. 
Artikel 3:  
Bij ontstentenis van kandidaten in de mobiliteitscyclus 2018-05 de procedure tot externe 
werving via de Directie van de Selectie en Rekrutering te mogen opstarten. 
Artikel 4:  
De samenstelling van de selectiecommissie te willen goedkeuren: de korpschef of de door 
hem aangewezen officier, 1 lid niveau A van de zone en 1 lid niveau B en een secretaris. 
Artikel 5:  
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 88 van de Wet op de Geïntegreerde Politie. 
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6. Politieverordening Ronde van Vlaanderen betreffende randactiviteiten rond de 
doortocht van de wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor dames Elite" en 
"Ronde van Vlaanderen voor heren Elite" op het grondgebied van de Stad Ronse.                     
Goedkeuring. 

Op zondag 07 april 2019 worden de wielerwedstrijden “Ronde van Vlaanderen voor dames Elite” 
en “Ronde van Vlaanderen voor heren Elite” gehouden waarbij ook het grondgebied van de Stad 
Ronse wordt doorkruist. 
Deze wielerwedstrijden trekken steeds een enorme massa volk, vooral bij de start, aankomst en 
langs hellingen en kasseistroken. 
Aangezien er langs het parcours en vooral op die plaatsen die de meeste toeschouwers trekken, 
meer en meer commerciële activiteiten georganiseerd worden, is het noodzakelijk op deze 
plaatsen de veiligheidsmaatregelen te verhogen. 
Om zowel de veiligheid van de toeschouwers als het normaal verloop van de wedstrijden te 
kunnen garanderen, dienen de volgende bijkomende maatregelen te worden genomen : 

− een voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langs de reisweg 

− een voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten 
langs de reisweg en de bestuurlijke overheid 

− een voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten zodat 
dringende hulpverlening kan geboden worden. 

Alle aanvragen tot vergunning van een commerciële activiteit dienen ten laatste op 01 februari 
2019 bij de Burgemeester worden ingediend en ten laatste op 17 maart 2019 verzendt de 
Burgemeester ofwel de vergunning ofwel de gemotiveerde weigering tot vergunning. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze politieverordening in het kader 
van de wedstrijden van de Ronde van Vlaanderen op zondag 07 april 2019. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 42, 43, 57 met betrekking tot 
de bevoegdheden van de gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Relevante documenten 

De Politieverordening Ronde van Vlaanderen betreffende randactiviteiten rond de doortocht 
van de wielerwedstrijden “Ronde van Vlaanderen voor dames Elite” en “Ronde van 
Vlaanderen voor heren Elite” op de grondgebied van de Stad Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Op zondag 07 april 2019 vindt de doortocht van de wielerwedstrijden ‘Ronde van Vlaanderen 
voor dames Elite’ en ‘Ronde van Vlaanderen voor heren Elite’ plaats op het grondgebied van de 
Stad Ronse. 
Deze doortocht brengt een enorme volkstoeloop met zich mee, vooral bij start, aankomst en 
hellingen en kasseistroken. 
Het aantal commerciële activiteiten langsheen het parcours blijft jaar na jaar toenemen. 
Doordat  dergelijke activiteiten vooral georganiseerd worden op locaties die veel toeschouwers 
aantrekken, is het aangewezen de veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van het 
parcours te verhogen. 
Om zowel de veiligheid van de toeschouwers als het normale verloop van de wedstrijd te kunnen 
garanderen, is het aangewezen om passende maatregelen te nemen. 
Om redenen van organisatie dienen de nodige aanvragen en meldingen van eenmalige of 
bijkomende of publicitaire activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet-
afgesloten terrein ten laatste op 01 februari 2019 kenbaar gemaakt te worden aan de 
burgemeester. 
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Adviezen/visum 

Het advies van de verkeersdienst van de Lokale Politie Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: De volgende politieverordening goed te keuren aangaande de randactiviteiten 
rond de doortocht van de wielerwedstrijden “Ronde van Vlaanderen voor dames Elite” en 
“Ronde van Vlaanderen voor heren Elite” op zondag 07 april 2019 op het grondgebied van 
de Stad Ronse : 

POLITIEVERORDENING RONDE VAN VLAANDEREN BETREFFENDE 
RANDACTIVITEITEN ROND DE DOORTOCHT VAN DE WIELERWEDSTRIJDEN "RONDE 
VAN VLAANDEREN VOOR VROUWEN" EN "RONDE VAN VLAANDEREN VOOR ELITE" 

OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD RONSE 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968; 

Gelet op het KB van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer; 

Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies 
voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening; 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet; 

Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving 
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 

Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 
119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse 
bepalingen; 

Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 08 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, 
de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie; 

Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de 
overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de 
stad/gemeente; 

Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke 
administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of 
administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 

Gelet op het KB van 01 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de 
aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van 
Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake 
ordehandhaving; 
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Overwegende dat op zondag 07 april 2019 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor 
dames elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente 
doorkruist; 

Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop 
met zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 

Overwegende dat de er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de 
wielerwedstrijd worden georganiseerd; 

Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op 
zich al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte 
van deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden; 

Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van 
activiteiten op dezelfde locatie aangewezen is; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten 
onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … 
teneinde de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum 
te beperken; 

Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van 
de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen 
garanderen : 
- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg; 
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen 

de reisweg en de bestuurlijke overheid; 
- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat 

de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden. 

I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein 

Artikel 1 
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van 
de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van 
Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet 
afgesloten terrein, wordt op zondag 07 april 2019 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze 
door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en 
schriftelijk werd vergund. 
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 
01 februari 2019 bij de burgemeester worden ingediend. 
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden : 
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator. 
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het 

adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde 
orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, 
opgegeven moeten worden. 

3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding 
of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal 
genodigden. 

4. De juiste locatie ervan. 
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang…) die zullen worden in plaats 

gesteld. 
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….). 
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving. 
Artikel 2 
Ten laatste op 17 maart 2019 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde 
aanvragers hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning. 
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend. 
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De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder 
dewelke de vergunning werd verleend na te leven. 
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en 
aan de commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  
Artikel 3 
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de 
vergunning werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken. 
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester 
als motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. 
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter 
Artikel 4 
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille 
van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van 
Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij 
toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een 
toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder 
die ze aanvraagt, dient ten laatste op 01 februari 2019 gemeld aan de burgemeester van de 
gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd 
in artikel 1. 
Artikel 5 
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie 
van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen 
organiseren met de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten 
teneinde de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of 
genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden 
evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz …  
Artikel 6 
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de 
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar 
vormen voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).   
III. Veiligheidszones 
Artikel 7 
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale 
volkstoeloop op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als 
veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen 
beheersen. 
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte 
mobiliteit, de aanwezigheid van risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)  
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld 
onder rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde 
van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een 
veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 01 februari 2019 gemeld aan de burgemeester 
van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten 
opgesomd in artikel 1. 
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de 
juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere 
coördinatievergaderingen met de organisator van een randactiviteit en met de verschillende 
hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan 
en één veiligheidsplan op te maken voor de hele veiligheidszone. 
Artikel 8 
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend 
niet afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn 
de bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing. 
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IV. Algemene bepalingen 
Artikel 9 : Normatief kader 
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de 
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de 
randactiviteiten af te toetsen (bijlage): 

- Het GAS-reglement van de Stad Ronse hervastgesteld op de gemeenteraad van 07 
mei 2007 en laatst aangepast op de gemeenteraad van 18 mei 2015 

- Besluit van de Vlaamse Regering dd° 17 februari 2012 tot wijziging van het KB van 
24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare 
en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 06 
februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 01 
juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat 
betreft het maximaal geluidsniveau van muziek en inrichtingen. 

Artikel 10 : Sancties 
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden 
bestraft met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.  
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de 
bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft 
zich schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente 
zich het recht voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder. 
De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet 
tijdig kan worden opgezocht.  
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van 
de openbare orde een randactiviteit verbieden.  
Artikel 11 : 
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 

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

De strategische veiligheids- en preventieplannen 2014 – 2017 kunnen verlengd worden met 2 
jaar. 
Er werden echter twee wijzigingen aangebracht:  

1. Toevoegen van de opmaak van de lokale veiligheidsdiagnostiek. Indien dit niet vermeld 
wordt, kan de Stad de kosten van de lokale veiligheidsmonitor niet inbrengen in het 
Strategisch Plan.  

2. De gemeenschapswachten staan niet meer alle dagen als gemachtigd opzichter aan de 
scholen. De gemeenschapswachten worden in het plan behouden, zodat ze nog 
ingeschakeld kunnen worden bij speciale gelegenheden.  

Op 12 maart 2018 besliste het College van Burgemeester en Schepenen het aangepaste 
strategisch veiligheids- en preventieplan 01/01/2018 – 31/12/2019 door te sturen naar de 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft zich 
akkoord verklaard met dit voorstel.  
Op basis van dit plan wordt een jaarlijks bedrag van 90.520,55 euro toegekend aan de Stad 
Ronse. Een jaarlijks bedrag van 2.886,86 euro zal worden toegekend aan het bijkomend 
contingent gemeenschapswachten.  
De raad wordt verzocht het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Stad Ronse, voor 
de periode van 01 januari 2018 tot en met 31 december 2019, goed te keuren. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 – artikel 2 
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- KB van 25 december 2017 betreffende de verlenging 2018 – 2019 van de strategische 
veiligheids- en preventieplannen 2014 – 2017 
- Beslissing van het College dd° 12 november 2018 
- Schrijven van Directie Lokale Integrale Veiligheid dd° 29 oktober 2018 

Relevante documenten 

- Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) voor de periode van  01 januari 2018 
tot en met 31 december 2019. 

Feiten/context/motivering 

Op 12 maart 2018 besliste het College van Burgemeester en Schepenen het Strategisch 
Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) voor de periode van 01 januari 2018 tot en met  31 
december 2019 door te sturen naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 
Slechts op  29 oktober 2018 kwam dit SVPP terug binnen voor ondertekening en 
goedkeuring door de gemeenteraad. In deze brief wordt gevraagd dit binnen de 3 weken 
terug te sturen, mét goedkeuring van de gemeenteraad. Na bespreking hiervan op het 
overleg van de Oost-Vlaamse preventieambtenaren met de lokaal adviseur , kregen we een 
mail met vermelding dat het  ondertekende plan, in tweevoud, mét goedkeuring van de 
gemeenteraad dient binnen te zijn tegen eind 2018. 
Ik vraag dan ook om het SVPP voor de periode van 01 januari 2018 tot en met 31 december 
2019 voor te dragen op de gemeenteraad voor goedkeuring en deze beslissing terug te 
versturen met 2 ondertekende exemplaren naar de FOD Binnenlandse Zaken. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de periode van 01 januari 2018 tot en met 
31 december 2019 goed te keuren en ondertekend door te sturen naar de FOD 
Binnenlandse Zaken. 

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

Op de gemeenteraadszitting van 31 augustus 2009 werd het Samenwerkingsprotocol 
goedgekeurd tussen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen 
en de 15 gemeenten uit het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde betreffende de bijdrage 
in de werkingskosten voor de projecten Impulscontrole en Drug- en Alcoholpreventie. 
Met het mailbericht van 11 mei 2018 van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
Zuid-Oost-Vlaanderen wordt aan het bestuur gevraagd om dit bestaande 
Samenwerkingsconvenant te verlengen voor de periode van 2019 tot 2025. 
Voor de jaren 2015 en 2016 werden er in Ronse respectievelijk 10 % (21 dossiers) en 11 % 
(27 dossiers) van het totaal aantal dossiers behandeld. 
De bijdrage voor de Stad Ronse bedraagt 4.104,87 euro per jaar. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de verlenging van het 
Samenwerkingsconvenant met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zuid-
Oost-Vlaanderen voor het verderzetten van het Impulscontroleproject en het Drug- en 
Alcoholproject voor de periode 2019 – 2025. 
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Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 6°. 

Relevante documenten 

- Mailbericht van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) – aanvraag tot    
   verlenging samenwerkingsconvenant. 
- Overzicht van de dossiers 2015 en 2016. 
- Vernieuwde versie samenwerkingsconvenant 2019 – 2025. 

Feiten/context/motivering 

In zijn schrijven vraagt het CGG om het bestaande samenwerkingsconvenant aangaande de 
werkingskosten voor het project Impulscontrole en Drug-& Alcoholproject te verlengen voor de 
periode van 2019 – 2025. Dit convenant verloopt eind 2018. 
In de bijlage worden de cijfers voor 2015 en 2016 vermeld. Daarin zien we dat in Ronse 
respectievelijk 10% (21 dossiers) en 11% (27 dossiers) van het totaal aantal dossiers behandeld 
worden.  

De bijdrage bedraagt voor Ronse 4.104,87 euro per jaar.  
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het samenwerkingsconvenant aangaande het project Impulscontrole en Drug- en Alcoholproject, 
gelokaliseerd binnen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zuid-Oost-Vlaanderen 
wordt verdergezet voor de periode 2019 – 2025. 
Artikel 2: 
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 juli 
2005.  

Financieel beheer 

9. Politiezone Ronse.                                                                                                                
Begroting voor het dienstjaar 2019.                                                                                 
Vaststelling. 

Het ontwerp van begroting 2019 voor de Politiezone Ronse werd opgesteld volgens de vigerende 
wetgeving en regelgeving. 
Uit de memo van 20 november 2018 van de heer Jurgen Soetens, financieel directeur, blijkt dat de 
gemeentelijke bijdrage 2019 voor de Politiezone in de gewone dienst 4.493.739 euro bedraagt en de 
gemeentelijke bijdrage 2019 voor de Politiezone in de buitengewone dienst 0,00 euro is aangezien 
alle investeringen zullen gefinancierd worden door middel van een overschrijving van de gewone 
dienst naar de buitengewone dienst ten bedrage van 87.000 euro. 
De raad wordt verzocht de politiebegroting van de Politiezone Ronse van het dienstjaar 2019 vast te 
stellen. 
 
