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AGENDA
Punten van de besloten zitting
Openbare veiligheid
1. Financiering Activa gemeenschapswacht 1e semester '19 - goedkeuring
2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van
wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor vrouwen en voor mannen/elite" op 7 april 2019.
Beslissing.
3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
benefietavond in zaal COC door vzw De Bolster op 29 maart 2019. Beslissing.
4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
opendeurdag door Eurabo op Pont West op 29 maart 2019. Beslissing.
5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
braderie op 24 juni 2019. Beslissing.
6. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne op 3 maart 2019. Beslissing.
Financieel beheer
7. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting. Goedkeuring.
Economie
8. Verlengen bebloemingsreglement commercieel centrum- Niet goedkeuren
9. Aanvraag tweejaarlijkse bijdrage rekening marktcommissie. Goedkeuring.
Vrije tijd
10. Aanvraag toelating rommelmarkt. Principiële goedkeuring.
11. Stedelijk Fiertelcomité. Kennisname van de nieuwe samenstelling.
12. Aanvraag gebruik trouwzaal stadhuis door het Stedelijk Fiertelcomité op 24 mei 2019.
Goedkeuring.
13. Aanbrengen wegmarkeringen en infobord voor Flandrien Challenge
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BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Openbare veiligheid
1. Financiering Activa gemeenschapswacht 1e semester '19 - goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
- De wet van 15 mei 2007”Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van
de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet
- KB van 25 december 2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering
van de gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen.
- MB van 17 september 2018ter uitvoering van het KB van 25 december 2017 tot bepaling van de
modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten van de
Strategische Veiligheids- en Preventieplannen
- Beslissing GR van 17/12/07 betreffende oprichting dienst gemeenschapswachten.
Relevante documenten
Schuldvordering a : voor de periode 1/1/19 – 30/6/19
Feiten/context/motivering
In uitvoering van de 6e staatshervorming is er een nieuwe federale financiering voor
gemeenschapswachten. De financiële toelage wordt toegekend aan de gemeenten als bijkomende
tussenkomst in de loonkosten die voortvloeien uit de prestaties uitgevoerd door de
gemeenschapswacht ACTIVA pvp in het kader van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen.
Ter dekking van de reële lasten van de tewerkstellingskosten kan de stad een jaarlijkse maximale
toelage van 17.200 euro per voltijds equivalent ontvangen. Deze nieuwe financiering komt in de plaats
van de vroegere federale activeringsmaatregel (RVA) en vermindering van de patronale bijdragen en
zal direct aan de stad betaald worden.
De schuldvordering die nu ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de FOD Binnenlandse Zaken
handelt over de periode 1/1/19 – 30/6/19 , 1 HT ACTIVA pvp, nl Claudine Rousseau. Deze
schuldvordering van 40% voor een bedrag van 1720€ dient te worden goedgekeurd door de
gemeentelijke overheid.
Besluit:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van het afrekeningsvoorstel aan de FOD Binnenlandse Zaken voor de
bijkomende financiering van de gemeenschapswacht Activa pvp voor het 1e semester 2019 en
verklaart zich hiermee akkoord.
2.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van
wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor vrouwen en voor mannen/elite" op 7 april
2019. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.
Relevante documenten
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-

