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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 7 JANUARI 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, 
schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Ignace Michaux, schepen  

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Data gemeente- en OCMW-raadszittingen eerste semester 2019. Beslissing. 
2. Lijst met beknopte omschrijving beslissingen van OCMW-raad dd° 19/12/2018.  Kennisname. 

Openbare veiligheid 
3. Aanvraag toelating fondsenwerving door WWF in 2019. Goedkeuring. 
4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van 
wielerwedstrijd "E3 BinckBank Classic-junioren" op 27/04/2019. Beslissing. 
5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
gedichtenwandeling op 31/01/2019. Beslissing. 

Leven en welzijn 
6. Delegatie burgelijke stand aan schepen Brigitte Vanhoutte. Beslissing. 

Vrije tijd 
7. Uitbetaling subsidies 2017 - 2018 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Data gemeente- en OCMW-raadszittingen eerste semester 2019. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 18. 

Feiten/context/motivering 
Het is nuttig de gemeenteraadsleden tijdig te informeren over de data van de gemeenteraadzittingen. 
Dit zijn de schoolvakanties en feestdagen in het voorjaar 2019:  

- Krokusvakantie: van maandag 4 maart tot zondag 10 maart 2019 
- Paasvakantie: van maandag 8 april tot en met maandag 22 april 2019 (Paasmaandag) 
- Hemelvaart: van donderdag 30 mei 2019 tot vrijdag 31 mei 2019 
- Pinkstermaandag: 10 juni 2019 
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Na beraadslaging; 

Besluit: 
Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad voor te stellen in het eerste semester van 2019 
gemeente- en OCMW-raadszittingen te houden op volgende data: 

- 28 januari  
- 4 maart  
- 1 april  
- 13 mei 
- 1 juli  

 

2. Lijst met beknopte omschrijving beslissingen van OCMW-raad dd° 19/12/2018.  
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- decreet van 19 december 2008 betreffende organisatie van de OCMW, algemeen bestuurlijk 

toezicht 

Relevante documenten 
- lijst met beknopte omschrijving van de geregelde aangelegenheden van de vergadering dd° 19 

december 2018 van de OCMW-raad 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen. 
 

Openbare veiligheid 
3. Aanvraag toelating fondsenwerving door WWF in 2019. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd.  
- Het GAS-reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 7 mei 2007 en aangepast bij 

gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2015. 

Relevante documenten 
- Schrijven van WWF-Belgium van 11 december 2018 

Feiten/context/motivering 
WWF is een internationale natuurbehoudsorganisatie.  
WWF vraagt toestemming om in 2019 onze inwoners de mogelijkheid te bieden om zich in te schrijven 
als sympathisant van deze organisatie en deze financieel te steunen. 
WWF staat met kleine teams op publieke plaatsen. Het team verkoopt niets en ontvangt ook geen 
giften in cash.  
Na beraadslaging.  

Besluit: 
Artikel 1:  
De aanvraag van WWF om acties te voeren op publieke plaatsen in Ronse goed te keuren. 
Artikel 2: 
De exacte dag en plaats van de acties moeten op voorhand doorgegeven worden.  
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4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van 
wielerwedstrijd "E3 BinckBank Classic-junioren" op 27/04/2019. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet, recent gewijzigd door de wet van 12 

december 2006 waardoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de 
tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Relevante documenten 
De aanvraag van de heer Marc Claerhout, manager van KWC Hand in Hand vzw, Marktplein 66 in 
8530 Harelbeke, organisator van de wielerwedstrijd ‘E3 BinckBank Classic Junioren’, om op zaterdag 
27 april 2019 deze wedstrijd te laten voorbij trekken in Ronse,  

Feiten/context/motivering 
Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 
Artikel 1:  
Op zaterdag 27 april 2019, tussen 13u00 en 16u15 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren :  
- langs de Berchemsesteenweg, tussen de woningen n° 12 en n° 26 
- in de Karnemelkbeekstraat, tussen de Rozenaaksesesteenweg en Langveld   
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.  
Artikel 2.  
Op zaterdag 27 april 2019,  
a. tussen 13u30 en 14u15 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, éénrichtingsverkeer in te 
voeren :  
- in de Paillaertcamp, van de Doorniksesteenweg naar de Rozenaaksesteenweg 
b. tussen 14u30 en 15u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, éénrichtingsverkeer in te 
voeren :  
- in de Karnemelkbeekstraat, van de Rozenaaksesteenweg naar Eysdale.   
Artikel 3.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
Artikel 4.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
Artikel 5.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde.  
 