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. 
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Relevante documenten 

Het ontwerp van begroting 2019 van de Politiezone Ronse. 
Het verslag van de interne begrotingscommissie van 27 november 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 betreffende het budget 2019. 

Adviezen/visum 

Het advies 2018 – 26 van 20 november 2018 van de bijzonder rekenplichtige inzake de 
krachtlijnen van de begroting 2019 van de Politiezone Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Isabelle Stockman, Patrice 
Dutranoit 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Angélique Syroit, Frederik Vandenbossche 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, 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 

Artikel 1:  
De begroting 2019 van de Politiezone Ronse vast te stellen met volgende samenvattingstabellen :  
Gewone dienst 

    

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2016  372.643,63 

Resultaat van de begrotingsrekening 2017   229.807,37 

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2017  602.451,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2018   
-

602.451,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 
2018   0,00 

    

Begroting 2019    

  saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar  7.282.588,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 7.195.588,00 87.000,00  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 87.000,00 -87.000,00  

    
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 
2019   0,00 

Gemeentelijke toelage voor de gewone dienst   4.493.739,00  EUR 
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Buitengewone dienst 

    

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2016   0,00 

Resultaat van de begrotingsrekening 2017   0,00 

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2017   0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2018   0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018   0,00 

    

Begroting 2019    

  saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar  0,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 87.000,00 -87.000,00  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2019) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2019) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 87.000,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 87.000,00  

    

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2019   0,00 
 
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. 

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

 In deze budgetwijziging werd in eerste instantie het resultaat van de rekening 2017 verwerkt.  
De jaarrekening 2017 eindigde met een positief gecumuleerd resultaat van 741.654,83 euro.  
Ook werden de subsidies aan het OCMW, de politie, de kerkfabrieken en de autonome 
gemeentebedrijven aangepast aan de budgetwijzigingen in de respectievelijke besturen.  
De voorgestelde wijziging past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 bij de opmaak 
van het budget 2018. 
De financieel directeur gaf op 30 november 2018 in zijn nota 2018-29 een positief advies tot 
vaststelling van de budgetwijziging nummer 1,2018 van de Stad Ronse. 
De raad wordt verzocht de budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2018 van de Stad Ronse 
vast te stellen.  
 
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 plan- en rapporteringsverplichtingen 
aan lokale besturen kunnen worden opgelegd. 
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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 de Stad Ronse zoals 
goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van de Stad Ronse van 18 december 2017. 
Het ontwerp van budgetwijziging nummer 1 – 2018 van de Stad Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Er stelt zich de noodzaak tot wijziging van het budget 2018 van de Stad Ronse. 
De voorgestelde wijziging past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 bij de 
opmaak van het budget 2018. 
De financieel directeur gaf op 30 november 2018 in zijn nota 2018-29 een positief advies tot 
vaststelling van de budgetwijziging 2018-1 van de Stad Ronse. 

Adviezen/visum 

Het advies 2018-29 dd° 30 november 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, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Isabelle Stockman, Patrice 
Dutranoit 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Angélique Syroit, Frederik Vandenbossche 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, 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 

Artikel 1:  
De budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2018 van de Stad Ronse vast te stellen. 
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. 

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

Het budget 2019 werd opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen 
en inzonderheid de bepaling opgenomen in de omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd° 20 juli 2018 
betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019 met name dat de aanpassing van 
het meerjarenplan 2014-2019 facultatief is bij de opmaak van de planning 2019 en dat het budget 
2019 of het éénjarig meerjarenplan niet dient te passen in het lopende meerjarenplan. 
In de loop van 2019 zal een aanpassing worden voorgelegd die rekening houdt met mogelijks nieuwe 
inzichten uit het nieuwe bestuursakkoord.  
Tevens zal dan een nieuw meerjarenplan worden opgemaakt volgens de regels BBC 2020. Nu wordt 
enkel een budget voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. 
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De financieel directeur gaf op 30 november 2018 in zijn nota 2018-30 een positief advies tot 
vaststelling van het budget 2019 van de Stad Ronse. 
De raad wordt verzocht het budget van het dienstjaar 2019 van de Stad Ronse vast te stellen. 

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 plan- en 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 de Stad Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Het budget 2019 werd opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire 
bepalingen en inzonderheid de bepaling opgenomen in de omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd° 20 
juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019 met name dat de 
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief is bij de opmaak van de planning 2019 
en dat het budget 2019 of het éénjarig meerjarenplan niet dient te passen in het lopende 
meerjarenplan. 
In de loop van 2019 zal een aanpassing worden voorgelegd die rekening houdt met mogelijks 
nieuwe inzichten uit het nieuwe bestuursakkoord. Tevens zal dan een nieuw meerjarenplan 
worden opgemaakt volgens de regels BBC 2020. Nu wordt enkel een budget voorgelegd aan de 
gemeenteraad ter vaststelling. 
De financieel directeur gaf op 30 november 2018 in zijn nota 2018-30 een positief advies tot 
vaststelling van het budget 2019 van de Stad Ronse. 

Adviezen/visum 

Het advies 2018-30 dd° 30 november 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, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Isabelle Stockman, Patrice 
Dutranoit 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Angélique Syroit, Frederik Vandenbossche 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Sylvie De Bie, Jean-Pierre Stockman, Philippe Vallez 
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Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane 
Modde 

Artikel 1:  
Het budget van het dienstjaar 2019 van de Stad Ronse vast te stellen. 
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. 

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

Deze budgetwijziging werd vastgesteld in de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning op 20 november 2018. 
Er werden o.a. volgende wijzigingen aangebracht:  

- het resultaat van de rekening 2017 werd in deze budgetwijziging verwerkt: de jaarrekening 2017 
eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 396 928,97 euro.  

- het investeringsbudget werd verhoogd met 38 549,56 euro  
- de personeelsuitgaven werden verhoogd door de geplande aanwerving van een conciërge. 

De voorgestelde wijziging past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 bij de opmaak 
van het budget 2018. 
De financieel directeur gaf op 29 november 2018 in zijn nota 2018-27 een positief advies tot 
goedkeuring van de budgetwijziging 2018-1 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning. 
De raad wordt verzocht de budgetwijziging nummer 1 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, 
Cultuur en Ontspanning 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 plan- en 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 Sport, Cultuur en Ontspanning zoals goedgekeurd in de zitting van de 
gemeenteraad van de Stad Ronse van 18 december 2017. 
Het ontwerp van budgetwijziging nummer 1 – 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, 
Cultuur en Ontspanning. 
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Feiten/context/motivering 

Er stelt zich de noodzaak tot wijziging van het budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning. 
Deze wijziging werd vastgesteld in de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning op 20 november 2018. 
De voorgestelde wijziging past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 bij de 
opmaak van het budget 2018. 
De financieel directeur gaf op 29 november 2018 in zijn nota 2018-27 een positief advies tot 
goedkeuring van de budgetwijziging 2018-1 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur 
en Ontspanning. 

Adviezen/visum 

Het advies 2018-27 dd° 29 november 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, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Isabelle Stockman, Patrice 
Dutranoit 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Angélique Syroit, Frederik Vandenbossche 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, 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 

Artikel 1:  
De budgetwijziging 2018-1 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning 
goed te keuren. 
Artikel 2: 
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet van 15 juli 
2005. 

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

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning heeft 
op 20 november 2018 het aangepast meerjarenplan 2014-2019 bij de opmaak van het budget 
2019 vastgesteld. 
Samengevat zal de Stad Ronse het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning 
als volgt financieren:  

 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het aangepast meerjarenplan 2014-
2019 bij de opmaak van het budget 2019 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning. 
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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 plan- en 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 aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2019 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning zoals vastgesteld in zitting van de Raad van 
Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning op 20 november 
2018. 

Feiten/context/motivering 

In weerwil van de omzendbrief KB/ABB 2018/2 heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, 
Cultuur en Ontspanning 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 30 november 2018 in zijn nota 2018-27 een positief advies tot 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2019 van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. 

Adviezen/visum 

Het advies 2018-27 dd° 30 november 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, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Isabelle Stockman, Patrice 
Dutranoit 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Angélique Syroit, Frederik Vandenbossche 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, 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 
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Artikel 1:  
Het aangepaste meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2019 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning 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. 

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

Het aangepast meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning werden vastgesteld in de Raad van Bestuur van 20 november 2018. 
Samengevat zal de Stad Ronse het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning als volgt financieren voor 
2019: 

1. voor de sportactiviteiten in ’t Rosco een prijssubsidie van 12,96 EUR per uur verhuur van de 
sportzalen (exclusief 6% BTW). 

2. voor activiteit 1 (toegangsgelden tentoonstellingen en voorstellingen) in CC De Ververij een 
prijssubsidie van 6,42 EUR per verkocht ticket (exclusief 6% BTW). 

3. voor activiteit 3  (actieve terbeschikkingstelling) in CC De Ververij een prijssubsidie van 26,21 
EUR per dag terbeschikkingstelling (exclusief 21% BTW).  

4. voor activiteit 2 (actieve terbeschikkingstelling aan academie en dienst cultuur) een 
werkingstoelage van 186.562,57 EUR. 

De raad wordt verzocht het budget 2019 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning 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 plan- en 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 Sport, Cultuur en Ontspanning zoals 
vastgesteld in zitting van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur 
en Ontspanning op 20 november 2018. 

Feiten/context/motivering 

In weerwil van de omzendbrief KB/ABB 2018/2 heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, 
Cultuur en Ontspanning 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 Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning op 20 november 2018. 
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De financieel directeur gaf op 30 november 2018 in zijn nota 2018-27 een positief advies tot 
goedkeuring van het budget 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning. 

Adviezen/visum 

Het advies 2018-27 dd° 30 november 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, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Isabelle Stockman, Patrice 
Dutranoit 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Angélique Syroit, Frederik Vandenbossche 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, 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 

Artikel 1:  
Het budget van het boekjaar 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning 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 

15. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                 
Grondverkoop van een garage "G7" gelegen in de Albert Massezstraat.                      
Goedkeuring. 

In het kader van het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur een 
ontwerp van akte en een verkoopovereenkomst voor een garage “G7” in een garagecomplex, 
gelegen in de Albert Massezstraat, met een grondwaarde van 1.925 euro. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan deze grondverkoop van het project De 
Stadstuin. 
 
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. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de overeenkomst 
publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne voor de realisatie 
van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.  
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Relevante documenten 

- Verslag nummer 2018/147. 
- 1 ontwerp van akte. 
- 1 verkoopovereenkomst. 
- 1 tabel van grondverkoop. 

Feiten/context/motivering 

De overeenkomst tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne regelt onder meer de ter 
beschikking stelling van de gronden aan de private partner en de prijsbepaling van de 
grondwaarde. Hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 11% 
van de totale verkoopprijs (inclusief bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief 
registratierechten, btw en notariskosten) en een forfait voor ondergrondse staanplaats en 
bergingen ontvangt. 
In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur 1 ontwerp 
van akte en 1 verkoopovereenkomst:  
* op naam van de heer Baeke Jurgen en zijn echtgenote mevrouw De Vijlder Marielle, voor een 
garage “G7” in een garagecomplex, gelegen in de Albert Massezstraat van De Stadstuin met een 
grondwaarde van 1.925,00 euro. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van de heer 
Baeke Jurgen en zijn echtgenote mevrouw De Vijlder Marielle, voor een garage “G7” in een 
garagecomplex, gelegen in de Albert Massezstraat van De Stadstuin met een grondwaarde van 
1.925,00 euro, goed. 
Artikel 2: 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.  

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

Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 02 juli 2018 ging principieel akkoord met 
de verkoop van een perceel stadsgrond gelegen tussen de woningen in de Klevestraat nummers 16, 
18, 20, 32, 34 en 36.  
Het te verkopen stuk wordt op dit ogenblik niet benut doch vraagt wel onderhoud. Een deel van het 
perceel met een oppervlakte van 283,70 m² kan verkocht worden voor de prijs van 11.348 euro en het 
ander deel, onder de vorm van een kleine driehoek, met een oppervlakte van 26,10 m², kan verkocht 
worden voor de prijs van 1.044 euro. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de verkoop van dit perceel stadsgrond 
gelegen tussen de woningen van de Klevestraat nummers 16, 18, 20, 32, 34 en 36. 
 
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. 
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Relevante documenten 

- Verslag 126 dd° 07 november 2018 van de Technische Dienst. 
- Schattingsverslag. 
- Bodemattest. 
- Plan. 
- Tabellen van verkoop. 
- 2 ontwerpen van akte. 
- Verslag openbaar onderzoek. 

Feiten/context/motivering 

- Bij Collegebeslissing van 02 juli 2018 werd principieel akkoord gegaan met de verkoop van 
een perceel stadsgrond gelegen tussen de woningen Klevestraat nummers 16, 18, 20, 32, 
34 en 36. Het perceel is kadastraal gekend als sectie B deel van nummer 172/02. 

- Inmiddels werd het terrein opgemeten en werd de schatting van de grond ontvangen. 
- Het te verkopen stuk wordt op dit ogenblik niet benut en vraagt enkel onderhoud. 
- Een deel van 283,7m² kan verkocht worden aan Christa Lison en een kleine driehoek met 

oppervlakte van 26,10m² kan verkocht worden aan de heer Planckaert Ronny en mevrouw 
Deweirdt Kathleen. 

- De grond werd geschat op €40/m², zijnde respectievelijk voor mevrouw Christa Lison 
€11.348 en voor de heer Planckaert Ronny en mevrouw Deweirdt Kathleen €1.044. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De verkoop van een deel van een perceel grond gelegen tussen de woningen  Klevestraat 
nummers 16, 18, 20, 32, 34 en 36, gekend als sectie B, deel van nummer 172/02 met een 
oppervlakte van 283,7m² voor de som van €11.348 wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De verkoop van een deel van een perceel grond tussen de woningen Klevestraat nummers 16, 
18, 20, 32, 34 en 36, gekend als sectie B, deel van nummer 172/02 met een oppervlakte van 
26,10m² voor de som van €1.044 wordt goedgekeurd. 
Artikel 3: 
De ontwerpen van akte worden aangenomen. 
Artikel 4: 
Tegenwoordige beslissing zal opgenomen worden in de overzichtslijst welke zal overgemaakt 
worden aan de heer Provinciegouverneur. 

