Bijeenroeping van de gemeenteen OCMW-raad

Ronse, vrijdag 22 februari 2019

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op maandag
04 maart 2019 om 19:00 uur. De zitting van de OCMW-raad volgt aansluitend op de zitting van de
gemeenteraad.
Locatie: Gemeenteraadszaal, Grote Markt 12 Ronse

AGENDA GEMEENTERAAD
Punten van de openbare zitting
Openbare veiligheid
1.
2.
3.

Kennisgeving van het besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken houdende
vernietiging van het raadsbesluit van 03 september 2018 inzake het vacant verklaren van een
betrekking van inspecteur wegens afwezigheden van politiepersoneel.
Aanvraag tot het geven van toestemming aan de Politiezone Ronse voor het gebruik van de
vaste toezichtscamera's geplaatst op het grondgebied van de Stad Ronse.
Beslissing.
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.
Aanduiding vertegenwoordiger Beheerscomité Gemeenschappelijke Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) voor de Politiezone Ronse, legislatuur
2019 - 2024.
Beslissing.

Financieel beheer
4.

5.

Retributiereglement houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde
bijzettingen op de begraafplaatsen.
Goedkeuring.
Beslissing.
Overeenkomst bijdragenverzekering voor het vast benoemd personeel van de Stad en het
OCMW Ronse en bijvoegsel aan de pensioenverzekeringsovereenkomst voor de nietgesolidariseerde pensioenen en de pensioenen van de lokale mandatarissen.
Goedkeuring.

Beheer patrimonium en infrastructuur
6.
7.
8.

9.

Huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht.
Goedkeuring.
Beslissing.
Ereloonovereenkomst tussen de Stad Ronse en Wirtz International nv voor de tweede fase
van de ontwikkeling en realisatie van het landschapspark De Stadstuin.
Goedkeuring.
Overeenkomst van terbeschikkingstelling tussen de Stad Ronse en het EVA Bouwmaatschappij
Ronse cvba voor de verhuur, in afwachting van herbestemming, van het gebouw gelegen
Politiekegevangenenstraat nummer 58.
Goedkeuring.
Verkoop van het stadseigendom gelegen Kasteelstraat nummer 45.
Goedkeuring van de verkoopovereenkomst.

10. Aankoop van zes delen van percelen grond via het ruilen van percelen grond, eigendom van
de stad, voor de aanleg van het fietspad Beekstraat-Savooistraat-Drieborrebeekstraat.
Goedkeuring van de overeenkomst van grondruil.
11. Wegen- en rioleringswerken in de Collegestraat.
Goedkeuring van de gunning der werken aan de firma bvba De Meulemeester uit
Geraadsbergen.
12. Aanleggen van 1250 meter openbaar verlichtingsnet en leveren en plaatsen van 59
verlichtingsarmaturen, 5 lichtmasten en 3 palen voor de monumentverlichting in De Vrijheid te
Ronse.
Goedkeuring.
13. Aanleg van 2.510 meter openbaar verlichtingsnet tussen het kruispunt Engelsenlaan en de
grens met Russeignies voor de realisatie van een fietssnelweg, plaatsen van 61 palen en
armaturen en aanvraag van de subsidie bij de Provincie.
Goedkeuring.
14. Aanleggen van het openbaar verlichtingsnet en plaatsen van fietspadverlichting omvattende
plaatsen van 21 gecoate palen met armaturen in de Beekstraat en de Drieborrebeekstraat en
aanvraag van de subsidie voor de fietspadverlichting.
Goedkeuring.
15. Vervangen van 10 bestaande verlichtingsarmaturen door nieuwe standaard LED-toestellen in
de Collegestraat en de Charles de Gaullestraat te Ronse.
Goedkeuring.
Wonen en omgeving
16. Hernieuwde samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
(GECORO).
Aanduiding van de maatschappelijke geledingen.
Goedkeuring.
17. Stedelijke Adviesraad voor Milieu.
Aanduiding van 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger van elke fractie van de gemeenteraad.
Beslissing.
Mobiliteit
18. Nieuwe samenstelling van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) voor
Mobiliteitsbeleid voor de legislatuur 2019-2024.
Goedkeuring.
19. Vervoerregio Vlaamse Ardennen.
Toetreding van de Stad Ronse tot de Vervoerregioraad en aanduiding van de
vertegenwoordigers.
Goedkeuring.
Leven en welzijn
20. Toetreding van het stadsbestuur Ronse tot de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld OostVlaanderen.
Goedkeuring.
Intergemeentelijke samenwerking
21. I.VL.A.
1) Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
28 maart 2019.
2) Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen
voor de legislatuur 2019 - 2024.
Beslissing.
22. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, "I.VL.A.".
Aanduiding van drie kandidaat-bestuurders voor de Raad van Bestuur.
Beslissing.
23. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, "I.VL.A.".
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur
voor de legislatuur 2019 - 2024.
Beslissing.

24. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov.
Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2019 en
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.
25. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
20 maart 2019 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.
26. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
28 maart 2019 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.
27. Zefier.
Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager voor de
algemene vergadering voor de legislatuur 2019-2024.
Beslissing.
28. Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe Haard".
1) Aanduiding van 5 vertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur.
2) Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
Beslissing.
29. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.
1) Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Algemene Vergadering.
2) Aanduiden van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.
Beslissing.
30. Toerisme Vlaamse Ardennen vzw.
1) Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Algemene Vergadering.
2) Aanduiden van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.
Beslissing.
31. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.
1) Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Algemene Vergadering.
2) Aanduiden van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.
Beslissing.
32. Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen.
Aanduiding van een effectief en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité voor de
legislatuur 2019-2024.
Beslissing.
33. Kringwinkel Vlaamse Ardennen.
Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
Algemene Vergadering.
Beslissing.
34. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, VVSG vzw.
1) Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
2) Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur.
Beslissing.
35. Onderwijsvereniging van steden en gemeenten, OVSG.
Aanduiden van een vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de Algemene
Vergadering en een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.
Beslissing.
36. Audio.
Goedkeuring van het aanpast interne auditcharter en wijziging van de samenstelling van het
auditcomité volgens de modaliteiten beschreven in het auditcharter.
Beslissing.
37. Audio.
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene vergaderingen.
Beslissing.

38. Logo Gezond +.
Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de Algemene Vergadering
en een kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur.
Beslissing.
39. RATO vzw.
Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de stad voor deelname aan de algemene vergadering voor de legislatuur 2019-2024.
Beslissing.
40. Bovenscheldebekken.
Aanduiding van een vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur.
Beslissing.
Organisatieontwikkeling
41. Aanstelling van een waarnemend algemeen directeur.
Delegatie van de bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen.
Beslissing.

AGENDA OCMW-RAAD
Punten van de openbare zitting
Financieel beheer
1. Schrijven d.d. 18 januari 2019 van de Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur,
Afdeling lokale financiën, houdende het besluit van de gouverneur van de provincie OostVlaanderen betreffende de jaarrekening 2017 van OCMW Ronse.
Kennisneming
2. Overeenkomst bijdragenverzekering en bijvoegsel aan de pensioenverzekeringsovereenkomst.
Goedkeuring.
Leven en welzijn
3. Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw.
Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor het bijwonen van de
algemene vergaderingen.
Beslissing.
4. Toetreding van het OCMW Ronse tot de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld Oost-Vlaanderen.
Goedkeuring.
5. Voogdij over de minderjarigen.
Aanduiding van een voogd en een toeziend voogd voor de legislatuur 2019-2024.
Beslissing.
6. Smals vzw.
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene vergaderingen.
Beslissing.
7. Sociale Dienst.
Crisisopvangnetwerk.
Aangaan van een huurovereenkomst met de bouwmaatschappij Ronse CVBA voor een woning
gelegen in de Politiekegevangenenstraat 58, in functie van bijkomende doorgangswoningen.
Beslissing.

8. Sociale dienst.
IBO De Pipompuulekies.
Aanpassing van het huishoudelijk reglement naar aanleiding van webshop.
Beslissing.
Intergemeentelijke samenwerking
9. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
20 maart 2019 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.
10. Audio.
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene vergaderingen.
Beslissing.
11. Audio.
Goedkeuring van het aanpast interne auditcharter en wijziging van de samenstelling van het
auditcomité volgens de modaliteiten beschreven in het auditcharter.
Beslissing.
12. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische
Expansie, SOLVA.
Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024.
Beslissing.
13. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
28 maart 2019 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.
14. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische
Expansie, SOLVA.
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur, voor de legislatuur 2019 2024.
Beslissing.
15. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.
Aanduiding vertegenwoordiger Beheerscomité Gemeenschappelijke Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) voor OCMW Ronse, legislatuur 2019 - 2024.
Beslissing.

U kan de dossiers online inkijken via de beveiligde webtoepassing ftp://ftp.ronse.be. Inloggen kan met
uw gebruikersnaam en paswoord.
Aan de raadsleden wordt gevraagd het beroepsgeheim en de discretieplicht in acht te nemen.

Algemeen directeur

Voorzitter

Linda Vandekerkhove

Paul Carteus