de aanvraag van VZW Ria, Harensesteenweg 228 in 1800 Vilvoorde, organisator van de
wielerwedstrijden ‘Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen’ en ‘Ronde van Vlaanderen voor
Mannen/Elite’, om op zondag 07 april 2019 deze wedstrijden te laten voorbij trekken in Ronse,
Feiten/context/motivering
- voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen
op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;
Besluit:
Artikel 1:
Op zondag 07 april 2019, tussen 10u00 en 15u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
parkeerverbod in te voeren in :
- de Ninoofsesteenweg, tussen de Breucq en de Kanarieberg
- de Kanarieberg
- de Boekzittingdreef, tussen Kanarieberg en Rijkswachtdreef
- de Rijkswachtdreef
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.
artikel 2.
Op zondag 07 april 2019, tussen 10u00 en 16u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
parkeerverbod in te voeren in :
- de Ommegangstraat, tussen de Rijkswachtdreef en de Kruisstraat;
- Hogerlucht, van huisn° 112 tot de Kammeland;
- Broeke, tussen de Kammeland en de Glorieuxlaan;
- de Zandstraat,
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.
artikel 3.
Op zondag 07 april 2019, tussen 12u00 en 16u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
parkeerverbod in te voeren in :
- de St.-Pietersnieuwstraat, op de rijbaan
- de St.-Hermesstraat
- op het Kaatsspelplein, tussen de St.-Hermesstraat en de Watermolenstraat
- in de Kruisstraat, tussen het Aimé Delhayeplein en Broeke
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.
Artikel 4.
Op zondag 07 april 2019, tussen 08u00 en 16u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
parkeerverbod in te voeren :
- in de Oudestraat
- in de Kruisstraat, van het huisn° 375 tot het kruispunt met de Ommegangstraat
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.
Artikel 5.
Op zondag 07 april 2019, tussen 10u00 en 13u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
verkeersverbod in te voeren, met uitzondering van het plaatselijk verkeer:
- op de Kanarieberg
- in de Boekzittingdreef, tussen de Kanarieberg en de Rijkswachtdreef
- in de Rijkswachtdreef
- in de Oudestraat, vanaf het kruispunt met de Klevestraat tot de Kruisstraat
Het verbod zal aangeduid worden met een bord C3 voorzien van onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk
verkeer’ op schraag
Artikel 6.
Op zondag 07 april 2019, tussen 13u00 en 16u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
verkeersverbod in te voeren in de Oudestraat.
Het verbod zal aangeduid worden met een bord C3 op schraag.
Artikel 7.
Op zondag 07 april 2019, tussen 12u00 en 15u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
verkeersverbod, in te voeren :
- op de Kanarieberg
- in de Boekzittingdreef, tussen de Kanarieberg en de Rijkswachtdreef
- in de Rijkswachtdreef
- in de Ommegangstraat, tussen Hogerlucht en de Kruisstraat.
Het verkeersverbod zal aangeduid worden met een bord C3 op schraag.
Artikel 8.
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Op zondag 07 april 2019, tussen 09u00 en 17u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
verkeersverbod in te voeren, met uitzondering van het plaatselijk verkeer :
- in de Berchemsesteenweg, tussen de Zonnestraat en de Zandstraat.
Het verkeersverbod zal aangeduid worden met een bord C3 op schraag.
artikel 9.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
artikel 10.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
artikel 11.
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te Oudenaarde,
aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Oudenaarde.
3.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
benefietavond in zaal COC door vzw De Bolster op 29 maart 2019. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.
Relevante documenten
- de aanvraag van heer Gregory Bistoen, clusterverantwoordelijke – psycholoog bij het
wooncentrum VZW De Bolster, Olifantstraat 64 in Ronse, om op vrijdag 29 maart 2019 naar
aanleiding van de organisatie van een benefietavond ten voordele van de werking van de VWZ
De Bolster, gebruik te kunnen maken van de parkeerstrook ter hoogte de toegang van het COC
in de Nieuwebrugstraat in Ronse, om er personen met beperkte mobiliteit aan en af te voeren
naar het feest;
Feiten/context/motivering
- voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen
op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;
Besluit:
Artikel 1:
Op vrijdag 29 maart 2019 vanaf 12u00 tot 24u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
parkeerverbod in te voeren in de Nieuwebrugstraat aan de zijde van de pare huisnummers, voor het
Cultureel Ontspanningscentrum tot het rond punt de Malanderplein.
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.
Artikel 2.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 3.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 4.
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Oudenaarde.