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

Voor de realisatie van de rooilijn voor de buurtweg nummer 5 in de Rode Mutslaan dienen 26 
grondinnames te gebeuren voor de geplande wegen- en rioleringswerken. 
Met de grondeigenaars voor de innemingen 10, 20, 21, 22 en 23 werd een akkoord bereikt voor de 
aankoop in der minne voor de som van 5.628,68 euro, alle vergoedingen inbegrepen, voor het 
verwerven van volgende percelen : 

− inneming nummer 10, met een in te nemen oppervlakte volgens meting van 624,08 m² 

− inneming nummer 20, met een in te nemen oppervlakte volgens meting van 312,44 m² 

− inneming nummer 21, met een in te nemen oppervlakte volgens meting van 147,76 m² 

− inneming nummer 22, met een in te nemen oppervlakte volgens meting van 28,47 m² 

− inneming nummer 23, met een oppervlakte volgens meting van 2,55 m². 
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Voor de inneming nummer 25, gelegen in de Rode Mutslaan nummer 97, werd een akkoord bereikt 
met de eigenaars voor de aankoop in der minne van een deel van het perceel grond met een 
oppervlakte volgens meting van 192,16 m² voor de som van 7.780,98 euro, alle vergoedingen 
inbegrepen. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aankoop in der minne van deze percelen 
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 140 van de Technische Dienst van 26 november 2018. 
- Ontwerpakte. 
- Ovam attesten. 
- Plannen Rode Mutslaan. 
- Schattingsverslag. 
- Tabellen van aankoop. 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van de realisatie van de rooilijn voor de buurtweg nummer 5 in de Rode 
Mutslaan, werd een akkoord getroffen met meerdere grondeigenaars voor de 
grondaankoop. 

- Ter hoogte van de Rode Mutslaan dienen 26 grondinnames te gebeuren voor de geplande 
wegen- en rioleringswerken. 

- Met de grondeigenaars voor de innemingen 10, 20, 21, 22 en 23 werd een akkoord in der 
minne bereikt voor de som van €5.628,68 alle vergoedingen inbegrepen voor het verwerven 
van volgende percelen:  

o de inneming nummer 10, kadastraal gekend als Weiland Steenveld, 2de afdeling 
sectie D, deel van nummer 468B, met een in te nemen oppervlakte volgens meting 
van 624,08m²  

o de inneming nummer 20, kadastraal gekend als Bouwland Steenveld, 2de afdeling 
sectie D, deel van nummer 458A, met een in te nemen oppervlakte volgens meting 
van 312,44m² 

o de inneming nummer 21, kadastraal gekend als Bouwland Steenveld,  2de afdeling 
sectie D, deel van nummer 456C, met een in te nemen oppervlakte volgens meting 
van 147,76m² 

o de inneming nummer 22, kadastraal gekend als Bouwland Vermeersberg, 2de 
afdeling sectie D, deel van nummer 610M, met een in te nemen oppervlakte volgens 
meting van 28,47m² 

o de inneming nummer 23, kadastraal gekend als kapel, 2de afdeling sectie D, deel 
van nummer 610F, met een oppervlakte volgens meting van 2,55m². 

- Voor de inneming nummer 25, gelegen in de Rode Mutslaan 97, kadastraal gekend als 2de 
afdeling, sectie D, deel van nummer 597F, werd een akkoord bereikt met de eigenaars voor 
de aankoop in der minne van een deel van het perceel grond met een oppervlakte volgens 
meting van 192,16m² voor de som van €7.780,98 alle vergoedingen inbegrepen. 
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Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Isabelle Stockman, Patrice 
Dutranoit 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Angélique Syroit, Frederik Vandenbossche 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Sylvie De Bie, Jean-Pierre Stockman, Philippe Vallez 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane 
Modde 

Artikel 1:  
De grondaankopen voor de innemingen nummers 10, 20, 21, 22, 23 en 25 voor de geplande 
wegen- en rioleringswerken worden goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De ontwerpen van akte worden 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. 

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

Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 19 november 2018 ging akkoord met 
de aankoop van de grond van het Boudewijnpark van de kerkfabriek Sint-Martinus.  
Door de Technische Dienst werd hiervoor een ontwerp van akte en een tabel van aankoop 
opgesteld. 
Rekening houdend met de aard en de ligging van het goed in woongebied alsook met de erfpacht 
die erop rust tot 04 augustus 2090, werd de grond geschat op 15 euro per m². Het volledige 
perceel heeft een oppervlakte van 21 a 30 ca en kan dus aangekocht worden voor de som van 
31.950 euro.  
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de aankoop van de grond van het 
Boudewijnpark van de kerkfabriek Sint-Martinus. 
 
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 141 van 27 november 2018 van de Technische Dienst.  
- Schattingsverslag. 
- Uittreksel kadastraal plan. 
- Erfpachtovereenkomst. 
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- Ontwerpakte. 
- Tabel van aankoop. 

 
Feiten/context/motivering 

- Op 05 augustus 1991 werd tussen de kerkfabriek Sint-Martinus en de Stad Ronse een 
erfpachtovereenkomst voor 99 jaar afgesloten voor de grond gelegen achter de Sint-
Martinuskerk. 

- De grond werd in erfpacht gegeven aan de stad met het oog op de aanleg van een park, 
zijnde het huidige Boudewijnpark, kadastraal gekend 3e afdeling sectie E nummer 502 A5 
met een kadastrale oppervlakte van 21a 30ca. 

- Door de kerkraad Sint-Martinus Ronse werd aan de stad gevraagd of er interesse is tot 
aankoop van de in erfpacht gegeven grond. Teneinde de aanvraag te kunnen beoordelen 
werd een schatting van de grond gevraagd. 

- Rekening houdend met de aard en de ligging van het goed in woongebied, alsook met de 
erfpacht die erop rust tot 04 augustus 2090, werd de grond geschat op 15 euro/m², of een 
totaal van 31.950 euro voor het volledige perceel. 

- Bij Collegebeslissing van 19 november 2018 werd akkoord gegaan met de aankoop van de 
grond van het park. In uitvoering van die Collegebeslissing werd door de Technische Dienst 
een ontwerp van akte en tabel van aankoop opgesteld. 
 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De grondaankoop van het Boudewijnpark, kadastraal gekend 3e afdeling sectie E nummer 502 
A5 met een kadastrale oppervlakte van 21a 30ca voor 31.950 euro wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
Artikel 3: 
Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget van 2019 onder de algemene 
rekening 2240000, beleidsitem 02000. 
Artikel 4: 
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 

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

Op de gemeenteraadszitting van 15 oktober 2018 werd het ontwerp van rooilijnplan voor de 
ontsluiting van het terrein langsheen de Ives-Sabin Maghermanlaan, naar aanleiding van de 
geplande grondverkoop in de Jan van Nassaustraat – Ives-Sabin Maghermanlaan aan nv Ateliers 
Ronse en de door hen ingediende omgevingsaanvraag voor hun project ‘wonen en werken op 
één site’ voorlopig vastgesteld. 
Ten gevolge van het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 29 oktober 2018 tot en met 27 
november 2018 werden 3 bezwaren ingediend. Alle bezwaren handelen over de toename van het 
verkeer met inbegrip van het vrachtverkeer, ontstaan van gevaarlijke situaties en onveilige 
toestanden voor voetgangers en kinderen, geen noodzaak voor het aanleggen van een nieuwe 
toegangsweg daar er reeds een toegangsweg is, enz. 
De Technische Dienst concludeert dat deze bezwaarschriften ontvankelijk maar ongegrond 
kunnen verklaard worden en haalt volgende argumenten aan : 

− de bestaande toegangsweg langs de Jan van Nassaustraat in het verlengde van de 
Parkstraat werd gedesaffecteerd en maakte deel uit van een afzonderlijk openbaar 
onderzoek waarop geen bezwaren werden ingediend. Het terrein is enkel bereikbaar voor 
voetgangers en fietsers via de Jan van Nassaustraat 
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− het aanleggen van een weg om het binnengebied toegankelijk te maken doet geen afbreuk 
aan de kwaliteit van het woongebied 

− de nieuwe toegangsweg wordt integraal aangelegd door nv Ateliers Ronse en zodoende zijn 
er geen kosten voor de Stad Ronse 

− de 3 ingediende bezwaarschiften maken deel uit van de bezwaren ingediend tegen de 
Omgevingsvergunning. De motivering van het dossier ingediend door de Dienst Omgeving 
wordt door de Technische Dienst meegenomen in het huidig dossier van ontwerp van 
rooilijnplan. 

De raad wordt verzocht het ontwerp van rooilijnplan voor de nieuwe toegangs- en 
ontsluitingsweg langsheen de Ives-Sabin-Maghermanlaan 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  

- Verslag 142 van 28 november 2018 van de Technische Dienst.  
- Rooilijnplan nieuwe toegangs- en ontsluitingsweg Ives-Sabin Maghermanlaan. 
- Gemeenteraadsbeslissing van 15 oktober 2018. 
- Bericht van commodo en incommodo. 
- Proces-verbaal van onderzoek van commodo en incommodo. 
- Getuigschrift van bekendmaking. 
- Bezwaarschrift van de heer Jamel Nouira. 
- Bezwaarschrift van de heer en mevrouw Huysman-Caes. 
- Bezwaarschrift van de heer en mevrouw Meyfroodt-Priau. 
- Schrijven van van Fluxys. 
- Nota 2018/127 dd° 29 november 2018 van dienst Omgeving. 

 
Feiten/context/motivering 

- Door de gemeenteraad in zitting van 15 oktober 2018  werd het ontwerp van rooilijnplan 

voor de ontsluiting van het terrein langsheen de Ives-Sabin Maghermanlaan naar 

aanleiding van de geplande grondverkoop Jan van Nassaustraat – Ives-Sabin 

Maghermanlaan aan de nv Ateliers Ronse en hun lopende omgevingsaanvraag voor hun 

project ‘wonen en werken op één site’ voorlopig vastgesteld. 

- In uitvoering van het decreet van 08 mei 2009 houdende de vaststelling en de realisatie 

van rooilijnen werd het ontwerp onderworpen aan een openbaar onderzoek van 29 oktober 

2018 tot en met 27 november 2018.  

- Er werden 3 bezwaren ingediend :  

- een eerste bezwaarschrift is afkomstig van de heer Jamel Nouira uit de de 

Mérodestraat 57 waarin hij verwijst naar het bezwaarschrift ingediend door 76 

buurtbewoners tijdens het openbaar onderzoek over de omgevingsaanvraag tegen 

de realisatie van de nv Ateliers Ronse omdat dit tot uiterst gevaarlijke situaties zou 

lijden. Ze zien de noodzaak van een nieuwe ontsluitingsweg niet in omdat er reeds 

een toegangsweg is achter het speelplein langs de Jan van Nassaustraat naar de 

Parkstraat toe. 
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- een tweede bezwaarschrift werd ingediend door de heer en mevrouw Huysman-

Caes uit de Ives-Sabin Maghermanlaan 12 die eveneens wijzen op de toename van 

het verkeer, de veiligheid van voetgangers en de kinderen van het Serafijnschooltje 

en het speelpleintje.  Er zal ook een toename zijn van het vrachtverkeer.  Het deels 

instellen van tweerichtingsverkeer zal niet kunnen verhinderen dat er 

gemanoeuvreerd zal worden, ook voor de toeleveranciers van de firma Utexbel. Ze 

wijzen ook op de bestaande toegangsweg langs de Jan van Nassaustraat. 

- een derde bezwaarschrift werd ingediend door de heer en mevrouw Meyfroodt-

Priau uit de Ives-Sabin Maghermanlaan 68 die een aantal argumenten aanhalen : 

1)   Bescherming van het betrokken woongebied 
2)  Het project van nv Ateliers is niets meer dan een verdoken ambachtelijke zone 
       welke niet mogelijk is volgens het Gewestplan binnen het beschermd woongebied  
       en  het is voorbarig een rooilijnplan vast te stellen omdat er nog geen zekerheid is 
       omtrent de aankoop van het perceel door nv Ateliers Ronse 
3) Het terrein is perfect toegankelijk via de Jan van Nassaustraat 
4) Het is pure geldverspilling om een nieuwe toegangsweg aan te leggen langsheen  

de woonfuncties van de Ives-Sabin Maghermanlaan terwijl men een bestaande  
toegangsweg waarlangs geen bebouwing is, gaat uitbreken 

5) De aanleg van een nieuwe toegangsweg ten behoeve van een gesloten privé-
bedrijventerrein is misbruik van gemeenschapsgeld 

6)   Toename van verkeersdrukte zowel voor de toeleveranciers van de nv Ateliers    
      Ronse als van Utexbel, alsook privéwagen van de bewoners van de lofts zelfs  
      met de invoer van een stukje tweerichtingsverkeer  
7)   De veiligheid van de burgers komt in het gedrang 
8)   Het beperken van parkeermogelijkheid, zowel voor bewoners, personeel van 
       Serafijnschooltje en wachtende toeleveranciers 
9)   Het verdwijnen van open ruimte en het gevaar voor de gezondheid 

- De 3 ingediende bezwaarschriften maken deel uit van de bezwaren ingediend tegen de 
omgevingsvergunning.  De motivering van het dossier ingediend door de Dienst 
Omgeving Door middel van de nota 2018/127 op 29 november 2018 wordt door de 
Technische Dienst meegenomen in het huidig dossier van ontwerp van rooilijnplan. 

