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 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand van 19 december 2018. 
Kennisname. 
2. Zomerbebloeming binnenstad 2015-2016-2017 - definitieve oplevering 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht 
4. aankoop van een grafdelfmachine voor het stadsbestuur Ronse - goedkeuring gunning 
5. Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest voor het verbreden van het fietspad 
tussen de Viermaartlaan en de Engelsenlaan. 
6. Aankoop van een stuk grond ter hoogte van de Rode Mutslaan en de Engelsenlaan voor de 
aanleg van de fietssnelweg door de Provincie Oost-Vlaanderen 
7. Aanvraag subsidie en aanleg OV-net en plaatsen van fietspadverlichting in de Beekstraat en 
de Drieborrebeekstraat. 
8. Aanleg van 1250 meter OV-net en leveren en plaatsen van 59 verlichtingsarmaturen, 5 
lichtmasten en 3 palen in De Vrijheid te Ronse. 

Mobiliteit 
9. AR Spinstersstraat 36 thv. Botaniek - aanduiden voorbehouden parkeerplaats voor personen 
met een handicap - opheffing en hernieuwing 
10. AR invoeren Kiss&Ridestrook op het Koningin Astridplein - opheffing en uitbreiding 
11. verslag verkeerscommissie 12 november 2018 

Economie 
12. Aanvraag eenmalige standplaats op de wekelijkse markt The British Guards. Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
13. BBWP/2015-0601 Leveren van werkkledij voor het personeel van de Stedelijke Werkplaats te 
Ronse - Oplevering 

Vrije tijd 
14. Werkingsverslag Lejo vzw. Goedkeuring. 
15. Goedkeuring definitieve sluiting van het stedelijk zwembad voor overgang naar het nieuwe 
zwembad 
16. Kennisname verslag cultuurraad 05092018 en goedkeuren projectsubsidiesRonse in dialoog 
en Rons'art 
17. Vraag om toelating tot het organiseren van de Classic Mob Tour 2019 op de Grote Markt.  
Goedkeuring. 
18. Vraag om toelating tot het doorkruisen van Ronse voor de fietstocht Ethias Challenge 
Vlaamse Ardennen. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand van 19 december 

2018. Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 
- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten 
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Relevante documenten 
- Schrijven van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand (Klijpe) houdende het 

verslag van de kerkraadvergadering van 19 december 2018 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen.  
 

2. Zomerbebloeming binnenstad 2015-2016-2017 - definitieve oplevering 
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, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht. 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2. 
Relevante documenten 
Proces verbaal van definitieve oplevering – Zomerbebloeming binnenstad 2015-2016-2017 
Feiten/context/motivering 
Op 10 januari 2019 werd door de heer Peter Luwaert, Verantwoordelijke Groendienst,  overgegaan tot 
het nazicht van de dienstverlening “Zomerbebloeming binnenstad 2015-2016-2017”; 
Er werd vastgesteld dat de dienstverlening plaatsvond in overeenstemming met de vereisten van het 
bijzonder bestek. De dienstverlening heeft geen aanleiding gegeven tot opmerkingen ; 

Besluit: 
Artikel 1.  
Akkoord te gaan met de definitieve oplevering van de opdracht “Zomerbebloeming binnenstad 2015-
2016-2017”, uitgevoerd door de firma Signco bvba, Jozef De Blockstraat 100 te 2830 Willebroek. 
Artikel 2. 
Borgtocht nr. (Borgstellingskas: Belfius bank & verzekeringen, Credit Operations, Waarborgbeheer, 
Pachecolaan 44 te 1000 Brussel) ten bedrage van € 3.220 euro mag volledig worden vrijgegeven. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

- 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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- Het decreet van 16 januari 2001, gewijzigd bij decreet van 10 november 2005, 18 april 2008, 9 
december 2011, 22 februari 2013, 28 maart 2014, 28 oktober 2016 en 10 februari 2017 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij besluit van 2 december 2005 en 16 december 
2016. 

- De omzendbrief BA 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 
16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten. 

- De omzendbrief BB 2008/04 van 6 juni 2008 betreffende de wijziging van het decreet van 16 
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 april 2008. 

Relevante documenten 

- Verslag 143 van 29 november 2018 van de technische dienst. 
- Verslag 13 van 16 januari 2019 van de technische dienst. 
- Huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht. 

Feiten/context/motivering 
- Naar aanleiding van enkele vragen is het noodzakelijk gebleken om het huishoudelijk reglement 

van de begraafplaats Hogerlucht, laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 16 
december 2013, aan te passen. Bovendien wil de technische dienst de begraafplaatsen 
efficiënter gaan beheren door uniformisering en verdere digitalisering, waardoor bijkomende 
verduidelijking nodig bleek. De aangebrachte aanpassingen zijn hieronder toegelicht. 

- Vanuit de moslimgemeenschap werd gevraagd om een kader te voorzien als afbakening van 
de graven op perk F. Dit wordt voorzien, mits een toeslag op de concessieprijs. Daarnaast is 
het toegestaan om een betonplaat boven de lijkwade of kist te plaatsen alvorens het graf wordt 
gedicht met aarde. Op perk F wordt op elk graf een kopsteen geplaatst. 

- Bij concessies van het columbarium ontstaat er verwarring door de mogelijkheid om enerzijds 
10 jaar niet geconcedeerd (gratis) bij te zetten en anderzijds een (betalende) concessie aan te 
gaan van 10 jaar. Het is daarom aangewezen de concessieduur op te trekken naar 15 jaar, en 
dit door te trekken naar de concessies van het urnenveld. 