5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
gedichtenwandeling op 31/01/2019. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet, recent gewijzigd door de wet van 12 

december 2006 waardoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de 
tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
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- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Relevante documenten 
De aanvraag van de werkgroep ‘Gedichtendag’ onderdeel van de Cultuurraad om met steun van de 
dienst Cultuur in Ronse op donderdag 31 januari 2019 een ‘Gedichtenwandeling’ te organiseren in de 
omgeving Franklin Rooseveltplein – Peperstraat in Ronse; 

Feiten/context/motivering 
Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen op de openbare weg in de nabijheid van de start en aankomstplaats en met 
het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 
Artikel 1:  
Op donderdag 31 januari 2019 vanaf 18u00 tot 21u00 en zolang als nodig in het kader van de 
activiteit, parkeerverbod in te voeren op het Franklin Rooseveltplein, tussen de Oude Vesten en de 
Peperstraat.  
Deze maatregel zal aangeduid worden met verkeersborden E31.  
Artikel 2.  
Op donderdag 31 januari 2019 vanaf 18u00 tot 21u00 en zolang als nodig in het kader van de 
activiteit, verkeersverbod in te voeren :  
- op het Franklin Rooseveltplein, in de zone vanaf de Oude Vesten tot en met het kruispunt met de 
Peperstraat;  
- in de Peperstraat 
De maatregel kan aangeduid worden met een verkeersbord C3 op schraag.  
Artikel 3.  
De omlegging voor het verkeer komende van de Wijnstraat richting Oude Vesten wordt aangeduid 
over de Kasteelstraat – A.L. Vanhovestraat en Oswald Ponettestraat. Het verkeer van de Wijnstraat 
richting Grote Markt wordt omgelegd over het vrije deel van het Franklin Rooseveltplein en verder via 
de St.-Martensstraat, de Priesterstraat en Hospitaalstraat.  
Artikel 4.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
Artikel 5.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
 

Leven en welzijn 
6. Delegatie burgelijke stand aan schepen Brigitte Vanhoutte. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 
- Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 125 
- Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56 

Feiten/context/motivering 
Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor het houden van de registers van de 
burgerlijke stand. In beginsel vervult de burgemeester de functie van ambtenaar burgerlijke stand 
zoals voorzien in de Nieuwe Gemeentewet en het Burgerlijk Wetboek.  
De burgemeester heeft aangegeven dat deze functie niet door hem kan vervuld worden. Op dat 
moment moet er door het college van burgmeester en schepenen een schepen aangeduid worden die 
de functie van ambtenaar burgerlijke stand zal vervullen. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Schepen Brigitte Vanhoutte aan te duiden als ambtenaar burgerlijke stand. 
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Vrije tijd 
7. Uitbetaling subsidies 2017 - 2018 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Nieuw Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 
Gemeentelijk Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Jeugdwerk. 

Feiten/context/motivering 
Op de laatste AV van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd dd° 22.XII.2018 werd het 
berekeningsvoorstel voor wat de uitbetaling van de Subsidies 2017 – 2018 (01/09/2017 – 31/08/2018) 
betreft, besproken en positief gedadviseerd. 

Adviezen/visum 
De Stedelijke Adviesraad voor Jeugd heeft op de algemene vergadering van 22.XII.2018 een positief 
advies uitgebracht over het berekeningsvoorstel voor wat de uitbetaling van de subsidies voor het 
werkingsjaar 2017 – 2018 betreft. 
Verder adviseert de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd ook nog om het uit te betalen subsidiebedrag 
aan Toeterniettoe te bevriezen omdat Toeterniettoe niet meer aan alle erkenningsvoorwaarden 
voldoet en de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd van mening is dat Toeterniettoe de kans moet krijgen 
om zich te verantwoorden over het voorgelegde subsidiedossier. De Stedelijke Adviesraad voor Jeugd 
is van mening dat Toeterniettoe er momenteel helemaal niet bij gebaat is hun erkenning en bijgevolg 
het recht op subsidies kwijt te spelen.  