- Deze 3 bezwaarschriften worden ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Hiervoor brengt 

de Technische Dienst volgende argumenten aan : 

• Voor wat betreft de toegankelijkheid  :  
de bestaande toegangsweg langs de Jan van Nassaustraat werd gedesaffecteerd en 
maakte deel uit van een afzonderlijk openbaar onderzoek dat liep van 12 september tot 
11 oktober 2018 en waartegen geen bezwaar werd ingediend. Het terrein blijft 
bereikbaar via de Jan van Nassaustraat voor voetgangers en fietsers. De toegang voor 
het gemotoriseerd verkeer in functie van de bedrijvigheid bevindt zich inderdaad in de 
Ives-Sabin Maghermanlaan. 

• Voor wat betreft de toename van het verkeer en de veiligheid van voetgangers :  
Aangezien het terrein op vandaag onbebouwd is, zal het project inderdaad zorgen voor 
extra verkeer ten opzichte van de hedendaagse situatie.  De vraag is evenwel in 
hoeverre dit verkeer buitensporig is en van die aard is dat de draagkracht van de 
omgeving daardoor overschreden is.   
Het gaat over 7 woonentiteiten en 13 loodsen.  Gelet op de omvang van de loodsen - 
de oppervlakte varieert van 139m² tot 232m²- gaat het om kleinschalige activiteiten.  
Omwille van de ligging moet de invulling van de loodsen, qua activiteit, verenigbaar zijn 
met de woonfunctie.  Dit impliceert dat verkeersgenererende activiteiten (logistiek of 
zuiver commercieel/winkelruimte) op deze locatie uitgesloten zijn.  De site mikt op 
kleinschalige bedrijvigheid, activiteiten die niet hoeven afgezonderd te worden op een 
ambachtelijke zone of bedrijventerrein.  In de verantwoordingsnota is sprake van een 
‘betoncentrale’, maar zoiets kan op deze plaats niet toegelaten worden.                    
Het mobiliteitsconcept, zoals uiteengezet in de verantwoordingsnota en de project-
MER-screeningsnota wordt gevolgd.  Het project zoals aangevraagd zal weliswaar voor 
meer verkeer zorgen, maar niet van die aard dat er een onverenigbaarheid ontstaat met 
de omliggende woonfunctie.   
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Ook een invulling met louter woningen, zoals gesuggereerd door diverse 
bezwaarindieners, zou meer verkeer genereren dan vandaag het geval is.  Op een 
dergelijk terrein, binnenstedelijk woongebied, zou het kunnen gaan over 40 tot 50 
bijkomende woonentiteiten (rekening houdende met de dichtheid van het woonweefsel 
in de buurt, en de voorgestelde woondichtheid binnen lopende, actuele projecten in het 
stedelijk gebied).  Een uitsluitend residentieel project zorgt evengoed, of zelfs voor nog 
meer verkeersbewegingen per dag, dan de voorgestelde invulling.   
De toegangsweg voor gemotoriseerd verkeer (ontsluiting loodsen) werd voorzien in het 
meest zuidwestelijk punt van de site.  Voetgangers en fietsers kunnen ook via de Jan 
van Nassaustraat het terrein bereiken.    
In vergelijking met de Jan van Nassaustraat leent de Ives-Sabin Maghermanlaan zich 
veel beter om gemotoriseerd verkeer van en naar het hoger wegennetwerk te leiden.  
De Ives-Sabin Maghermanlaan is breder dan de Jan van Nassaustraat en is op vandaag 
ook uitgerust/ingericht om dit verkeer te dragen.  Op het traject tussen de site en de 
César Snoecklaan (via de Maghermanlaan) staan slechts 7 woningen.  Bij elk ander 
alternatief qua ontsluiting passeert het verkeer langs meer tot veel meer woningen.  En 
deze bevinding staat ook los van het feit of het nu gaat om een zuiver residentieel 
project, dan wel een gemengd project met loodsen.     
Het stuk van de Ives-Sabin Maghermanlaan waar de meeste oversteekbewegingen 
(woningen-school-speelplein-parking) gebeuren - dat is het stuk tussen de de 
Mérodestraat en de Jan van Nassaustraat - wordt maximaal ontzien door de ontsluiting 
te realiseren in het uiterste zuidwesten van het projectgebied.  In dit deel van de Ives-
Sabin Maghermanlaan zijn ook voetpaden aanwezig aan beide zijden van de straat, 
waardoor ook na realisatie van het voorgesteld project een veilige passage mogelijk 
blijft.  

• Voor wat betreft het verdwijnen van parkeerplaatsen : 
Het advies van de mobiliteitsambtenaar (dd° 21 september 2018) wordt gevolgd 
wanneer gesteld wordt dat er geen parkeerproblemen te verwachten zijn.  Op de hoek 
van de Ives-Sabin Maghermanlaan en de Jan van Nassaustraat bevindt zich een 
publieke parking (terrein van 15a) waar nog veel parkeerplaatsen beschikbaar zijn.  Ook 
op de luchtorthofoto’s (periode 2011-2017) kan vastgesteld worden dat de parking 
nauwelijks gebruikt wordt.        

• Voor wat betreft de geldverspilling en gebruik van gemeenschapsgeld : 
De nieuwe toegangsweg wordt integraal aangelegd door de nv Ateliers Ronse en 
bijgevolg zijn er geen kosten voor de Stad Ronse.  

• Voor wat betreft een verdoken ambachtelijke zone welke niet mogelijk is volgens het 
Gewestplan binnen beschermd woongebied met culturele, historische en esthetische 
waarde : 
Artikel 5.1.0 van het KB van 28 december 1972 ‘betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen’ stelt in dat verband dat 
alle woongebieden bestemd zijn voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede 
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden 
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen , voor openbare 
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.  Deze 
bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen worden toegestaan voor zover ze 
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.   
Conform artikel 6.1.2.3 van het KB van 28 december 1972 wordt in woongebieden met 
CHE-waarde de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere 
voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.  Voor het overige gelden 
ook in deze gebieden de regels die in woongebieden van toepassing zijn, met inbegrip 
van de mogelijkheden om bedrijven toe te staan voor zover ze verenigbaar zijn met de 
onmiddellijke omgeving. 
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De ministeriële omzendbrief van 08 juli 1997 bij de gewestplanvoorschriften stelt dat in 
woongebieden een gunstig woonmilieu moet bestaan, ontstaan of gecreëerd kan worden 
met “een evenwicht tussen woonst, productie, diensten, recreatie en natuur”.  Bedrijven 
zijn dus niet bij voorbaat uitgesloten in een woongebied.  Maar het moet gaan om 
ambachtelijke of kleine bedrijven.   
Er moet rekening gehouden worden met de omvang van de gebouwen en van de 
bedrijvigheid, de potentiële of veroorzaakte hinder voor de omgeving, de gerealiseerde 
omzet, en het aantal tewerkgestelde personen.  De bedrijvigheid moet verenigbaar zijn 
met de onmiddellijke omgeving.   
Concreet met betrekking tot de verenigbaarheid kan volgende gesteld worden.   
De site paalt in het westen aan een bedrijfscomplex (Utexbel).  Het voorgestelde project 
is zowel naar beoogde activiteiten als volumes een stuk kleinschaliger dan Utexbel.  Er is 
hoegenaamd geen strijdigheid met de invulling van het woongebied aan de westzijde.    
In het noorden grenst het projectgebied aan de terreinen van het starterscentrum.  Zoals 
hoger reeds vermeld mikt het voorgesteld project op een gelijksoortige intensiteit als het 
starterscentrum.  De impact van het voorgestelde project naar het noorden toe is 
eveneens minimaal.  De Molenbeek vormt een harde grens, met aan weerszijden een 
strook open ruimte.  Er is geen verbinding met het starterscentrum over de Molenbeek.  
De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gebeurt aan de zuidwestzijde, via de Ives-
Sabin Maghermanlaan.    

• Voor wat betreft het verdwijnen van open ruimte en gevaar voor de gezondheid : 
Het speelplein en de publieke parking op de hoek van de Ives-Sabin Maghermanlaan 
en de Jan van Nassaustraat blijven bestaan.  Er is ook aandacht voor het inrichten van 
groene randen  (Jan van Nassaustraat en Molenbeek) en groendaken.   

- Wij ontvingen eveneens een schrijven van Fluxys waarin zij stellen geen bezwaar te hebben 

tegen het rooilijnplan en verder verwijzen naar hun advies van 31 augustus 2018 afgeleverd 

in het kader van de omgevingsaanvraag en waarvan de voorwaarden integraal van 

toepassing blijven.  

Voordracht   

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Isabelle Stockman, Patrice 
Dutranoit 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Angélique Syroit, Frederik Vandenbossche 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Sylvie De Bie, Jean-Pierre Stockman, Philippe Vallez 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane 
Modde 

Artikel 1:   
Het ontwerp van rooilijnplan voor de ontsluiting van het terrein langsheen de Ives-Sabin 
Maghermanlaan wordt definitief vastgesteld.  
Artikel 2:  
Tegenwoordige beslissing zal worden opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden 
overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 
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20. Wegen- en rioleringswerken in de Rode Mutslaan, buurtweg nummer 5.                                 
Goedkeuring van het ontwerp omvattende aanleg van een nieuw wegdek met 
parkeerstroken, fiets- en voetpaden, herwaardering van de grachten, aanleg van 
riolering RWA-DWA en buffering. 

Door het ontwerpbureau van de Stad Ronse werd een ontwerp opgemaakt voor de volledige 
vernieuwing van de Rode Mutslaan, buurtweg nummer 5, in samenwerking met Aquario, de 
Vlaamse Milieumaatschappij en de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Het ontwerp omvat een nieuw wegdek met parkeerstroken, fietspaden en voetpaden, 
herwaardering van de grachten, aanleg van een riolering RWA-DWA en buffering. 
De totale kostprijs wordt geraamd op 2.562.165,03 euro, btw exclusief.  
De opdracht zal via open aanbesteding worden toegewezen. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het ontwerp voor de wegen- en 
rioleringswerken in de Rode Mutslaan, 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 146 van de Technische Dienst van 29 november 2018. 
- Plannen 
- Raming 
- Bestek 

Feiten/context/motivering 

- Door het ontwerpbureau werd een ontwerp gemaakt voor de volledige vernieuwing van de 
Rode Mutslaan, buurtweg nummer 5 in samenwerking met Aquario, de VMM en de 
Provincie. 

- Het ontwerp omvat een nieuw wegdek met parkeerstroken, fietspaden en voetpaden, de 
herwaardering van de grachten, de aanleg van riolering RWA-DWA en buffering. 

- De totale kostprijs werd geraamd op 2.562.165,03 euro, btw exclusief waarvan de verdeling 
er als volgt uit ziet: 

o wegeniswerken bovenbouw, parkeerstroken en voetpaden, waarvan aandeel voor 
de Stad Ronse en aandeel voor de Provincie Oost-Vlaanderen (fietspaden). 

o riolering, grachten, werken aan waterlopen en buffering, waarvan aandeel Aquario, 
VMM en Provincie Oost-Vlaanderen (waterlopen). 

o de respectievelijke aandelen van de stad, de Provincie Oost-Vlaanderen, VMM en 
Aquario zijn terug te vinden in de gedetailleerde raming. 

- Het krediet van 450.000 euro is voorzien in het investeringsbudget 2019, algemene 
rekening 2240000 – beleidsitem 2000. Het saldo wordt voorzien in het investeringsbudget 
2020. 

- De opdracht zal via open aanbesteding worden toegewezen. 
- De stad dient voor de subsidieaanvraag tegenover de Provincie (fietspaden) een aantal 

verbintenissen aan te gaan, zijnde: 
o alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen 
o publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende 

kanalen (gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media…) en hierbij 
steeds de melding te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de Provincie 
Oost-Vlaanderen (inclusief toevoeging van het logo) 
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o alle externe communicatie verstuurd door de aanvrager van de subsidie (vb 
bewonersbrief, gemeentelijk infoblad) voorafgaand aan de publicatie voor te leggen 
aan de Provincie Oost-Vlaanderen 

o een werfbord te plaatsen met het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen 
o elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie de toestemming te geven 

om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot 
de werf te verlenen en deel te nemen aan de werfvergaderingen 

o de Provincie Oost-Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de 
werken en van de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte te 
brengen. De aanvrager en de Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling 
overleg over de wijze waarop de opening wordt gecommuniceerd (bv persbericht, 
officieel infietsen,…) 

o de bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie 
wenst te bekomen in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder 
toelating van de deputatie. 

o medewerking te verlenen aan de plaatsing van de Provinciale signalisatie van het 
bovenlokaal (LAF en BFF) en het lokaal fietsennetwerk. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Isabelle Stockman, Patrice 
Dutranoit 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Angélique Syroit, Frederik Vandenbossche 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Sylvie De Bie, Jean-Pierre Stockman, Philippe Vallez 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane 
Modde 

Artikel 1 :  
Het ontwerp van wegen- en rioleringswerken in de Rode Mutslaan, dossiernummer VMM 
0215138 wordt goedgekeurd.  
Artikel 2 :  
Een krediet van 450.000 euro is voorzien in het investeringsbudget 2019, algemene rekening 
224.000 – beleidsitem 2000. Het saldo wordt voorzien in het investeringsbudget 2020. 
Artikel 3 :  
De maximale subsidie wordt aangevraagd bij de VMM (riolering) en bij de Provincie (waterlopen 
+ fietspaden). 
Artikel 4 :  
De verbintenissen, aan te gaan door de stad, gekoppeld aan de aanvraag van een subsidie bij de 
Provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg van een fietspad in de Rode Mutslaan, worden 
goedgekeurd. 
Artikel 5 : 
De opdracht zal via open aanbesteding worden toegewezen. 
Artikel 6 :  
Tegenwoordige beslissing zal opgenomen worden in de overzichtslijst welke zal overgemaakt 
worden aan de heer Provinciegouverneur. 
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Wonen en omgeving 

21. Opening van nieuwe wegenis in het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning 
door Ateliers Ronse, voor het bouwen van een woon- en werksite op de terreinen van 
de voormalige firma Cyr Cambier in de Jan van Nassaustraat.                                         
Goedkeuring. 