- In het streven naar uniformisering werd nu een eenduidige manier uitgewerkt om aanvragen tot 
begraving op het ereperk voor militairen en voor personen die zich bijzonder onderscheiden 
hebben te behandelen. 

- Er wordt voorgesteld om na de 50-jarige concessies op het ereperk voor personen die zich 
bijzonder onderscheiden hebben de grafsteen weg te nemen en een naamplaatje op de zuil te 
plaatsen. Ook bij asverstrooiingen wordt een naamplaatje op de zuil geplaatst. 

- Tevens wordt in het reglement voorzien dat ook de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van een 
persoon die zich bijzonder onderscheiden heeft, kan begraven worden op het ereperk. Daarbij 
is de grondvergunning van 50 jaar gratis. De aankoop en plaatsing van de steen zijn op kosten 
van de aanvrager. 

- Om discussies te vermijden, is het aangewezen dat elke concessie van bij het begin nominatief 
voor een beperkt aantal personen wordt aangegaan en dit achteraf niet meer te laten wijzigen. 

- Tot nu werd een dubbele concessie steeds opgevat als 2 percelen naast elkaar. De 
mogelijkheid wordt voorzien om een dubbele concessie ook op te vatten als 2 begravingen 
boven elkaar in hetzelfde perceel, voor zover de ruimtelijke toestand van de begraafplaats dit 
toelaat. 

- Bij hernieuwing van een concessie naar aanleiding van een bijzetting is het niet langer verplicht 
om te hernieuwen voor eenzelfde termijn als de oorspronkelijke termijn. 

- De mogelijkheid om een concessie te hernieuwen of te beëindigen voor deze afloopt, wordt 
eveneens voorzien. 

- De procedure voor ontgravingen wordt uitgebreider vastgelegd in het reglement. Om tot een 
ontgraving over te gaan is er steeds toestemming nodig van alle erfgenamen in de eerste graad. 
Bij een ontgraving uit volle grond is het niet altijd wenselijk dat nabestaanden of derden 
aanwezig zijn. 

- Om handel, aanbieden van diensten en uitbating binnen de begraafplaats te vermijden, is het 
aangewezen om in het reglement een boete te voorzien bij inbreuken. 

- Voor enkele concessies aangegaan vóór 01/01/2019 dient de mogelijkheid voorzien te worden 
om deze om te zetten naar een dubbele concessie, mits betaling van een forfait. 

- Zowel het bedrag van de boete als de bedragen van het forfait worden opgenomen in het 
retributiereglement met de tarieven welke eveneens wordt herzien. 
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Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het aangepaste huishoudelijk reglement aan de 
goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

4. aankoop van een grafdelfmachine voor het stadsbestuur Ronse - goedkeuring gunning 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed 
te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen. 
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende 
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen 

Relevante documenten 
Het goedgekeurde bestek “aankoop grafdelfmachine voor het stadsbestuur Ronse” 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “aankoop grafdelfmachine voor het stadsbestuur te Ronse” werd een 
bestek met nr. 2018/BBWP/02/06 - 308 opgesteld door STEDELIJKE WERKHUIZEN. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 61.983,47 excl. btw of € 75.000,00 incl. 21% 
btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24 september 2018 
goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, 
met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 24 september 2018 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- HEYLENS M. BVBA, Essenestraat 18 te 1740 Ternat; 
- VAN BOUWEL, VERKOOP EN SERVICE BVBA, Energielaan 2 te 2950 Kapellen(Antw); 
- CHRISTIAENS HERVE NV, Grote Weg 142 te 8930 Rekkem; 
- Van Blitterswijk Tuin- en Parkmachines B.V., Ambachtweg 30, PB54 te 2840 AB Moordrecht. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 23 november 2018 te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 23 maart 2019. 
Er werden 3 offertes ontvangen: 
- HEYLENS M. BVBA, Essenestraat 18 te 1740 Ternat (€ 67.505,00 excl. btw of € 81.681,05 incl. 
21% btw); 
- VAN BOUWEL, VERKOOP EN SERVICE BVBA, Energielaan 2 te 2950 Kapellen(Antw) 
(€ 69.915,00 excl. btw of € 84.597,15 incl. 21% btw); 
- CHRISTIAENS HERVE NV, Grote Weg 142 te 8930 Rekkem (€ 67.965,00 excl. btw of 
€ 82.237,65 incl. 21% btw); 
STEDELIJKE WERKHUIZEN stelde op 13 december 2018 het verslag van nazicht van de offertes 
op. 
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STEDELIJKE WERKHUIZEN stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze 
opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde HEYLENS M. BVBA, Essenestraat 18 te 1740 Ternat, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 67.505,00 excl. btw of € 81.681,05 incl. 21% btw mits het 
verkrijgen van een visum. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in BW bij investeringen in de enveloppe 2018/1 – 
2300000/09900/GRAFDELFMA. 
Een aanvraag tot het verkrijgen van het vereiste visum werd ingediend op 13 december 2018.  

Adviezen/visum 
Een aanvraag tot het verkrijgen van het vereiste visum werd ingediend op 13 december 2018. De 
financieel beheerder verleende positief advies. 

Besluit: 
Artikel 1 :  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 13 december 2018, 
opgesteld door STEDELIJKE WERKHUIZEN. 
Artikel 2 :  
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 :  
De opdracht “aankoop grafdelfmachine voor het stadsbestuur te Ronse” wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde HEYLENS M. BVBA, Essenestraat 18 te 1740 Ternat, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 67.505,00 excl. btw of € 81.681,05 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een 
visum. 
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 90 kalenderdagen. 
Artikel 4 :  
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2018/BBWP/02/06 - 308. 
Artikel 5 :  
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in BW bij investeringen in de enveloppe 
2018/1 – 2300000/09900/GRAFDELFMA. 
 

5. Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest voor het verbreden van het fietspad 
tussen de Viermaartlaan en de Engelsenlaan. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/006 van de technische dienst van 14 januari 2019. 
- Plan. 
- Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van 

diensten. 

Feiten/context/motivering 

- Op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en met Europese steun wordt op grondgebied 
Ronse een fietssnelweg aangelegd die loopt van de grens met Ellezelles tot de grens met 
Russeignies.  

- Langsheen de gewestweg N48, Doorniksesteenweg, deel tussen het rondpunt aan de 
Viermaartlaan - Leuzesesteenweg en het kruispunt met de Engelsenlaan - Doorniksesteenweg 
liggen momenteel aan beide zijden van de weg enkelrichtingsfietspaden.  

- Voor de passage van een fietssnelweg zijn deze echter te smal.  
- Daarom is het aangewezen om het fietspad aan de noordzijde te verbreden om op die manier 

een vlotte verbinding te vormen tussen het fietspad komende van de Viermaartlaan en de aan 
te leggen fietssnelweg vanaf de Engelsenlaan tot de grens met Russeignies. 
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- Om de verbreding van het fietspad te realiseren is het aangewezen dat de stad een 
“samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten” afsluit met het 
Vlaams Gewest.  

- De stad zal hierbij een procedure volgen voor het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak 
van een ontwerp voor de uitvoering van de noodzakelijke werken aan het fietspad.  

- De stad prefinanciert deze kosten en het Vlaams Gewest betaalt deze nadien terug aan de stad. 
Wanneer later tot de uitvoering van de werken wordt overgegaan zullen deze eveneens door 
het Vlaams Gewest worden gefinancierd. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1 :  
Gaat akkoord gaat met het ontwerp van “samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde 
opdrachten van diensten”. 
Artikel 2:  
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de 
eerstvolgende gemeenteraad. 
 

6. Aankoop van een stuk grond ter hoogte van de Rode Mutslaan en de Engelsenlaan voor 
de aanleg van de fietssnelweg door de Provincie Oost-Vlaanderen 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/011 van de technische dienst van 14 januari 2019  
- 2 plannen  

 

Feiten/context/motivering 

- Naar aanleiding van de aanleg van de fietssnelweg door de Provincie Oost-Vlaanderen vanaf 
de Engelsenlaan over de oude spoorwegbedding langsheen de Oude Doorniksesteenweg 
richting Rozenaken, dient een deel van een perceel grond van 125,93m² te worden aangekocht 
voor de realisatie van de fietssnelweg. 

- De aankoop van dit stukje is noodzakelijk voor het realiseren van een veilige oversteekplaats 
ter hoogte van de Engelsenlaan.  

- Het stukje grond is kadastraal gekend als Ronse, 2de afdeling sectie D, deel van nummer 1220H 
met een oppervlakte volgens meting van 125,93m². 

- Aan het College wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de aankoop van een stukje 
grond van 125,93m² 

 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Principieel akkoord te gaan met de aankoop door de stad van een stukje grond van 125,93m² op de 
hoek van de Rode Mutslaan en de Engelsenlaan voor de aanleg van de fietssnelweg. 
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7. Aanvraag subsidie en aanleg OV-net en plaatsen van fietspadverlichting in de Beekstraat 
en de Drieborrebeekstraat. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/014 van de technische dienst van 16 januari 2019. 
- Offerte en plan Eandis. 

Feiten/context/motivering 

- Ingevolge opmerkingen van de Provincie Oost-Vlaanderen betreffende de subsidiëring van 
fietspaden in de Beekstraat en de Drieborrebeekstraat te Ronse, werd een nieuwe offerte bij 
Eandis aangevraagd en dienen verbintenissen te worden aangegaan door de stad. 

- Het ontwerp van Eandis omvat het plaatsen van 21 gecoate palen met lichtpunthoogte 5m in 
kleur dark grey met armaturen Micro Luma 740 – 2500 Lumen. 

- Volgens het dossier NW 311298 opgemaakt door Eandis bedraagt de kostenraming €17.272,12 
exclusief btw en €20.899,27 inclusief btw, door de stad te betalen. 

- Voor de aanleg van de openbare verlichting zal de stad de maximale subsidie aanvragen en 
dienen onderstaande verbintenissen te worden aangegaan.  

De aanvrager van de subsidie verbindt er zich toe: 
- Alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen; 
- 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); 

- 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; 

- Een werfbord te plaatsen met het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen; 
- 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 werfvergaderingen; 

- 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,…) 

- 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; 

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

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De aanvraag van de subsidie en de aanleg van een OV-net + het plaatsen van fietspadverlichting in 
de Beekstraat en Drieborrebeekstraat worden goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de 
eerstvolgende gemeenteraad. 
 

8. Aanleg van 1250 meter OV-net en leveren en plaatsen van 59 verlichtingsarmaturen, 5 
lichtmasten en 3 palen in De Vrijheid te Ronse. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 
- Verslag 2019/012 van de technische dienst van 16/01/2019. 
- Offerte en plan Eandis.  
- Tabel Radiance. 