4.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
opendeurdag door Eurabo op Pont West op 29 maart 2019. Beslissing.
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Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.
Relevante documenten
- de melding van de heer Christophe Cousaert, medewerker van de N.V. EURABO, gelegen Pont
West 112 in Ronse, om op vrijdag 29 maart 2019 een opendeurdag te houden in het bedrijf,
waarbij 600 genodigden worden verwacht;
Feiten/context/motivering
- voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen
op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;
Besluit:
Artikel 1:
Op vrijdag 29 maart 2019 vanaf 16u00 en zeker tot het einde van de activiteiten, wordt parkeerverbod
ingesteld :
- in Pont West, vanaf de Doorniksesteenweg, aan beide zijden van de rijbaan, langs de centrale rijbaan
en in de rijbaan voor het gebouw n° 112.
De maatregel zal worden aangeduid met verkeersborden E1.
artikel 2.
Op vrijdag 29 maart 2019 vanaf 16u00 en zeker tot het einde van de activiteiten, wordt
éénrichtingsverkeer ingesteld tussen de hoofdweg van Pontwest en de Pontstraat, van Pontwest naar
de Pontstraat toe.
Dit verbod zal worden aangeduid met verkeersborden C1 en F19 .
artikel 3.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
artikel 4.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
artikel 5.
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te Oudenaarde,
aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Oudenaarde.
5.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
braderie op 24 juni 2019. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.
Relevante documenten
- de aanvraag van de Unie der Handelaars, met zetel St.-Martensstraat 10 in 9600 Ronse, om op
maandag 24 juni 2019 de jaarlijkse centrumbraderie te organiseren;
Feiten/context/motivering
- voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen
op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;
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Besluit:
Artikel 1:
Op maandag 24 juni 2019, vanaf 05u00 tot 20u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
wordt het verkeer en het parkeren van voertuigen verboden :
- in de Stationsstraat
- op het J.-B. Guissetplein
- in de J.-B. Dekeyserstraat
- op het Kerkplein, tussen de Ch. Vandendoorenstraat en de J.B. Dekeyserstraat
- in de Oude Vesten, vanaf het kruispunt met de Ch. Vandendoorenstraat tot het Fr. Rooseveltplein
- in de Abeelstraat
- in de Hoogstraat
- op het Fr. Rooseveltplein en het Stephanieplein
- in de Peperstraat
- in de Wijnstraat
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1 en C3.
Artikel 2.
Op maandag 24 juni 2019, vanaf 05u00 tot 20u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
wordt in de Politiekegevangenenstraat enkel het plaatselijk verkeer toegelaten, De maatregel zal
worden aangeduid met het verkeersteken C3 en onderbord ‘uitgezonder plaatselijk verkeer’ en bord
A39 op schraag.
Artikel 3.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 4.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 5.
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Oudenaarde.
6.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne op 3 maart 2019. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.

Relevante documenten
-

de aanvraag van de heer Debaveye Peter, Kattestraat 177 in 8520 Kuurne, koersdirecteur voor
de wielerwedstrijd Kuurne – Brussel – Kuurne voor Elite, aangesloten bij de VZW Koninklijke
Sportingclub Kuurne, om op zondag 03 maart 2019 de wielerwedstrijd ‘71° Kuurne - Brussel Kuurne’ te laten doortrekken te Ronse;

Feiten/context/motivering
-

de aanwezigheid van een grote bouwkraan in de Kruisstraat in Ronse, ter hoogte het n° 34 en
de vernauwde doorgang ter hoogte dit obstakel;
voornoemde activiteit en het bijkomende obstakel op de rijbaan geeft aanleiding tot het treffen
van de passende beperkingsmaatregelen op het verkeer van voertuigen op de openbare weg
met het oog op de openbare veiligheid;

Besluit:
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Artikel 1:
Op zondag 03 maart 2019 zal, vanaf 13u00 tot 14u30 en zeker tot het einde van de doortocht van de
wielerwedstrijd, parkeerverbod gelden :
- in de Kruisstraat, in de parkeerstrook vanaf het huis n° 33 tot het kruispunt met de Libbrechtstraat
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1.
Artikel 2.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 3.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 4.
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Oudenaarde.

Financieel beheer
7. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen d.d. 30 mei 2008
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 december 2009 betreffende de belasting op de motoren.
Relevante documenten
Het kohier belasting op de motoren – deel 2 – aanslagjaar 2018 d.d. 25 februari 2019 ten bedrage van
€ 61.837,50
Besluit:
Artikel 1:
Het kohier belasting op de motoren – deel 2 – aanslagjaar 2018 d.d. 25 februari 2019 ten bedrage van
€ 61.837,50 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