Op 25 juli 2018 werd door Ateliers Ronse een aanvraag ingediend tot het bekomen van een  
omgevingsvergunning voor het bouwen van een woon- en werksite ( 6 loodsen en 7 loodsen met 
loft) op de terreinen van de voormalige firma Cyr Cambier gelegen in de Jan van Nassaustraat. 
De aanvraag omvat de realisatie van een nieuw tracé wegenis dat in de toekomst openbaar 
domein zal worden. De nieuwe wegenis situeert zich binnen het rooilijnplan dat voorlopig werd 
vastgesteld op de gemeenteraadszitting van 15 oktober 2018 en wordt definitief vastgesteld op 
de gemeenteraad van heden. De weg is ongeveer 50 meter lang, staat haaks op de Ives-Sabin 
Maghermanlaan en eindigt in een pijpenkop. 
De nieuwe toegangsweg dient voor de ontsluiting van de site voor het gemotoriseerd verkeer en 
zal ook gebruikt worden voor de ontsluiting van een deel van de aanpalende gebouwen van 
Utexbel. Deze gebouwen worden op vandaag ontsloten via de bestaande toegang in de Jan van 
Nassaustraat. Dit deel openbaar domein wordt opgeheven en zal deel uitmaken van het project. 
Op die manier moet het verkeer niet langer door de Jan van Nassaustraat en het drukst 
bewoonde stuk van de Ives-Sabin Maghermanlaan.  
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de opening van de nieuwe wegenis in 
het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning door Ateliers Ronse voor het bouwen van 
een woon- en werksite in de Jan van Nassaustraat, op de terreinen van de vroegere firma Cyr 
Cambier. 
 
Bevoegdheid / Rechtsgrond 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen.  

- 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. 
- 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. 

- Het decreet van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 31. 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
en latere wijzigingen. 

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
- Het decreet van de Vlaamse Regering van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake milieubeleid en latere wijzigingen. 
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 01 juni 1995 houdende algemene en sectorale 

bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en de indelingslijst gevoegd als bijlage en latere 
wijzigingen. 

- Het besluit van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III) en latere wijzigingen. 

Relevante documenten  

- De aanvraag tot omgevingsvergunning van Ateliers Ronse (dossier 2018/127), met adres 
Waterlelielaan 1, 9032 Gent, ingediend op 25 juli 2018, houdende het bouwen van een woon- 
en werksite (6 loodsen + 7 loodsen met loft), gelegen Jan van Nassaustraat 25 , kadastraal 
Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 1500 G. 
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- De beslissing van de Gemeenteraad van 15 oktober 2018, houdende de voorlopige 
vaststelling van het rooilijnplan voor de nieuwe toegangs- en ontsluitingsweg langsheen de 
Ives-Sabin Maghermanlaan. 

- Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 29 november 2018 met 
betrekking tot dit dossier. 

- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 03 december 2018, 
waarbij geoordeeld wordt dat de aanvraag tot omgevingsvergunning van Ateliers Ronse 
(dossier 2018/127) voor vergunning in aanmerking komt. 

- De resultaten van het openbaar onderzoek, georganiseerd naar aanleiding van de aanvraag 
tot omgevingsvergunning van Ateliers Ronse (dossier 2018/127). 

 
Feiten / context / motivering  

Op 25 juli 2018 werd door Ateliers Ronse een aanvraag ingediend tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een woon- en werksite (6 loodsen + 7 loodsen met loft), 
op de terreinen van het vroegere Cyr Cambier in de Jan van Nassaustraat.   
De aanvraag omvat de realisatie van een nieuw tracé wegenis dat bedoeld is om openbaar domein te 
worden.  Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de zaak van 
de wegen alvorens de omgevingsvergunning kan worden verleend.  
De nieuwe wegenis situeert zich binnen het rooilijnplan dat voorlopig werd vastgesteld op de 
gemeenteraad in zitting van 15 oktober 2018.  Het betreft een tracé van ongeveer 50m dat haaks 
staat op de Ives-Sabin Maghermanlaan, en eindigt op een pijpenkop.  De rijweg heeft een breedte 
van 6m en wordt uitgevoerd in beton.  De weg loopt af (3%) in noordelijke richting.  Onder de 
pijpenkop wordt een bufferbekken voorzien met een capaciteit van 172,8 m³. 
De nieuwe toegangsweg dient voor de ontsluiting van de site voor het gemotoriseerd verkeer.  De 
nieuwe toegangsweg zal ook gebruikt worden voor de ontsluiting van een deel van de aanpalende 
gebouwen van Utexbel (bestaande erfdienstbaarheid).  Deze gebouwen worden op vandaag 
ontsloten via de bestaande toegang in de Jan van Nassaustraat.  Dit deel openbaar domein, in het 
verlengde van de Parkstraat, wordt opgeheven en zal deel uitmaken van het project.  Op die manier 
moet het verkeer niet langer passeren langsheen de Jan van Nassaustraat en het drukst bewoonde 
stuk van de Ives-Sabin Maghermanlaan.  Er zal dus enerzijds een stuk openbare wegenis verdwijnen 
(verlengde Parkstraat) en anderzijds een stuk nieuwe openbare wegenis aangelegd worden.   
De voorgestelde wegenis beantwoordt aan de vereisten voor de aanleg van openbare wegenis, zoals 
gevraagd door de stedelijke Technische Dienst.   
De Gemeenteraad neemt kennis van de bezwaarschriften die ingediend werden naar aanleiding van 
het openbaar onderzoek en sluit zich aan bij het standpunten geformuleerd door het College van 
Burgemeester en Schepenen in haar beslissing van 03 december 2018.   

Besluit: 

Voor de fractie CD&V GROEN stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Ignace 
Michaux, Wouter Stockman, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Isabelle Stockman, Patrice 
Dutranoit 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Lieven Dhaeze, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Angélique Syroit, Frederik Vandenbossche 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Rudi Boudringhien 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Sylvie De Bie, Jean-Pierre Stockman, Philippe Vallez 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen tegen: Erik Tack, Dirk Deschaumes, Christiane 
Modde 

Artikel 1:  
Het dossier van de wegenis binnen de aanvraag tot omgevingsvergunning van Ateliers Ronse 
(dossier 2018/127) wordt goedgekeurd.  
Artikel 2:  
Volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden: 
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1. De uitvoering van alle werken (wegenis, riolering, buffering,…) dient te gebeuren conform 
het standaardbestek 250 v 3.1. (en wijzigingen) 

2. De uitvoering van de werken dient te gebeuren conform de procedure overheidsopdrachten 
3. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vereiste proeven (op 

gebruikte materialen, boren van kernen,…) en camera-inspectie van de riolering 
4. De resultaten van de proeven en inspectie dienen bezorgd te worden aan het 

stadsbestuur Ronse, evenals het asbuiltdossier van de werken (digitaal dwg + op papier) 
5. Na de definitieve oplevering van de werken dient de wegenis kosteloos overgedragen te 

worden aan de Stad Ronse 
6. Buffervoorziening: het onderhoud en de instandhouding van de buffer is voor rekening 

van de vergunninghouder, haar eventuele rechtsopvolgers of de vereniging van mede-
eigenaars van het binnengebied  

7. De aanleg en voorziening van alle nutsvoorzieningen door en ten laste van de 
vergunninghouder 

8. Openbare verlichting: er dient een voorstel van armaturen ter goedkeuring voorgelegd te 
worden aan het stadsbestuur.  Nadien dient de openbare verlichting eveneens kosteloos 
overgedragen te worden aan de Stad Ronse. 

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

De samenstelling en de werking van de stedelijke Adviesraad voor Milieu is vastgelegd in de 
statuten en het huishoudelijk reglement. Er is ook een afsprakennota met het stadsbestuur over 
de samenwerking in praktijk.  
In de vergadering van de Milieuraad van 24 september 2015 zijn een aantal wijzigingen 
goedgekeurd. Deze aanpassingen zijn nog niet doorgevoerd aangezien er werd gewacht tot de 
Milieuraad opnieuw moet samengesteld worden na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2018.  
De belangrijkste wijzigingen zijn:  

- De samenstelling van de milieuraad zal als volgt gewijzigd worden: 
� Minimum 6, maximum 1/3 van het aantal stemgerechtigde leden voor de 

milieu- en natuurverenigingen* 
� 1 vertegenwoordiger van elk onderwijsnet* 
� 2 vertegenwoordigers uit de beroepsgroep landbouw* 
� 3 vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen* 
� 1 vertegenwoordiger van de beroepsgroepen* 
� 1 vertegenwoordiger van de wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen* 
� 4 geïnteresseerde onafhankelijke leden* 
� 1 vertegenwoordiger van elke fractie van de gemeenteraad 
� De schepen van leefmilieu 
� De milieuambtenaar  

( * = stemgerechtigd) 
- De milieuraad komt minstens 2x per jaar samen (i.p.v. 4x).  
- De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd in verband met de begroting, 

beleidsplannen, rapporten en projecten over milieu en natuur, en thema’s zoals afval, 
milieuverantwoord productgebruik, waterbeleid, aanpak van milieuhinder, energiebeleid, 
mobiliteitsbeleid, natuurbeleid, beleid rond bodem, duurzame ontwikkeling, klimaat. 

De raad wordt verzocht de aangepaste statuten en het aangepast huishoudelijk reglement goed 
te keuren.  
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de vernieuwde afsprakennota.  
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende 
de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen.  
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. 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
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. 

Relevante documenten 

STATUTEN – HUISHOUDELIJK REGLEMENT: Beslissing College van Burgemeester en 
Schepenen van 15 mei 2013 - gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013. 
AFSPRAKENNOTA: beslissing College van Burgemeester en Schepenen 08 december 2003. 
Verslag Milieuraad 24 september 2015. 

Feiten/context/motivering 

De samenstelling en de werking van de stedelijke Adviesraad voor Milieu is vastgelegd in de 
statuten en het huishoudelijk reglement. Er is ook een afsprakennota met het stadsbestuur over 
de samenwerking in praktijk.  
In de vergadering van de Milieuraad van 24 september 2015 zijn een aantal wijzigingen 
goedgekeurd. De aanpassingen zijn nog niet doorgevoerd; er werd gewacht tot de milieuraad 
opnieuw moet samengesteld worden na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.  

Wijziging Statuten 
- art.2 de data van de gemeenteraden aanpassen 
- art. 3: “beoogt” vervangen door “zet zich in” 
- art. 4 §1. Stemgerechtigde leden: 

o landbouwverenigingen opnemen 
o de rest behouden 

- art.4 §4. “ondervoorzitter” invoegen. De voorzitter en ondervoorzitter mogen geen politiek 
mandaat bekleden. 

- art.4§5. schrappen 
- art. 5: 

o de 1/3-regel milieu- en natuurverenigingen schrappen. Natuurpunt geeft aan dat het 
moeilijk is om zoveel leden te motiveren om naar de vergaderingen te komen.  

o De 1/3-regel man/vrouw nastreven 
- art. 10. Hernieuwingen van mandaten… schriftelijk meegedeeld aan het dagelijks bestuur 

(in plaats van aan de voorzitter). 

Wijziging Huishoudelijk reglement  
- Art. 2 §1. wordt gewijzigd als volgt:  

De Milieuraad is als volgt samengesteld: 
� Minimum 6, maximum 1/3 van het aantal stemgerechtigde leden voor de 

milieu- en natuurverenigingen* 
� 1 vertegenwoordiger van elk onderwijsnet* 
� 2 vertegenwoordigers uit de beroepsgroep landbouw* 
� 3 vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen* 
� 1 vertegenwoordiger van de beroepsgroepen* 
� 1 vertegenwoordiger van de wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen* 
� 4 geïnteresseerde onafhankelijke leden* 
� 1 vertegenwoordiger van elke fractie van de gemeenteraad 
� De schepen van leefmilieu 
� De milieuambtenaar.  

( * = stemgerechtigd) 
- Art. 3 §1.: de milieuraad komt minstens 2x per jaar samen (i.p.v. 4x).  
- Art. 3 §2. De uitnodiging vermeldt de agenda of minstens een voorlopige agenda 

Wijzigingen Afsprakennota  
- Artikel 2 wordt aangepast. De zin “de milieuraad wordt in ieder geval om advies… 

Natuurontwikkelingsplan” wordt geschrapt en vervangen door de volgende zin:  
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“De Milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd in verband met de begroting, 
beleidsplannen, rapporten en projecten over milieu en natuur en thema’s zoals afval, 
milieuverantwoord productgebruik, waterbeleid, aanpak van milieuhinder, energiebeleid, 
mobiliteitsbeleid, natuurbeleid, beleid rond bodem, duurzame ontwikkeling. “ 

- Artikel 11: hier wordt een zin aan toegevoegd: “ook audiovisuele hulpmiddelen worden 
kosteloos ter beschikking gesteld.” 

- Artikel 14 wordt aangepast: De verslagen en adviezen van de milieuraad worden bezorgd 
aan alle leden en aan het College van Burgemeester en Schepenen. Deze documenten 
zijn ook ter beschikking op de milieudienst.  

Op 23 november 2018 heeft de Milieuraad deze tekst geactualiseerd:  
- “schepen van leefmilieu” werd vervangen door “bevoegde schepen” 
- “milieuambtenaar” werd vervangen door “omgevingsambtenaar” 
- Het thema klimaat werd toegevoegd 
- “Milieudienst” werd vevangen door “Dienst Omgeving”. 

Deze wijzigingen zijn belangrijk om mee te nemen bij de samenstelling van de stedelijke 
Adviesraad voor Milieu, voor de periode 2019-2025.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De vernieuwde statuten en het vernieuwde huishoudelijk reglement van de stedelijke Adviesraad 
voor Milieu, zoals voorgesteld door de Milieuraad in zitting van 24 september 2015 en 
geactualiseerd door de Milieuraad op 23 november 2018 worden goedgekeurd, zoals 
opgenomen als bijlage.  
Artikel 2:  
Er wordt kennis genomen van de afsprakennota.  