Feiten/context/motivering 
- Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het wegnemen en slopen van 16 bestaande 

palen en  steunen en 24 bestaande verlichtingstoestellen. 
- Daarnaast omvat het ontwerp de aanleg van 1250 meter openbaar verlichtingsnet voor de 

monumentverlichting en de levering en plaatsing van  5 lichtmasten, 3 palen voor volgende 
monumentverlichting: 
Aan de St.Hermeskerk: 

- 14 LED projectoren WE-EF FLC 240 - 3000K  
Ter hoogte van de Kleine Markt 9 (The Tower): 

- 1 LED projector WE-EF FLC 230 GP LED 4000K 
Ter hoogte van de Begijnhofstraat: 

- 1 LED projector WE-EF FLC 230 GP LED 4000K 
Ter hoogte van de Schipsstraat:  

- 1 LED projector WE-EF FLC 230 GP LED 4000K 
Ter hoogte van de solitaire boom op de Kleine Markt: 

- 1 LED projector WE-EF FLC 230 LED ZP 3000K 
Ter hoogte van de solitaire boom op het Sint-Martensplein: 

- 1 LED projector WE-EF FLC 230 LED ZP 3000K 
Ter hoogte van de Oude Sint-Martinuskerk: 

- 3 LED projectoren Schreder Sculpfood 60 3000K 
- 1 LED grondprojector WE-EF ETC 140 GB LED 3000K 

In het Albertpark: 
- 2 LED projectoren Schreder Sculpfood 60 3000K 
- 1 LED projector Schreder Sculpfood 60 4000K 
- 7 ingebouwde apparaten voor de verlichting van de trappen WE-EF STI 259 LED 

40 3000K 
- 12 verlichtingsarmaturen voor de verlichting van de paden Bollard WE-EF CTY 

150 3000K 
Ter hoogte van de Sint-Martensstraat: 

- 1 projector Schreder Sculpdot 3000K 
- 1 projector Schreder Sculpdot 4000K 

Ter hoogte van de Belleman: 
- 1 grondprojector WE-EF ETC 130 GB LED 3000K 

Openbare verlichting ter hoogte van de St.-Martensstraat en de parking van het stadhuis: 
- 12 verlichtingsarmaturen Albany Led 3000K op mast  

- In het ontwerp van Eandis bedraagt de prijs voor deze werken €106.183,23 exclusief BTW en 
€128.481,7 inclusief BTW, inclusief aansluiting. 

- Volgens de kostenraming van Radiance bedroeg de prijs €107.923 exclusief btw en 
€130.586,83 inclusief btw, exclusief aansluiting. 

- Het krediet is beschikbaar op het investeringsbudget 2019/1 – algemene rekening 280000 – 
beleidsitem 06100. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de aanleg van 1250 meter OV-net en leveren en plaatsen van 59 
verlichtingsarmaturen, 5 lichtmasten en 3 palen in de Vrijheid te Ronse. 
Artikel 2: 
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De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier voor te leggen aan de eerstvolgende 
gemeenteraad. 
 

Mobiliteit 
9. AR Spinstersstraat 36 thv. Botaniek - aanduiden voorbehouden parkeerplaats voor 

personen met een handicap - opheffing en hernieuwing 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn aanvullingen; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
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 ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap; 
De ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor 
personen met een handicap; 
De collegebeslissing van 5 november 2018 waarbij beslist werd om een parkeerplaats voor personen 
met een handicap voor te behouden in de Spinstersstraat 36 ter hoogte van de ingang van de 
Botaniek. 
Feiten/context/motivering 
Vanuit de Botaniek wordt gevraagd om een parkeerplaats voor personen met een handicap te 
voorzien ter hoogte van de ingang van de Botaniek. 
De Botaniek ontvangt regelmatig bezoekers met een handicap. In de Spinstersstraat is de 
parkeerdruk reeds vrij hoog. Daarom is het aangewezen, in het kader van de toegankelijkheid, om een 
parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen. 
Er is geen bezwaar om in de Spinstersstraat ter hoogte van de Botaniek een parkeerplaats voor te 
behouden daar de rijweg voldoende breed is. 
Dit werd besproken op de verkeerscommissie van 3 oktober 2018. De verkeerscommissie geeft 
positief advies tot het aanbrengen van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte 
van de ingang Botaniek. 
Op het braakliggend perceel naast de ingang van de Botaniek zal een bouwproject uitgevoerd 
worden. De bouwaanvraag werd nog niet ingediend waardoor er nog geen duidelijkheid is over de 
mogelijke opritten en/of garages. Hierdoor is het aangewezen om de parkeerplaats voor personen met 
een handicap niet aan te brengen aan de ingang van de Botaniek maar aan de andere kant van de 
voetpaduitstulping; 
De Spinstersstraat behoort tot de gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van het decreet. 

Besluit: 
Artikel 1: 
Het aanvullend reglement goedgekeurd door het college van burgemeester en schepen in zitting van 
5 november 2018 voor het aanbrengen van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de 
Spinstersstraat 36 ter hoogte van de ingang van de Botaniek wordt opgeheven. 
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Artikel 2:  
Een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt voorbehouden in de Spinstersstraat 36 aan 
de Botaniek aan de overzijde van de Spinstersstraat 33 -35 (rechts van de voetpaduitstulping). 
Artikel 3: 
Voornoemde parkeerplaats zal aangeduid worden door middel van het verkeersbord E9a, aangevuld 
met het onderbord pictogram zoals omschreven in de ministeriële omzendbrief van 3 april 2001.  
Artikel 4: 
Huidig reglement wordt ter kennisgeving via aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be 
overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II laan 20 bus 2 in 1000 Brussel.  
 

