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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

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

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 – artikel 2 
- 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. 
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