Economie 

23. Politieverordening betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein.       
Aanpassing.                                                                                                                    
Beslissing. 

Het terrasreglement, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 april 2018, geldt heden op de 
Grote Markt, Kleine Markt en de niet-horecapleinen. Er werd beslist om na uitvoering van de 
werken in De Vrijheid het reglement ook afdwingbaar te maken voor het plein voor De Passage. 
Dit betekent dat de terrassen op het plein voor De Passage in overeenstemming moeten zijn met 
de bepalingen uit het terrasreglement. De uitbaters zullen een nieuwe terrasaanvraag moeten 
indienen. 
De raad wordt verzocht de politieverordening betreffende het opstellen van  terrassen op het 
openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 april 2018, op te heffen en te 
vervangen door het nieuwe reglement vanaf 01 januari 2019. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 43; 
- De politieverordening betreffende de opstelling van terrassen op het openbaar domein, 

goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 april 2018. 

Relevante documenten 

De politieverordening betreffende de opstelling van terrassen op openbaar domein, goedgekeurd 
op de gemeenteraad op 23 april 2018. 
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Feiten/context/motivering 

Het terrasreglement geldt heden op de Grote Markt, Kleine Markt en de niet-horecapleinen. Er 
werd beslist om na uitvoering van de werken in De Vrijheid het reglement ook afdwingbaar te 
maken voor het pleintje voor De Passage. 

Ondertussen werden ook de windschermen vervangen op het Jean-Baptiste Guissetplein en het 
Winston Churchillplein en dus kan het reglement voor ieder plein aangepast worden en in voege 
treden. 

Dit betekent dat de terrassen op het plein voor De Passage in overeenstemming moeten zijn met 
de bepalingen uit het terrasreglement. De uitbaters zullen een nieuwe terrasaanvraag moeten 
indienen. 

Als bijlage vindt u het reglement dat momenteel van kracht is en het terrasreglement met de 
voorgestelde wijzigingen vanaf 01 januari 2019. In principe wordt enkel artikel 15 ‘ 
inwerkingtreding’ gewijzigd. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De politieverordening betreffende het opstellen van  terrassen op het openbaar domein, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 april 2018, op te heffen. 
Artikel 2 : 
Het nieuwe terrasreglement, met ingang van 01 januari 2019, goed te keuren als volgt : 

POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET OPSTELLEN VAN TERRASSEN OP HET 

OPENBAAR DOMEIN 

Artikel 1: 

De hiernavolgende verordenende maatregelen hebben betrekking op een tijdelijke en duidelijk 

begrensde privatisering van het openbaar domein met het oog op het uitbaten van een terras. 

Artikel 2 - Gebiedsomschrijving 

Dit reglement is van toepassing voor het volledige grondgebied Ronse. 

Artikel 3 – Terminologie 

Duurzame materialen: veilige en onderhoudsvriendelijke materialen met een lange    

                                         levensduur, bestemd voor intensief horecagebruik. 

Terras:                              elke inname van het openbaar domein, die als open uitbreiding van            

                                         een horeca-uitbating dient, bestaande uit tafels, stoelen, parasols,  

                                         zonneluifels, windschermen, verwarmingselementen,    

                                         aankondigingborden, bloembakken en dergelijke. 

Terraszone:                      de ingenomen oppervlakte voor de uitbreiding van de horecazaak  

                                         op het openbaar domein door middel van een terras.  

Zomerterras:                     van 1 maart tot en met laatste dag winterkermis 

Winterterras:                     vanaf eerste dag na winterkermis tot en met 28/29 februari. 

Voetgangerszone:            de zone die zich bevindt tussen de terraszone en de straat. Deze  

                                         zone is obstakelvrij en moet minstens 2 meter bedragen. Indien  

                                         geen 2 meter gehaald wordt dient de terraszone verminderd te worden. 

Terrasmeubilair:               elementen zoals tafels, stoelen, parasols, zonder dat deze  

                                         opsomming als beperkend mag aanzien worden. 

Terrasconstructie:            elementen zoals zonneschermen, windschermen, bloembakken,  

                                         planten, aankondigingborden, verwarmingselementen,   

                                         verlichtingselementen, vloerbedekking,  zonder dat deze opsomming  

                                         als beperkend mag aanzien worden. 
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Windscherm:                    een in principe haaks op de gevel geplaatste lichte  

                                         wandconstructie ter bescherming tegen wind of tocht. 

Zonneluifel:                     een uitklapbaar of oprolbaar zeil ter bescherming tegen felle zon en  

                                         verankerd aan de gevel. 

Horecapleinen:                 Grote Markt, Kleine Markt, Jean-Baptiste Guissetplein nummers  

                                         10, 11, 12, 13 en 14, Winston Churchillplein, plein voor de Passage  

                                         en Politiekegevangenenstraat 1.  

Niet-horecapleinen:          terrassen elders in de stad opgesteld dan op de horecapleinen. 

BEPALINGEN ALLEEN VAN TOEPASSING OP HORECAPLEINEN 

Artikel 4 – Begrenzing van de opgestelde terrassen: 

ZOMERTERRAS 

Voor de opstelling van een zomerterras op de openbare weg dient met de volgende afstanden 

rekening worden gehouden: 

4.1. de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de rand van het voetpad is kleiner 

dan 2 meter: 

 het is niet toegelaten om een terras te plaatsen.  

4.2. de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de rand van het voetpad is tussen 

2 meter en 4 meter: 

het is toegelaten om een terras te plaatsen maar er dient rekening te worden gehouden met 

een voetgangerszone van minimum 2 meter. Windschermen, zonneluifels en parasols zijn 

niet toegelaten.  

4.3. de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de rand van het voetpad  is 

tussen 4 meter en 8 meter: 

het is toegelaten om een terras te plaatsen maar er dient rekening te worden gehouden met 

een voetgangerszone van minimum 2 meter.  

4.4. de kortste afstand tussen de gevel van de horecazaak en de rand van het voetpad is groter 

dan 8 meter: 

het is toegelaten om een terras te plaatsen maar er dient rekening te worden gehouden met 

een voetgangerszone van minimum 2 meter.  

Het wordt aan de horeca-uitbater aangeboden om een terras in te richten in een terraszone 

met een maximumlengte van 8 meter vanaf de gevel van de horecazaak.  

Het College van Burgemeester en Schepenen kan, om esthetische redenen in het straatbeeld, 

afwijken van deze maximumlengte. 

De ingenomen terraszone is beperkt tot de ruimte voor de eigen gevel en de vergunde oppervlakte. 

Het terras moet ten alle tijden opgesteld worden conform de vergunning. 

WINTERTERRAS 

Vanaf de eerste dag na de winterkermis tot en met 28/29 februari wordt een winterterras 

toegestaan.  

Het terras beperkt zich tot de lengte van de windschermen ( 4m). 

Uiterlijk een week na de laatste dag van de winterkermis moet het zomerterras omgevormd worden 

naar een winterterras. Alle overige terrasmeubilair en terrasconstructies moeten worden 

verwijderd, uiterlijk 1 week na het einde van de winterkermis.  

Artikel 5 – Vormgeving 

5.1 Terraszone 

De terraszone sluit onmiddellijk aan bij de gevel van de horecazaak. Er wordt geen 

voetgangerszone langs de gevel van de horecazaak gecreëerd. 

Het is tevens verboden vaste constructies binnen de terraszone aan te brengen.  

De toegangen tot gebouwen en/of de uitgangen van inrichtingen moeten steeds toegankelijk blijven 

over de gehele breedte. 

Aan de voorkant van de terraszone, uitgevend op de straat, mag geen windscherm worden 

aangebracht over de breedte van het terras.  
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Artikel 6- Terrasmeubilair 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de kleur, de afmetingen en het materiaal 

van het meubilair, rekening houdende met de esthetiek en de uniformiteit in de straat of op het 

plein. 

6.1  Stoelen en Tafels 

Tafels, stoelen en hun aankleding mogen geen reclame vermelden. Er dient rekening gehouden te 

worden met de esthetiek en de uniformiteit van een straat of een plein. Ze moeten harmoniëren 

met terrasconstructies en ander meubilair. 

Het meubilair moet een lange levensduur hebben, bestand tegen weersinvloeden en geschikt voor 

publiek- en buitengebruik. 

6.2  Parasols 

Elke parasol moet voorzien zijn van een voet, die op geen enkel moment mag verankerd worden 

in de grond. Deze voet moet dermate stevig en zwaar zijn, dat de parasol niet omvalt of wegwaait. 

De parasol(s) mag/mogen niet buiten de terraszone uitsteken. 

Per terras moeten de parasols uniform zijn. Verschillende parasols ( verschillende kleuren, 

verschillende logo’s) in 1 terraszone worden niet toegestaan. 

Parasols dienen egaal gekleurd te zijn. Enkel zwarte parasols worden toegestaan. 

Volgende afmetingen van parasols worden toegestaan: 3,5m op 3,5m of 2m op 2m. Binnen één 

terraszone mogen beide formaten van parasols geplaatst worden 

Reclame op parasols mag niet opzichtig zijn en moet betrekking hebben op de naam van de 

horecazaak of op de producten die er worden verkocht. Reclame op de parasol wordt enkel 

toegestaan op de volant van de parasol. 

Artikel 7-  Terrasconstructies 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de kleur, de afmetingen en het materiaal 

van de terrasconstructies, rekening houdende met de esthetiek en de uniformiteit in de straat of op 

het plein. 

7.1    Windschermen 

Aan de zijkant van de terraszone worden windschermen toegelaten die gemakkelijk weggehaald 

kunnen worden. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over het type, de kleur, de 

afmetingen en het materiaal van de windschermen rekening houdende met de esthetiek en de 

uniformiteit in de straat of op het plein.  

Om de uniformiteit te waarborgen, moet een windscherm voldoen aan volgende omschrijving: 

- Gepoedercoated- Kleur: RAL 7016 ( antraciet) 

- Scherm in 2 horizontale delen zonder bovenbalk, totale hoogte 1535 mm 

- Beide delen in gehard veiligheidsglas (dikte 5 of 6 mm), bovenhoeken bovenste glas licht afgerond 

- Bovenkant middenbalk op hoogte 700 mm 

- Logo of reclame is toegestaan maar max. 44cm lang op 15cm hoog zijn en moet in 

zandstraalband  

  van max. 195 cm hoog. Logo mag enkel in een zandstraalband op de onderruit vermeld worden. 

- Het is niet toegestaan om folie of andere zaken op de bovenruit of onderruit van het 

windscherm te  

  bevestigen 

- Horizontale en verticale aluprofielen 50 x 51.5 mm onderling verbonden door 4 inox vijzen. 

7.2    Zonneluifel 

De houder van de toelating kan voor de overdekking van zijn terraszone kiezen uit zonneluifels, 

parasols of beide. 

Nieuwe zonneluifels en parasol(s) moeten met elkaar harmoniëren. Zonneluifels moeten de kleur 

RAL 7016 of 9017 hebben. 

De zonneluifels en parasols dienen egaal gekleurd te zijn: prints, gestreepte motieven en dergelijke 

zijn niet vergunbaar. 

Bestaande zonneluifels worden geduld tot ze worden vervangen door nieuwe zonneluifels. 

Reclame op zonneluifels wordt enkel toegestaan op de volant. 
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Enkel indien een vergunning kan bekomen worden, overeenkomstig de wetgeving op de 

stedenbouw en de ruimtelijke ordening, mag een aan de gevel verankerde zonneluifel worden 

aangebracht. De zonneluifel moet aan de gevel bevestigd worden overeenkomstig de steden-

bouwkundige vergunning. 

Een zonneluifel die niet verankerd is aan de gevel is niet toegelaten. 

De zonneluifel mag niet uitsteken buiten de terraszone. Om veiligheidsredenen mag de zonneluifel 

niet door enig materiaal gestut worden op het uiteinde. 

De minimale hoogte van de zonneluifel moet bij maximale uitval in overeenstemming zijn met de 

bepalingen van de stedenbouwkundige verordening ter zake. 

Opvullingen tussen het windscherm en zonneluifel worden niet toegestaan. 

7.3  Menu- en aankondigingsborden 

Er mogen maximum 2 aankondigingen van het menu en/of drankenlijsten worden geplaatst binnen 

de terraszone. 

7.4   Verwarming en verlichting 

Het plaatsen van verwarmings- en verlichtingselementen kan in sommige gevallen worden 

toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de brandweer. 

Voor de aardgastoestellen en de elektrische toestellen dient jaarlijks een attest van een 

keuringsorganisme afgeleverd worden dat voor de gastoestellen een dichtheidscontrole omvat en 

voor de elektrische toestellen een keuring conform A.R.E.I. 

De verlichting dient verantwoord te zijn in verhouding met het gebruik van het terras en zijn 

omgeving en de plaatsing moet uitdrukkelijk in de vergunning vermeld zijn. 

7.5   Vloerbedekking 

Terrasvloeren, tapijten of enig andere vorm van vloerbedekking in welk materiaal ook, zijn 

verboden. 

7.6   Bloembakken 

Het is niet toegestaan om bloembakken te plaatsen op het terras, behoudens de bloembakken die 

door de stad zelf worden geplaatst. 

Aanleg van planten/bebloeming in de bloembakken gebeurt door de stad. 

Onderhoud van beplanting/bebloeming gebeurt eveneens door de stad. 

Het proper houden van de bloembak zelf is ten laste van de uitbater. 

BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE TERRASSEN OP HET GRONDGEBIED RONSE 

Artikel 8- Opstellen van tenten 

Het plaatsen van een tent kan in sommige gevallen toegestaan worden, na voorafgaandelijk 

akkoord van het College. Een aanvraag tot het plaatsen van een tent is altijd verplicht. 

Wanneer verwarmings- en/of verlichtingselementen in de tent zullen geplaatst worden, dient dit 

aangegeven te worden op de aanvraag en dient voldaan te worden aan de voorwaarden zoals 

bepaald in artikel 7.4 van onderhavig reglement. 