10. AR invoeren Kiss&Ridestrook op het Koningin Astridplein - opheffing en uitbreiding 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2. 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968. 
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer. 
De gemeenteraadsbeslissing 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 gemeenteraadsbeslissing 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 gemeenteraadsbeslissing van 2 augustus 1977, waarbij beslist werd om op het Koningin 
Astridplein langs de zijde van de Dr. Ovide Decrolyschool een parkeerverbod op te leggen te 
beginnen vanaf de hoek Koningin Astridplein met de Fréderic Bruneellaan over een afstand van 70m. 
in de richting naar de Gustave Royerslaan. 
De gemeenteraadsbeslissing van 26 augustus 1996, waarbij beslist werd om op de parkeerstrook in 
de verhoogde verkeersgeleiders op het Koningin Astridplein, rechtover de Dr. Ovide Decrolyschool 
parkeerverbod in te voeren van maandag tot vrijdag  van 7.30u. tot 17.00u. 
De collegebeslissing van 19 november 2018 waarbij beslist werd om een kiss & ridestrook in te 
voeren op het Koningin Astridplein. 
Feiten/context/motivering 
Op het Koningin Astridplein worden alle dagen kinderen afgezet en opgehaald thv de O. 
Decrolyschool. 
Bij de opmaak van het vorig aanvullend reglement (CBS 19/11/2018) voor het invoeren van een kiss & 
ridestrook werd geen rekening gehouden met een ouder bestaand aanvullend reglement dat was 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 2 augustus 1977 inzake het invoeren van 
parkeerverbod ter hoogte van de Dr. Ovide Decrolyschool. 
Op de parkeerstrook langs de kant van de Dr. Ovide Decrolyschool en in de verhoogde 
verkeersgeleider rechtover de school zijn er reeds parkeerstroken aanwezig met een parkeerverbod 
van maandag tot vrijdag van 7.30u. tot 17.00u. 
Door het invoeren van kiss & ride zones wordt het parkeren tijdens schooldagen nog meer beperkt en 
voor de bewoners en andere gebruikers in de omgeving betekent dit dat ze buiten de kiss & ride uren 
voortaan wel in die zones kunnen parkeren. 
Op de verkeerscommissie van 3 oktober 2018 werd gunstig advies gegeven tot het aanbrengen van 
kiss & ride stroken ter hoogte van de parkeerstrook langs de kant van de school en ter hoogte van de 
parkeerstroken in de verhoogde verkeersgeleider op het Koningin Astridplein, rechtover de Dr. Ovide 
Decrolyschool en rechtover de woning met huisnummer 2 in de Gustave Royerslaan. 

mailto:aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
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Na overleg met de school worden de kiss & ride stroken op het Koningin Astridplein beperkt tot 
schooldagen en volgende uren: van 7u30-8u30, 11u30-13u30, 15u-16u15. 
Het Koningin Astridplein behoort tot de stadswegenis. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De gemeenteraadsbeslissing van 2 augustus 1977  en de gemeenteraadsbeslissing van 26 augustus 
1996 betreffende parkeerverbod op het Koningin Astridplein worden opgeheven.  
De collegebeslissing van 19 nobember 2018 betreffende het invoeren van een kiss & ridestrook op het 
Koningin Astridplein wordt opgeheven. 
Er wordt een kiss & ridestrook ingevoerd op het Koningin Astridplein in de parkeerstrook aan de zijde 
van de Dr. Ovide Decrolyschool en ter hoogte van de parkeerstroken in de verhoogde 
verkeersgeleider rechtover de Dr. Ovide Decrolyschool. 
De kiss & ride wordt beperkt tot schooldagen en volgende uren: 7u30-8u30, 11u30-13u30, 15u-16u15. 
Artikel 2: 
De kiss & ride stroken worden aangeduid met volgende verkeersborden: 
Begin kiss & ride strook: verkeersbord E1 met blauw onderbord ‘Kiss & Ride op schooldagen van 
7u30-8u30, 11u30-13u30, 15u-16u15’ en onderbord Type Xa 
Einde kiss & ride strook: verkeersbord E1 met blauw onderbord ‘Kiss & Ride op schooldagen van 
7u30-8u30, 11u30-13u30, 15u-16u15’ en onderbord Type Xb 
Artikel 3: 
Huidig reglement wordt ter kennisgeving via aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be 
overgemaakt aan de Afdeling Beleid,  Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II laan 20 bus 2 in 1000 Brussel. 
 

11. verslag verkeerscommissie 12 november 2018 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017  

Aanvullend reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 april 1996 betreffende het invoeren 
van het verbod voor zwaar vervoer in de Rode Mutslaan (vanaf Zonnestraat) 

Relevante documenten 
Verslag vergadering verkeerscommissie 3 oktober 2018 

Feiten/context/motivering 
Rode Mutslaan - tonnagebeperking 
Tijdens de werken aan rondpunt De Vis (C.Snoecklaan – Zonnestraat) werd de omleiding voorzien in 
dubbele richting langsheen de Rode Mutslaan. Hierbij werd vastgesteld dat de bermen volledig 
werden stuk gereden door kruisende vrachtwagens. Na heraanleg zal de breedte van rijweg 
gelijkaardig zijn, er worden wel afzonderlijke fietspaden voorzien. De verkeerscommissie had eerder 
(VC 4/2/16) geadviseerd om na heraanleg de tonnagebeperking op te heffen omwille van volgende 
argumenten: 

- de C.Snoecklaan is een route voor uitzonderlijk transport, sommige transporten voor 
uitzonderlijk vervoer kunnen echter niet rijden via de C.Snoecklaan omwille van de ronde punten 
op die weg, deze transporten kunnen enkel via de Rode Mutslaan rijden 

- bij heraanleg C.Snoecklaan of uitvoering kleinere éénmalige werken (bv.werken aan rondpunt 
De Vis) fungeert de Rode Mutslaan als omleidingsweg. 