Voordracht 
CBS 

Besluit: 
Artikel 1:  

Het positieve advies van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd te volgen. 
Artikel 2:  

Het advies van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd te volgen en het toegekende subsidiebedrag  
(€ 908,43) voor Toeterniettoe voorlopig te bevriezen omdat Toeterniettoe momenteel niet meer aan 
alle erkenningsvoorwaarden voldoet en Toeterniettoe op die manier alsnog de kans te bieden om  
verantwoording af te leggen over hun ingediende subsidiedossier. 
Artikel 3: 
Het advies van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd te volgen en voorlopig niet over te gaan tot het 
intrekken van de erkenning van Toeternietttoe als jeugdwerkinitiatief. 
Artikel 4: 
Akkoord te gaan met het berekeningsvoorstel wat de subsidies 2017 – 2018 betreft en de volgende 
subsidies voor kampvervoer en globale subsidiebedragen toe te kennen aan de volgende erkende 
jeugdwerkinitiatieven:  

KAMPVERVOER 
 

Vereniging 
 

Rekeningnummer 
 

Op naam van 
 

Art. 07500/6490000 
 

Chiro OndergRONSE 
 

BE63 7370 2062 8408 
 

Chiro OndergRonse – 
Surquin Dries 

 

€ 250 

 

FOS “De Ouistiti’s” 
 

BE71 2850 3426 4469 
 

157ste  FOS De Ouistiti’s 
 

€ 250 
 

Kadetten Ronse 
 

BE63 0015 9981 2108 
 

Kadetten Ronse 
 

€ 250 
 

Scouts en Gidsen 
Vlaanderen, Ridders van 
de Fiertel, Ronse 

 

BE96 7370 2351 8705 
 

De Groote Gregorio 
 

€ 250 
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Scouting Durendael BE50 9530 3449 8118 VZW Durendael € 250 
Jeugdgroep voor Amateuristische Kunstbeoefening “Ritmo Ronse”. 

 
 

Vereniging + adres lokaal 
 

Rekeningnummer 
 

Op naam van 
 

Art.07500/6490000 

 

Ritmo Ronse 
Glorieuxlaan 30 – 9600 Ronse 

 

BE25 0635 7134 4482 
 

Ritmo Ronse 
 

€ 3.798,21 
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Jeugd- en jongerenverenigingen.  
 

Vereniging + adres 
lokaal 

 

Rekeningnummer 
 

Op naam van 
 

Art. 07500/6490000 

 

Chiro OndergRONSE 
Sint – Pietersnieuwstraat 
22 – 9600 Ronse 

 

BE63 7370 2062 8408 
 

Chiro OndergRonse -  
Surquin Dries 
 

 

€ 3.657,09 

 

FOS De Ouistiti’s 
Ninoofsesteenweg 440 – 
9600 Ronse 

 

BE71 2850 3426 4469 
 

157ste FOS “De Ouistiti’s”  
 

 

€ 5.350,55 

 

Kadetten Ronse 
Waatsbrugstraat 79 – 
9600 Ronse 

 

BE63 0015 9981 2108 
 

Kadetten Ronse 
 

€ 3.192,59 

 

Scouting Durendael vzw 
Savooistraat 34 – 9600 
Ronse 

 

BE50 9530 3449 8118 
 

VZW Durendael 
 

€ 3.966,75 

 

Scouts & Gidsen 
Vlaanderen –  
Ridders van de Fiertel - 
Ronse 
Walenweg 58/60 – 9600 
Ronse 

 

BE96 7370 2351 8705 
 

De Groote Gregorio 
 

€ 4.876,38 

Artikel 5: 
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de uitgerekende bedragen aan Kampvervoer en 
globale subsidies uit te betalen. 

Artikel 6: 
De aangerekende subsidiebedragen aan te rekenen op artikelnummer 07500/6490000, budget 
2018 (Toegestane werkingssubsidies 2018). 

 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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