De tent mag pas geplaatst worden na goedkeuring door het College van Burgemeester en 

Schepenen. Indien de tent wordt opgesteld zonder goedkeuring en in overtreding met dit 

terrasreglement, zal de tent op kosten van de uitbater verwijderd worden door de stedelijke 

diensten. 

Een aanvraag tot het plaatsen van een tent dient minstens 10 dagen voor het evenement, correct 

en volledig worden ingediend.  

Artikel 9- Reinheid en stevigheid 

De terrasuitbater moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk onderhoud van de bevloering 

van het openbaar domein dat door zijn terras wordt ingenomen.  

In de bevloering van het openbaar domein mag onder geen enkel beding worden geboord of gekapt 

om er voorwerpen in te bevestigen. 
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Artikel 10 – Procedure voor de opstelling van een terras  

10.1   De aanvraag 

De aanvraag moet ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Bij de 

aanvraag tot toelating dient een volledig dossier te worden gevoegd voor het plaatsen en oprichten 

van een terras dat op alle onderdelen moet voldoen aan de hierboven beschreven vormelijke eisen. 

Bij de indiening van de aanvraag dienen de nodige technische tekeningen te worden gevoegd 

alsook attesten, materiaalstalen en foto’s ten einde voldoende duidelijkheid te kunnen verkrijgen 

over de afmetingen, de plaatsing en het uitzicht (vorm, kleur- en materiaalgebruik) van het terras. 

De vergunning moet opnieuw aangevraagd worden bij iedere verandering van uitbater en bij elke 

wijziging van een vergund terras (oppervlakte, meubilair, constructies e.a). 

Iedere wijziging of vervanging van een terras maakt steeds het voorwerp uit van een 

afzonderlijke en schriftelijke toelating. 

10.2   De toelating 

Het terras mag pas opgesteld worden nadat een toelating werd bekomen en onverminderd de 

bepalingen van dit reglement. 

Het College van Burgemeester en Schepenen levert bij de toelating een plan af met de afmetingen 

van de terraszone, toegelaten meubilair en terrasconstructies. 

Indien bij de oprichting van het terras mocht blijken dat dit niet wordt uitgevoerd in 

overeenstemming met de bepalingen van dit reglement, dan moet de oprichting op bevel van de 

bevoegde ambtenaar onmiddellijk worden stopgezet, overeenkomstig artikel 14.2 van onderhavig 

reglement. 

De toelating kan worden ingetrokken of gewijzigd indien het College in een gemotiveerde beslissing 

van oordeel is dat het terras om redenen van verkeersveiligheid gevaar kan opleveren of omwille 

van redenen van openbare orde zoals lawaai of vervuiling, hinder voor de omwonenden, de 

uitvoering van openbare werken, werken aan een gebouw of elke andere reden van openbaar nut, 

of wegens het niet naleven van de bepalingen van onderhavig reglement. 

Zowel de intrekking van de toelating als het tijdelijk moeten verwijderen van het terras om redenen 

van openbare veiligheid of openbaar nut, brengen voor de houder van de toelating geen recht op 

schadevergoeding, onder welke vorm ook, met zich. 

Artikel 11 – Bepalingen met betrekking tot de openbare orde  

11.1 Het is uitdrukkelijk verboden om het even welke vorm van geluidsdrager op het terras aan 

te brengen. De houder van de toelating moet het geluidsvolume van muziek of andere in zijn 

horecazaak beperken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, zodat er geen 

geluidsoverlast veroorzaakt wordt. 

11.2 De houder van de toelating is te allen tijde verplicht alle eventuele afval te verwijderen op 

wegdek of trottoir alsook in de onmiddellijke omgeving van het terras. 

Ten laatste onmiddellijk na het verstrijken van het toegestane sluitingsuur moet het terras worden 

opgeruimd. Het opruimen van het terras dient zo geluidsarm mogelijk te gebeuren teneinde de 

nachtrust niet te storen. 

11.3 Het is niet toegestaan om etenswaren te bereiden op het terras of tapinstallaties te plaatsen 

zonder voorafgaande toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 12 – Bepalingen met betrekking tot de verantwoordelijkheid 

De houder van de toelating dient er op toe te zien dat de begrenzing van de terraszone, zoals 

bepaald in artikel 4, steeds gerespecteerd wordt. 

Hij draagt er zorg voor dat het terras niet wordt opgesteld buiten de in de toelating en in dit 

reglement toegewezen terraszone en dat de doorgangen rondom en op het terras te allen tijde vrij 

blijven. 

De houder van de toelating blijft verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen aan derden of 

aan het openbaar domein, die het gevolg zouden zijn van het plaatsen van het terras. De houder 

van de toelating en zijn personeel moeten steeds het verkeersreglement naleven. 
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De houder van de toelating, eigenaar of uitbater blijft verantwoordelijk voor het naleven van de 

gestelde maatregelen en hij zal er op toezien dat de in de toelating vermelde vrije ruimte niet wordt 

ingenomen door cliënteel, fietsen, bromfietsen en obstakels en dat de klanten en verbruikers de 

voorbijgangers niet hinderen of lastig vallen. 

De houder van de toelating blijft te allen tijde als een goed huisvader verantwoordelijk voor de 

volledige terrasinrichting ( terrasmeubilair en terrasconstructies). 

Artikel 13 - Bijzondere bepalingen 

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt in de toelating melding van de specifieke 

voorschriften die het noodzakelijk acht om de veiligheid van de weggebruikers en de buurt-

bewoners te waarborgen. 

Het behoort tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen bij   uitzonderlijke 

gelegenheden inname van het openbaar domein toe te staan voor een uitbreiding van de terraszone 

krachtens onderhavig reglement. 

Artikel 14 - Strafbepalingen  

14.1 De toelating moet te allen tijde door de uitbater of zijn aangestelde kunnen worden 

voorgelegd op eenvoudig verzoek van alle bevoegde personen. Deze toelating moet als 

dusdanig steeds aanwezig zijn in de instelling. 

14.2 Indien bij de oprichting van het terras mocht blijken dat dit niet wordt uitgevoerd in 

overeenstemming met de bepalingen van dit reglement, dan moet de oprichting op bevel 

van de bevoegde ambtenaar onmiddellijk worden stopgezet. 

Als daaraan geen gevolg wordt gegeven, wordt de houder van de toelating schriftelijk in 

gebreke gesteld. 

Als ook daaraan geen gevolg wordt gegeven, vervalt de toelating tot het gebruik van het 

openbaar domein automatisch en moet het terras binnen de 24 uur geheel verwijderd 

worden. 

Als ook aan dit laatste geen gevolg wordt gegeven zullen, na een nieuwe schriftelijke 

ingebrekestelling bij aangetekende brief, de constructie en alle terrasonderdelen door de 

stedelijke diensten of door de daartoe aangestelde aannemer verwijderd worden op kosten 

van de uitbater zonder dat deze eventuele schade of winstderving kan verhalen op de stad. 

14.3 Indien er tijdens de duur van de opstelling van het terras inbreuken tegen de bepalingen 

van dit reglement worden vastgesteld, zal hiervan een schriftelijke waarschuwing worden 

overgemaakt aan de houder van de toelating. Er zal met name streng op toegezien worden 

dat de begrenzing van het terras, zoals bepaald in de toelating en in dit reglement te allen 

tijde gerespecteerd wordt, en dat de openbare orde en veiligheid wordt bewaard. 

Bij de derde schriftelijke waarschuwing vervalt de toelating tot het gebruik van het openbaar 

domein automatisch en moet het terras binnen de 24 uur geheel verwijderd worden. 

Als aan dit laatste geen gevolg wordt gegeven zullen, na schriftelijke ingebrekestelling bij 

aangetekende brief, het terras door de stedelijke diensten of door de daartoe aangestelde 

aannemer verwijderd worden op kosten van de uitbater zonder dat deze eventuele schade 

of winstderving kan verhalen op de stad.  

14.4 Als het zomerterras op het einde van het seizoen niet tijdig verwijderd of aangepast wordt 

naar winterterras zullen, na schriftelijke ingebrekestelling bij aangetekende brief, het terras 

door de stedelijke diensten of door de daartoe aangestelde aannemer verwijderd worden 

op kosten van de uitbater zonder dat deze eventuele schade of winstderving kan verhalen 

op de stad.  

14.5 In geval de openbare veiligheid dit vereist, kan het stadsbestuur zonder  

             voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling overgaan tot verwijdering op  

             kosten van de houder van de toelating. 

14.6  Inbreuken zullen worden bestraft met de maatregelen zoals bepaald in het algemeen 

reglement voor administratieve sancties. 

Artikel 15- Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 01 januari 2019. 
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Leven en welzijn 

24. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Grijkoort-Werkplaats in 
het kader van de gecoördineerde aanpak van zwerfvuil, hondenpoep en sluikstorten. 
Goedkeuring van de bijlage inzake sneeuwruimen 2018-2019. 

Het bestuur ziet het als zijn opdracht om sneeuw te ruimen bij de inwoners van Ronse die het zelf 
niet kunnen uitvoeren wegens ouderdom of ziekte. Het wordt steeds moeilijker om deze opdracht 
met eigen medewerkers uit te voeren. Het inschakelen van medewerkers van PWA/wijkwerken 
was vorig jaar geen succes. 
In dit kader werd onderhandeld met Grijkoort-Werkplaats vzw. Ze zijn bereid om deze extra 
opdracht uit te voeren mits uitbreiding van de bestaande samenwerkingsovereenkomst omtrent 
zwerfvuil en sluikstorten. Er werd gerekend op basis van een gemiddeld aantal van twee 
sneeuwdagen op jaarbasis en per sneeuwdag op de bediening van 60 adressen van inwoners. 
Dit komt neer op een forfait jaarlijks van 3.000 euro.  
Deze samenwerking wordt het best geregeld door een bijlage toe te voegen aan de bestaande 
samenwerkingsovereenkomst. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de bijlage bij de bestaande 
Samenwerkingsovereenkomst met vzw Grijkoort – Werkplaats vzw. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, art.43, §2, 6° 
- Beslissing van de gemeenteraad van 24 april 2017 houdende de 

Samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort-Werkplaats vzw in het kader van de 
gecoördineerde aanpak van zwerfvuil, hondenpoep en sluikstorten. 

Relevante documenten 

- De nota van de heer Luc Balcaen, diensthoofd lokaal sociaal beleid. 
- De samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort-Werkplaats vzw omtrent de 

gecoördnineerde aanpak van zwerfvuil, hondenpoep en sluikstorten (bijlage sneeuwruimen 
2018-2019). 

Feiten/context/motivering 

Het bestuur ziet het als zijn opdracht om sneeuw te ruimen bij inwoners van Ronse die het zelf 
niet kunnen uitvoeren wegens ouderdom of ziekte. Het wordt steeds moeilijker om deze opdracht 
met eigen medewerkers op te zetten. Het inschakelen van het PWA/wijkwerken vorig jaar was 
geen succes. 
In dit kader werd onderhandeld met Grijkoort-Werkplaats vzw. Ze zijn bereid om deze extra 
opdracht uit te voeren mits uitbreiding van de bestaande samenwerkingsovereenkomst omtrent 
zwerfvuil en sluikstorten. Er werd gerekend op basis van een gemiddeld aantal van 2 
sneeuwdagen op jaarbasis en per sneeuwdag op de bediening van 60 adressen van inwoners. 
Dit komt neer op een forfait jaarlijks van 3000 €. 
Het best wordt dit geregeld door een bijlage toe te voegen aan de lopende 
samenwerkingsovereenkomst 2017-2019. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de bijlage ‘sneeuwruimen 2018-2019’ bij de overeenkomst met 
Grijkoort-Werkplaats vzw 2017-2019 omtrent de gecoördineerde aanpak van zwerfvuil, 
hondenpoep en sluikstorten. 
Artikel 2: 
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, Hoofdstuk 1 van het 
gemeentedecreet dd° 15 juli 2005. 
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Vrije tijd 

25. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                   
Academiereglement.                                                                                                       
Goedkeuring. 

Wim Vandevelde (schepen van rechtswege,  ) verlaat de zitting. 

Het huidig schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 
oktober 2000, voldoet niet meer aan de bepalingen van het nieuw decreet betreffende het 
deeltijds kunstonderwijs van 09 maart 2018.  
Het nieuw Academiereglement heeft als doel de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de 
leerlingen en desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite 
de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben, te regelen.  
Het Academiereglement moet een aantal verplichte elementen bevatten zoals bepaald in artikel 
58 van het Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, zoals richtlijnen over afwezigheden, 
de engagementsverklaring tussen de academie en de leerling, de samenstelling van de 
Academieraad,…  
De raad wordt verzocht het Academiereglement goed te keuren.  
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43. 
- Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en 119. 
- Het decreet van 09 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 3, 38, 58 

en 60.  

Relevante documenten 

Academiereglement. 

Feiten/context/motivering 

Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs verplicht elke academie een 
academiereglement op te stellen. 

Het academiereglement heeft als doel de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de leerlingen 
en desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de 
minderjarige leerling onder hun bewaring hebben, te regelen.  

Het academiereglement moet een aantal verplichte elementen bevatten zoals bepaald in artikel 
58 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs. 

Het huidig schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 
oktober 2000, voldoet niet aan de bepalingen van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs. 

Het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model van academiereglement van de 
Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het bestaande schoolreglement deeltijds kunstonderwijs wordt opgeheven bij de inwerkingtreding 
van het Academiereglement. 
Artikel 2: 
Het hierbij gevoegde Academiereglement wordt goedgekeurd. 
Artikel 3: 
Het Academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, 
ter beschikking gesteld (op papier of via elektronische drager) aan de meerderjarige leerling en 
de ouders van de minderjarige leerling, die ondertekenen voor akkoord. 
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Artikel 4: 
Het Academiereglement treedt in werking op 01 september 2018. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

26. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, 
"I.VL.A".                                                                                                                              
Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 
december 2018 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                      
Beslissing. 