Op basis van de recente vaststellingen wordt gevreesd dat door een opheffing van de 
tonnagebeperking er snel schade zal zijn aan de nieuwe weg door kruisende vrachtwagens. De 
verkeerscommissie stelt daarom voor om de tonnagebeperking te behouden ook na heraanleg van de 
nieuwe weg. De politie zal navraag doen bij Brakel naar de kostprijs van een ANPR-camera (kan 
ingezet worden voor controle op passage van zwaar verkeer). 

Besluit: 
Artikel 1:  
Neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 12 november 2018. 
Artikel 2: 

mailto:aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
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Gaat akkoord om na de heraanleg van de Rode Mutslaan de tonnagebeperking te behouden. 
 

Economie 
12. Aanvraag eenmalige standplaats op de wekelijkse markt The British Guards. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 25) 
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan :  

- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houder 
zijn van een “machtiging als werkgever” 

- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door 
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap 
die houder is van de “machtiging als werkgever” 

- occasioneel aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, met 
een menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of organisaties ter verdediging van 
de natuur, de dierenwereld, de ambachten en streekproducten (artikel 7 van voornoemd KB  van 
24 september 2006). 

 
Artikel 14 Inname standplaatsen (KB art. 26, gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering 24 
februari 2017) 
De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties 
bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, 
toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de 
aanwezigheid van deze. 
 
Commentaar: Het College kan beslissen dat de organisatoren die verkopen zonder commercieel 
karakter voorrang krijgen op de losse medewerkers mits vooraf een schriftelijke aanvraag te hebben 
ingediend. 

Relevante documenten 
- de aanvraag door mevr. Haines Penelope, The British Guards. 

Feiten/context/motivering 
Voor het afhaalmoment van de 3de geutelingenverkoop van de The British Guards wenst deze 
vereniging een tentje op te stellen voor het stadhuis tussen 10 en 12u30 op de wekelijkse markten van 
zaterdag 26 januari 2019 en zaterdag 2 februari 2019. 

Adviezen/visum 
Akkoord te gaan met het opstellen van een tentje voor het stadhuis op beide marktdagen op 
voorwaarde dat deze de toegang tot de doorgang naar de passage parking niet hinderen en op 26 
januari 2019 ook de toegang naar de ingang van het stadhuis vrij laat, aangezien het stadhuis op  
deze zaterdag geopend zal zijn. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de aanvraag van 9 januari 2019 van mevr. Haines Penelope, The British Guards 
tot het opstellen van een tentje tussen 10u en 12u30 op de wekelijkse markten van 26 januari 2019 en 
2 februari 2019 voor het afhaalmoment van hun jaarlijkse geutelingenverkoop. 
 

Leven en welzijn 
13. BBWP/2015-0601 Leveren van werkkledij voor het personeel van de Stedelijke Werkplaats 

te Ronse - Oplevering 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
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Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 
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 koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 

Relevante documenten 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 6 juli 2015 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Leveren van werkkledij voor 
het personeel van de Stedelijke Werkplaats te Ronse”, met name de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 23 november 2015 goedkeuring 
aan de gunning van deze opdracht aan BE PROTECTION bvba, PERALTASTRAAT 22 te 8000 
Brugge tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
BBWP/2015/0601. 
De uitgave voor deze opdracht voor het dienstjaar 2016 werden voorzien in het budget van 2016 bij 

“Aankoop, onderhoud, huur kleding” 6140700/01190. 

-  Een krediet van € 5.000,- werd voorzien in het budget “aankoop, onderhoud, huur kleding” van 2017  

-  Een krediet van € 5.000,- werd voorzien in het budget “aankoop, onderhoud, huur kleding” van 2018,  

Feiten/context/motivering 
STEDELIJKE WERKHUIZEN stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de 
leveringen € 47.547,97 incl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd: 
Raming  € 33.364,46 
Bestelbedrag  € 37.529,81 
Afrekening VH (in meer) + € 1.766,02 
Reeds geleverd = € 39.295,83 
Prijsherzieningen + € 0,00 
Totaal excl. btw = € 39.295,83 
Btw + € 8.252,14 
TOTAAL = € 47.547,97 

De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag maar dit was geen probleem voor de betaling 
aangzien het budget voorzien werd bij “Aankoop, onderhoud, huur kleding” 6140700/01190. En we 
voor onderhoud 10.421,16 euro excl. BTW onder het bestelbedrag zitten. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Leveren van werkkledij voor het 
personeel van de Stedelijke Werkplaats te Ronse”, opgesteld door STEDELIJKE WERKHUIZEN, 
waaruit blijkt dat de leveringen een eindtotaal bereikten van € 47.547,97 incl. BTW 
Artikel 2: 
De uitgave voor deze opdracht voor het dienstjaar 2016 werden voorzien in het budget van 2016 bij 
“Aankoop, onderhoud, huur kleding” 6140700/01190. 
-  Een krediet van € 5.000,- werd voorzien in het budget “aankoop, onderhoud, huur kleding” van 2017  
-  Een krediet van € 5.000,- werd voorzien in het budget “aankoop, onderhoud, huur kleding” van 
2018,  
Artikel 3: 
Goedkeuring om de gestelde borg van 1.470,00 euro vrij te geven. 
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Vrije tijd 
14. Werkingsverslag Lejo vzw. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57 §3 
Collegebesluit 22 februari 2016, §18 

Relevante documenten 
Convenant Lejo Ronse 2016-2019 
Werkingsverslag Lejo Ronse 2018 
Financieel verslag Lejo Ronse 2018 

Feiten/context/motivering 
In 2016 is een convenant afgesloten met Lejo vzw ifv lokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren in 
een maatschappelijk kwetsbare positie. Binnen deze overeenkomst is een jaarlijks werkingsverslag 
vereist.  
Dit verslag is op 29/11/2018 positief besproken met de bevoegde Schepen van Jeugd. 

