Bijeenroeping van de gemeenteen OCMW-raad

Ronse, vrijdag 22 maart 2019

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op
maandag 01 april 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.

Politie.
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur voor de Dienst Interventie-Onthaal
(Directie Operationeel Beheer) voor de Politiezone Ronse, ten gevolge van de mobiliteit
van een inspecteur.
Samenstelling selectiecommissie.
Beslissing.
2. Politie.
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur voor de Dienst Interventie-Onthaal
(Directie Operationeel Beheer), ter vervanging van een inspecteur in non-activiteit
voorafgaand aan pensioen.
Samenstelling selectiecommissie.
Beslissing.
3. Politie.
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) voor de lokale
recherchedienst (Dienst Informatiebeheer) van de Politiezone Ronse.
Samenstelling van de selectiecommissie.
Beslissing.
Beheer patrimonium en infrastructuur
4.
5.
6.

7.

Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.
Grondverkoop van een woning met aanhorigheden gelegen in de Ephrem Delmottestraat 16.
Goedkeuring.
Maaien van de voetbalvelden en onderhoud van de omgeving van de sportzone.
Goedkeuring van het ontwerp omvattende het bestek, de gedetailleerde raming en de wijze
van gunnen.
Verbreden van het fietspad tussen de Viermaartlaan en Engelsenlaan voor de realisatie
van een fietssnelweg.
Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Vlaams
Gewest voor samengevoegde opdrachten van diensten.
Goedkeuring.
Grondaankoop in der minne van 3 percelen weiland aan de Beekstraat-Crekelberg voor de
realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-Savooistraat-Drieborrebeekstraat.
Goedkeuring.

Wonen en omgeving
8.

Beslissing van de burgemeester houdende delegatie aan de zesde schepen inzake de
beslissingsbevoegdheid van de burgemeester in het kader van de administratieve
procedure Vlaamse Wooncode, wegens ontstentenis van de burgemeester.
Kennisname.
Intergemeentelijke samenwerking
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Verzaking aan het mandaat als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van
TMVW ov door de heer David Vandekerkhove, raadslid.
Kennisname.
Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.
Aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het Beheerscomité.
Beslissing.
Vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV).
Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering voor de legislatuur
2019-2024.
Beslissing.
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.
Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Regioraad voor de
legislatuur 2019-2024.
Beslissing.
Poolstok.
Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering.
Beslissing.
Audio.
Goedkeuring van de statutenwijziging.

AGENDA OCMW-RAAD
Punten van de openbare zitting
Bestuur en beleid
1. Goedkeuring huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Aanpassing inzake onkosten leden BCSD.
Beslissing.
Financieel beheer
2. Woonzorgcentrum De Linde.
Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s.
Aankoop actieve tillift, hoog-laagbad, douchestoel en douchebrancard.
Beslissing.
Leven en welzijn
3. Sociale Dienst.
De beslissing van het Vast Bureau van 11 maart 2019 waarbij een
samenwerkingsovereenkomst met Sportdienst en KSK werd afgesloten, te bekrachtigen ten
einde een cluster artikel60§7 terbeschikkingstelling mogelijk te maken.
Beslissing.
4. Bekrachtiging beslissing vast bureau 11 maart 2019 ‘SVK Sociaal Verhuurkantoor ZuidOost-Vlaanderen.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 11 maart
2019 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.’

Intergemeentelijke samenwerking
5. Audio.
Goedkeuring van de statutenwijziging.
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.

Waarnemend Algemeen directeur

Voorzitter

Danny De Brakeleer

Paul Carteus