Bij schrijven van I.VL.A. van 14 november 2018 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2018 met als agenda :  

1. Beleidsplan 2019 
2. Begroting 2019 
3. 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 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 I.VL.A. van 20 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 gemeenteraadsbesluit van 06 juli 2015 betreffende de aanduiding van de heer Tom 

Deputter, schepen, als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene 

vergaderingen van I.VL.A. en de aanduiding van de heer Rudi Boudringhien, raadslid, als 

plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van I.VL.A voor de hele legislatuur. 

Relevante documenten 

- De uitnodiging van I.VL.A. dd° 14 november 2018 voor de buitengewone algemene 
vergadering van 20 december 2018. 

- Het beleidsplan 2019. 
- Begroting 2019. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen 
Vlaamse Ardennen, I.VL.A.. 
Bij schrijven van I.VL.A. van 14 november 2018 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2018 met als agenda :  

4. Beleidsplan 2019 
5. Begroting 2019 
6. 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 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.  
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Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de 
buitengewone algemene vergadering van I.VL.A. die gehouden zal worden op 20 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 I.VL.A. van 20 december 2018, waarvoor een 
beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

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

Wim Vandevelde (schepen van rechtswege,  ) komt de zitting binnen. 

Bij schrijven van TMVW ov van 13 november 2018 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
buitengewone algemene vergadering van 21 december 2018 met als agenda:  

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding 

van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 
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 en dient het  mandaat van de stadsvertegenwoordiger, namelijk de heer  Lieven 
Dhaeze, vastgesteld te worden. 
De raad wordt verzocht de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov 
van 21 december 2018 goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen.  
 
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 28 mei 2018 waarbij de heer Lieven Dhaeze aangeduid werd 

om de stad te vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van TMVW ov en de heer 
Wouter Stockman aangeduid werd als plaatsvervanger. 

Relevante documenten 

- De uitnodiging van TMVW ov dd° 13 november 2018 voor de buitengewone algemene 
vergadering van 21 december 2018.  

- De agenda en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is aangesloten bij TMVW ov.  
Bij schrijven van TMVW ov van 13 november 2018 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
buitengewone algemene vergadering van 21 december 2018 met als agenda:  

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,  

uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 
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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 en dient het  mandaat van de stadsvertegenwoordiger, namelijk de heer  Lieven 
Dhaeze, vastgesteld te worden. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering TMVW ov van 21 december 2018 en de daarbij behorende documentatie nodig voor 
het onderzoek van de agendapunten. 
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 TMVW ov van 21 december 2018, waarvoor een 
beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

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

Aaron Demeulemeester (raadslid, N-VA) verlaat de zitting. 

De gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 verleende zijn goedkeuring aan de toetreding van 
de Stad Ronse tot de vereniging Audio. 
Deze vereniging organiseert professionele, onafhankelijke interne audits voor lokale besturen en 
staat op heden ook in voor het verstrekken van advies- en ondersteuningsopdrachten.   
Met het mailbericht van 19 november 2018 van de heer Bart De Pauw, procesbeheerder- auditor, 
wordt aan het stadsbestuur meegedeeld dat de Raad van Beheer van Audio het voorgestelde 
meerjarenplan 2015-2022 en het budget 2019 heeft goedgekeurd. 
Conform artikel 148 van het OCMW-decreet dient het gewijzigd meerjarenplan 2015-2022 ter 
goedkeuring en het budget 2019 ter kennisname voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 
De raad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het gewijzigd meerjarenplan 2015-2022 
van de vereniging Audio en kennis te nemen van het budget voor het jaar 2019. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd.  
- Het OCMW-decreet en inzonderheid artikel 148 dat bepaalt dat het meerjarenplan en het 

budget voorgelegd dienen te worden aan de gemeenteraden van alle deelnemende 
besturen. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 waarbij de Stad Ronse is toegetreden tot de 
vereniging ‘Audio’. 

Relevante documenten 

- Emailbericht van 19 november 2018 van de vereniging Audio betreffende de goedkeuring 
van het meerjarenplan en budget 2019 door de gemeenteraad 

- Uittreksel uit het verslag van de Raad van Beheer van 26 oktober 2018 
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- Het meerjarenplan 2015-2022 
- Budget 2019. 

Feiten/context/motivering 

De Raad van Beheer van de vereniging Audio heeft het voorgestelde meerjarenplan 2015-2022 
en het budget 2019 goedgekeurd.  
De premisses die aan de basis liggen van het meerjarenplan zijn herzien op basis van de actuele 
visie over de activiteiten en de eraan verbonden geraamde kosten en opbrengsten.  
De gemeenteraad dient kennis te nemen van het budget 2019 en dient het gewijzigd 
meerjarenplan 2015-2022 goed te keuren. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het gewijzigd meerjarenplan 2015-2022 van de vereniging Audio goed te keuren. 
Artikel 2: 
Kennis te nemen van het budget 2019. 

Organisatieontwikkeling 

29. Stadspersoneel.                                                                                                                     
Aanpassing van de personeelsformatie.                                                                           
Goedkeuring. 

Aaron Demeulemeester (raadslid, N-VA) komt de zitting binnen. 

Er was 1 functie van technisch beambte groendienst (E1-E3) in contractueel verband vacant, 
doordat de titularis bij zitting van 05 november 2018 aangesteld werd als technisch assistent 
groendienst (D1-D3) in contractueel verband. 
Aan het College van Burgemeester en Schepenen van 19 november 2018 werd voorgesteld om 
die functie op E-niveau te schrappen en te vervangen door een D-niveau.  Het College is hiermee 
akkoord gegaan. 
Op dezelfde zitting werd door het College van Burgemeester en Schepenen zelf voorgesteld om 
één functie van technisch assistent hovenier (D1-D3) te voorzien bij uitdoven van een technisch 
beambte hulphovenier (E1-E3) in statutair verband. 
De raad wordt verzocht om de aangepaste personeelsformatie goed te keuren.  

Bevoegdheid/Rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012, en latere wijzigingen, tot 

wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 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. 
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- 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 Collegebeslissing van 05 november 2018, houdende de benoeming op proef van de heer 
Termote John met ingang van 01 december 2018. 

- De Collegebeslissing van 19 november 2018, waarbij onder andere voorgesteld was om 2 
functies van technisch beambte groendienst om te zetten naar technisch assistent 
groendienst.  

- De collegebeslissing van 05 november 2018, houdende de aanstelling van een technisch 
assistent (D1-D3), waardoor er een functie van technisch beambte (E1-E3) vacant kon worden 
vanaf 01/12/2018. 

Relevante documenten 

- De nota van Jasmine De Cock dd° 24 oktober 2018 houdende haar vraag tot aanstelling 
personeel op de Dienst Wegenis en Logistiek. 

- De nota van Jasmine De Cock dd° 30 oktober 2018 houdende haar vraag tot aanstelling 
personeel op de groendienst. 

- De nota van 16 oktober 2018 van Danny De Brakeleer, afdelingshoofd Grondgebiedzaken, 
houdende zijn vraag tot vacant verklaring van een functie van technisch beambte (E1-E3) bij 
de Groendienst en bij Dienst Logistiek en Wegenis. 

- Het proces-verbaal van bekwaamheidsexamen van technisch assistent hovenier (D1-D3), 
waarbij nog 2 personen zijn opgenomen in de werfreserve. 

Feiten/Context/Motivering 

- Er was 1 functie van technisch beambte groendienst (E1-E3) in contractueel vacant, doordat 
de titularis bij zitting van 05 november 2018 aangesteld werd als technisch assistent 
groendienst (D1-D3) in contractueel verband. 

- Aan het College van Burgemeester en Schepenen van 19 november 2018 werd voorgesteld 
om die functie op E-niveau te schrappen en te vervangen door een D-niveau.  Zij zijn hiermee 
akkoord gegaan. 

- Op dezelfde zitting werd door het College van Burgemeester en Schepenen zelf voorgesteld 
om één functie van technisch assistent hovenier (D1-D3) te voorzien bij uitdoven van een 
technisch beambte hulphovenier (E1-E3) in statutair verband. 

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

Adviezen/visum 

- Het advies van de Personeelsdienst van 06 november 2018 met betrekking tot het voorstel tot 
opstart van diverse examenprocedures voor technisch beambte wegenis en logistiek, 
hulphovenier en hovenier en aanpassing van de personeelsformatie voor de groendienst. 

- Het financieel visum van de Financieel Directeur van 12 november 2018. 
- Het principieel akkoord van de vakbondsafvaardiging. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1.   
Gaat akkoord om volgende aanpassing van de personeelsformatie door te voeren : schrappen van 
1 technisch beambte hulphovenier (E1-E3) in contractueel verband en toevoegen van 1 technisch 
assistent hovenier (D1-D3) in contractueel verband. 
Artikel 2.                    
Gaat akkoord om in de personeelsformatie een functie van technisch assistent (D1-D3) in 
contractueel verband bij te voorzien bij uitdoving van een functie van technisch beambte (E1-E3) 
in statutair verband. 
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Vragen en antwoorden 

1) Nieuw bestuursakkoord 2019 - 2024 en bevoegdheden – ingediend door de heer Björn Bordon,  
    raadslid sp.a. 
 
Vorige week werd het bestuursakkoord voor de nieuwe legislatuur samen met de 
bevoegdheidsverdeling bekend gemaakt tijdens een persconferentie.  
De heer Bordon, sp.a-raadslid, vindt enkele zaken merkwaardig:  
-  Een  schepen voor de opvolging van het zorgdossier, des te meer omdat hij geruchten heeft   
   opgevangen dat de private partner zich eventueel wenst terug te trekken. Wat is de stand van  
   zaken betreffende de verzoekschriften tot nietigverklaring van de oprichting vzw De Linde bij de  
   Raad van State?  
-  Het aanpakken van kinderarmoede is één van de belangrijkste speerpunten in het  
   bestuursakkoord. Dit wordt bovendien opgevolgd door de burgemeester. Sp.a Ronse is hiermee  
   heel blij omdat het nieuwe bestuur één van de belangrijkste punten die sp.a reeds jarenlang  
   aankaart, zal aanpakken. Hoe zal kinderarmoede worden aangepakt? En zal de burgemeester dit  
   voor 6 jaar doen? 

De heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter, deelt mee dat het overleg met de private partner nog 
steeds zeer constructief verloopt. De volgende stap is het aanduiden van de leden voor de 
algemene vergadering en de Raad van Bestuur van vzw De Linde zodat de statuten kunnen 
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.  
 
Betreffende de procedures bij de Raad van State wachten we nog op de memorie van antwoord 
van onze raadsmannen.  
 
De heer Aaron Demeulemeester, N-VA-raadslid, deelt mee dat de timing voor het stellen van deze 
vragen slecht valt. Hij stelt voor om deze vragen opnieuw te stellen wanneer het nieuwe bestuur 
geïnstalleerd is.  
 
2) De Passerelle – ingediend door de heer Erik Tack, raadslid Vlaams Belang. 
 
De heer Erik Tack, gemeenteraadslid Vlaams Belang, vraagt een stand van zaken betreffende 
het dossier rond de Passerelle. Gelden de afspraken hieromtrent nog? Kan er meer gelobbyd 
worden?  
De burgemeester, de heer Luc Dupont, deelt mee dat hij zich twee weken geleden hierover heeft 
geïnformeerd bij Infrabel. Zij moeten in dit dossier het initiatief nemen. Het gaat echter over een 
complex dossier en de administratie van Infrabel - NMBS is vrij log... Daarnaast hebben ze zelf 
baat om de overdracht zo snel mogelijk te regelen aangezien het subsidiepercentage dat ze 
kunnen krijgen daalt naargelang de tijd...  
 
3) Juridische procedure afschaffing taalfaciliteiten – ingediend door de heer Erik Tack, raadslid  
    Vlaams Belang. 
 
De heer Erik Tack vraagt een stand van zaken in dit dossier. 
 
De burgemeester antwoordt dat er tot nu toe enkel besluiten tussen de partijen zijn gewisseld. 
Deze zullen verstuurd worden naar de heer Erik Tack. De zaak komt voor in het voorjaar 2019. 
Hij benadrukt dat het geen eenvoudig dossier is. 
 
4) Basiliek Sint-Hermes – ingediend door de heer Erik Tack, raadslid Vlaams Belang. 
 
De heer Erik Tack vraagt of de omvorming van de Sint-Hermeskerk naar een Basiliek een budget 
zal doen vrijkomen om de kerk te restaureren?  

De burgemeester antwoordt dat er al sprake is van de restauratie van het paard van Sint-
Hermes, het dichtleggen van de putten in de kerk (naar aanleiding van opgravingen) en 
dakwerken.  
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5) Jan van den Hecke - verzoek straatnaam – ingediend door de heer Erik Tack, raadslid Vlaams    
    Belang. 
 
De heer Erik Tack verzoekt om de naam van de schilder Jan van den Hecke te onthouden als 
mogelijke straatnaam in Ronse, maar ook om eventueel activiteiten te organiseren ter 
nagedachtenis aan deze schilder. 
 
6) Zwaar vrachtverkeer Zonnestraat: objectieve tellingen – ingediend door de heer Jean-Pierre  
    Stockman, raadslid sp.a 
 
De heer Jean-Pierre Stockman, gemeenteraadslid sp.a, vraagt de resultaten op betreffende de 
verkeerstellingen in de Zonnestraat.  
De burgemeester deelt mee dat hij de resultaten in zijn bezit heeft. De resultaten hebben echter 
wat duiding nodig. Hij zal het nodige doen om de heer Stockman op de hoogte te stellen. 
 
 7) Middenberm César Snoecklaan - Zonnestraat – ingediend door de heer Jean-Pierre  
    Stockman, raadslid sp.a 
 
De middenberm ter hoogte van de César Snoecklaan en de Zonnestraat is kapot gereden. Dit is 
een gevaarlijke situatie.  

De heer Tom Deputter, schepen van openbare werken, deelt mee dat hij dit zal doorgeven.  
 

Pol Kerckhove (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 
 

 