Adviezen/visum 
Vanuit de Jeugddienst wordt de werking van Lejo vzw te Ronse als positief onthaald. De 
laagdrempelige werking vormt voor maatschappelijk kwetsbare jongeren een opstap naar een ruimere 
betrokkenheid binnen de Stad. We zien een hogere inzet bij de vrijwilligerswerkingen.  
Anderzijds vormen de outreachende werkingen van Lejo vzw (o.a. Travak, Subpoort) een goede 
ondersteuning bij de toeleiding van jongeren (en hun ouders) naar het vrijetijdsaanbod te Ronse. 
Als opmerking bij het werkingsverslag werd vanuit de Jeugddienst het advies geformuleerd om de 
zichtbaarheid van de werking(en) te verhogen. Lejo vzw en de Jeugddienst zullen hier in de komende 
periode samen werk van maken. 
Gezien het werkingsverslag positief is onthaald, adviseren wij een verderzetting van de convenant 
zoals ze betekend is, voor de duur van 1 jaar. 

Besluit: 
Artikel 1:  
het werkingsverslag van Lejo Ronse 2018 goed te keuren. 
Artikel 2: 

de convenant ongewijzigd te laten doorlopen voor de duur van 1 jaar (2019). 
Artikel 3: 
Geeft de opdracht tot de uitbetaling van het restbedrag, zoals bepaald in de convenant. 
 

15. Goedkeuring definitieve sluiting van het stedelijk zwembad voor overgang naar het nieuwe 
zwembad 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42§3 

Relevante documenten 
Feiten/context/motivering 
Volgens de aannemer vallen de uit te voeren werken nog steeds binnen de timeplanning, om de 
opening van het zwembad mogelijk te maken begin september. 

De opening van een nieuw zwembad vergt echter heel wat voorbereiding: 

- Alle technieken moeten op elkaar worden afgesteld 

- Het personeel moet alle toezichtsplannen, nood-, exploitatie- en poetsprocedures onder de knie 
krijgen. 

- Redders moeten de nodige bijscholingen volgen voor het bedienen van o.a. de recreatieve 
elementen, de beweegbare bodem, de beweegbare muur en de aantikpanelen. Deze zullen door 
de aannemer worden voorzien. 
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- Didactisch en ander materiaal moet worden verhuisd van het oude naar het nieuwe zwembad. 

- Het personeel, zal gedurende ongeveer één maand moeten proefdraaien om de uitgeschreven 
procedures, te kunnen te kunnen uittesten en eventueel aan te passen waar nodig. 

Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen en onderstaande feiten: 

- Dat het personeel recht heeft op hun jaarlijks verlof, die zij éénmalig gezamenlijk zouden 
opnemen in de maand juli. (dit werd reeds met het huidig personeel besproken) 

- Er in de periode kortelings na de opening, weinig ruimte zal zijn, om enerzijds door het 
gezamelijke fine-tunen van de procedures en anderzijds het hoge bezoekersaantal, om verlof te 
nemen. 

- De bezetting van het huidige zwembad in de zomervakantie heel laag is. 

- We zullen onze burgers inlichten over de sluiting via de geschreven pers en de sociale media. 
We verduidelijken hierin dat deze beslissing zich opdringt teneinde de veiligheid en de goede 
werking van het nieuwe zwembad te garanderen. 

Wens Ik U te vragen om het huidige zwembad te mogen sluiten met aanvang vanaf maandag 1 juli, 
zodat iedereen zijn jaarlijks verlof kan opnemen tijdens de maand juli, en we in de maand augustus, 
met het hele team de overgang kunnen maken naar het nieuwe zwembad, om terdege in te werken en 
goed voorbereid de opening te kunnen aanvatten. 

Adviezen/visum 
Advies van de aannemer om zeker in de maand augustus (voor de opening) elke werknemer op te 
leiden en bij te scholen aangaande de werking, besturing en dagelijks onderhoud van alle 
voorzieningen in het nieuwe zwembad. 

Besluit: 
Artikel 1:  

- Kennisname van de feiten, de motivatie en de adviezen 
Artikel 2: 

- Geeft goedkeuring om het stedelijk zwembad met ingang van maandag 1 juli 2019 te sluiten 
voor het publiek tot de opening van het nieuwe zwembad. 

 

16. Kennisname verslag cultuurraad 05092018 en goedkeuren projectsubsidiesRonse in 
dialoog en Rons'art 

Relevante documenten 
Het verslag van het dagelijks bestuur van de cultuurraad 5 september 2018 

Feiten/context/motivering 
Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de projectsubsidie Rons’art voor 250 € en Ronse in 
dialoog voor 350 €  

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag vna de vergadering van de cultuurraad dd5092018 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het toekennen van een projectsubsidie van 350 € aan Ronse in dialoog op 
rekeningnummer BE79 8916 0407 9533 
Artikel 3: 
Akkoord te gaan met het toekennen van een projectsubsidie van 250 € aan Rons’Art. 
 

17. Vraag om toelating tot het organiseren van de Classic Mob Tour 2019 op de Grote Markt.  
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende 
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen 

Relevante documenten 
Rondrit voor bromfietsen t.e.m. 50cc op Paasmaandag 22 april 
Start en aankomst op de Grote Markt 

Feiten/context/motivering 
De organisatoren Kjell Denhaerinck & Donatien Delhez namen reeds contact op met de heer Dirk 
Dejonghe, politiecommissaris, omtrent het parcours. De veiligheid van het parcours was hier het 
voornaamste punt.  

