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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 17 
DECEMBER 2018 

 

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. 

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. 
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Artikel 2: 
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, Hoofdstuk 1 van het 
gemeentedecreet dd° 15 juli 2005. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Lieven Dhaeze 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Lieven Dhaeze 
Algemeen directeur Voorzitter 
 