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord gaan met deze rondrit op maandag 22 april 2019 met start en aankomt op de Grote Markt.  
 
 
 
 
 

18. Vraag om toelating tot het doorkruisen van Ronse voor de fietstocht Ethias Challenge 
Vlaamse Ardennen. Beslissing. 

Relevante documenten 
Aanvraagformulier voor organiseren van een evenement 
Mail dd° 13 december 2018 van Sporta vzw, houdende de vraag om toelating tot het doorkruisen van 
het grondgebied Ronse nav een recreatieve fietstocht op 25 mei 2019 onder de naam Ethias 
Challenge Vlaamse Ardennen met vertrek en aankomst aan sportcentrum Recrean te Oudenaarde 
Adviezen 
Reeds contact opgenomen met de heer Dirk De Jonghe, politiecommissaris 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de vraag tot het doorkruisen van het grondgebied van Ronse voor de organisatie 
van een recreatieve fietstocht op 25 mei 2019.  
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


	AGENDA
	UPunten van de besloten zitting
	Bestuur en beleid
	1. Notulen vergadering Kerkraad O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand van 19 december 2018. Kennisname.
	2. Zomerbebloeming binnenstad 2015-2016-2017 - definitieve oplevering

	Beheer patrimonium en infrastructuur
	3. Huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht
	4. aankoop van een grafdelfmachine voor het stadsbestuur Ronse - goedkeuring gunning
	5. Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest voor het verbreden van het fietspad tussen de Viermaartlaan en de Engelsenlaan.
	6. Aankoop van een stuk grond ter hoogte van de Rode Mutslaan en de Engelsenlaan voor de aanleg van de fietssnelweg door de Provincie Oost-Vlaanderen
	7. Aanvraag subsidie en aanleg OV-net en plaatsen van fietspadverlichting in de Beekstraat en de Drieborrebeekstraat.
	8. Aanleg van 1250 meter OV-net en leveren en plaatsen van 59 verlichtingsarmaturen, 5 lichtmasten en 3 palen in De Vrijheid te Ronse.

	Mobiliteit
	9. AR Spinstersstraat 36 thv. Botaniek - aanduiden voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap - opheffing en hernieuwing
	10. AR invoeren Kiss&Ridestrook op het Koningin Astridplein - opheffing en uitbreiding
	11. verslag verkeerscommissie 12 november 2018

	Economie
	12. Aanvraag eenmalige standplaats op de wekelijkse markt The British Guards. Goedkeuring.

	Leven en welzijn
	13. BBWP/2015-0601 Leveren van werkkledij voor het personeel van de Stedelijke Werkplaats te Ronse - Oplevering

	Vrije tijd
	14. Werkingsverslag Lejo vzw. Goedkeuring.
	15. Goedkeuring definitieve sluiting van het stedelijk zwembad voor overgang naar het nieuwe zwembad
	16. Kennisname verslag cultuurraad 05092018 en goedkeuren projectsubsidiesRonse in dialoog en Rons'art
	17. Vraag om toelating tot het organiseren van de Classic Mob Tour 2019 op de Grote Markt.  Goedkeuring.
	18. Vraag om toelating tot het doorkruisen van Ronse voor de fietstocht Ethias Challenge Vlaamse Ardennen. Beslissing.



	BESLOTEN ZITTING
	Punten van de besloten zitting
	Bestuur en beleid
	1. Notulen vergadering Kerkraad O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand van 19 december 2018. Kennisname.
	2. Zomerbebloeming binnenstad 2015-2016-2017 - definitieve oplevering

	Beheer patrimonium en infrastructuur
	3. Huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht
	4. aankoop van een grafdelfmachine voor het stadsbestuur Ronse - goedkeuring gunning
	5. Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest voor het verbreden van het fietspad tussen de Viermaartlaan en de Engelsenlaan.
	6. Aankoop van een stuk grond ter hoogte van de Rode Mutslaan en de Engelsenlaan voor de aanleg van de fietssnelweg door de Provincie Oost-Vlaanderen
	7. Aanvraag subsidie en aanleg OV-net en plaatsen van fietspadverlichting in de Beekstraat en de Drieborrebeekstraat.
	8. Aanleg van 1250 meter OV-net en leveren en plaatsen van 59 verlichtingsarmaturen, 5 lichtmasten en 3 palen in De Vrijheid te Ronse.

	Mobiliteit
	9. AR Spinstersstraat 36 thv. Botaniek - aanduiden voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap - opheffing en hernieuwing
	10. AR invoeren Kiss&Ridestrook op het Koningin Astridplein - opheffing en uitbreiding
	11. verslag verkeerscommissie 12 november 2018

	Economie
	12. Aanvraag eenmalige standplaats op de wekelijkse markt The British Guards. Goedkeuring.

	Leven en welzijn
	13. BBWP/2015-0601 Leveren van werkkledij voor het personeel van de Stedelijke Werkplaats te Ronse - Oplevering

	Vrije tijd
	14. Werkingsverslag Lejo vzw. Goedkeuring.
	15. Goedkeuring definitieve sluiting van het stedelijk zwembad voor overgang naar het nieuwe zwembad
	16. Kennisname verslag cultuurraad 05092018 en goedkeuren projectsubsidiesRonse in dialoog en Rons'art
	17. Vraag om toelating tot het organiseren van de Classic Mob Tour 2019 op de Grote Markt.  Goedkeuring.
	18. Vraag om toelating tot het doorkruisen van Ronse voor de fietstocht Ethias Challenge Vlaamse Ardennen. Beslissing.