Economie
8. Verlengen bebloemingsreglement commercieel centrum- Niet goedkeuren
Bevoegdheid/rechtsgrond
Subsidiereglement ‘ Ronse in de Bloemen’ goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 mei 2017
Relevante documenten
- subsidiereglement
- evaluatie groendienst
Feiten/context/motivering
Het bebloemingsreglement voorziet in een subsidie voor de aankoop van bloembakken.
Bij de aankoop van een bloembak, kan de handelaar en/of bewoner 50% terugbetaald krijgen.
Zij krijgen de kans om te kiezen uit 2 verschillende modellen:
Pot Marie: bloembak ‘ halve maan’ die tegen de gevel dient geplaatst te worden.
Vensterbankmodel: verschillende afmetingen mogelijk.
De bloembakken werden 2 keer per jaar bebloemd door de groendienst.
Tot op heden werden drie acties gelanceerd waarbij alle handelaars en bewoners in het
handelscentrum werden aangeschreven. Iedereen heeft dus op heden 3 keer de kans gekregen om in
te tekenen op deze actie.
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Het bebloemingsreglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26/5/2017. Het reglement
was geldig tot 31/12/2018.
Hieronder vindt u een evaluatie van deze actie door de groendienst en lokale economie.
 Evaluatie bloembakken groendienst
Werkuren voorbereiding, offerteaanvraag, bestelaanvraag… 3uur
Leegmaken, opkuis en opvullen van bakken: 10uur x 4 medewerkers x2/jaar = 80uur
Afhalen planten bij de kweker laden en lossen 2u30x 2medewerkers x 2/jaar = 10uur
Plaatsen van de bloembakken- 20uur /jaar
Werkuren planten van de bloemen totaal: 113 uur x 33€ = 3729€
Aankoop planten zomer: 520€
Aankoop planten winter: 250€
Aankoop planten/jaar: 770€
Aankoop potgrond/jaar 450€/jaar
Aankoop benodigdheden: 1990€
SUBTOTAAL 1: +/- 5719€ btw incl / jaar
Problematiek:
Onderhoud: niet alle eigenaars geven voldoende water waardoor bepaalde bakken droog staan in de
zomer
Aanplantingen: Bepaalde bakken staan op een verdiep en zijn niet te bereiken door het personeel. Het
vervangen van de bakken is dan uiteraard op afspraak.
Dit verloopt niet altijd even vlotjes.
 Bebloemingsactie evaluatie KMO:
Gedurende de periode 2017-2018 ( totaal van 3 bestellingen) werd onderstaand aantal bloembakken
verkocht (het bedrag erbij vermeld is het door de stad uitgekeerde subsidiebedrag en niet te
totaalprijs).
2017 – 14 x Marie = 630€
12 x Amazone = 547,50€
2018 - voorjaar – 6 x Marie = 270€
Najaar – 2 x Marie = 90€
Totaal uitgekeerd bedrag over de gehele actie: 1.537,50€
Dit eindbedrag is exclusief de aanschrijvingskosten van de betrokkenen (postzegels, papier,
omslagen, …):
3 x aanschrijven (2017 en 2 maal in 2018), gemiddeld een 250-tal brieven: 250 x 3 = 750 brieven =
2250 verzendingen = 1.800€
In totaal werden 36 bloembakken aangekocht.
Personeelskost: opvolging + versturen brieven per jaar: 15 u x 40€= 600€
SUBTOTAAL 2: 3737,5€ voor 3 bestellingen  gemiddelde kostprijs jaar: (3.737,5€/3) x2= 2.4912€
TOTAAL KOSTPRIJS GROENDIENST EN KMO PER JAAR: 5.719€ + 2.492€= 8.411€
 Voorstel KMO
Het subsidiereglement artikel 6 bepaalt het volgende:
de betreffende bloembakken niet opgesteld staan tegen de gevel zoals beschreven onder art. 3 en dit
gedurende een periode van 3 jaar;
Voor de mensen die bloembakken bestelden in 2017 en 2018 stel ik voor dat we de bloembakken nog
beplanten tot de periode van 3 jaar is verstreken. Op die manier hebben we ook zicht op de
voorwaarde zoals voorzien in artikel 6 van het subsidiereglement.

Conclusie KMO en groendienst:
In totaal werden 32 bloempotten besteld. Er werden in vele gevallen meerdere bloempotten besteld
door eenzelfde persoon. In totaal hebben 6 handelszaken, 5 dienstverleners en 3 bewoners een
beroep gedaan op deze subsidie.
Het bebloemingsreglement werd gelanceerd in 2017. Toen hadden we een bestelling van 26
bloembakken. In 2018 werd de actie nog 2 keer herhaald en toen werden in totaal slechts 6
bloembakken besteld ( rekening houdende met het feit dat er in 2018 in totaal 500 brieven zijn
verstuurd, is het aantal bestellingen te verwaarlozen).
Het aantal bestellingen daalt systematisch ( in het najaar 2018 werd maar 1 bloembak besteld).
We kregen ook nauwelijks reacties van bewoners/handelaars die deze bloembakken opmerkten.
Het bebloemingsreglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 mei 2017 en liep ten einde
op 31/12/2018.
Op basis van de resultaten van de voorbije acties, evaluatie door de groendienst en de dienst lokale
economie wordt voorgesteld om het bebloemingsreglement niet te verlengen wegens de beperkte
interesse.
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De actie kost jaarlijks 8.411€ . Dit bedrag kan beter geïnvesteerd worden in een bebloemingsactie op
een aantal strategische plaatsen in het commercieel centrum.
Het subsidiereglement artikel 6 bepaalt het volgende:
de betreffende bloembakken niet opgesteld staan tegen de gevel zoals beschreven onder art. 3 en dit
gedurende een periode van 3 jaar;
Adviezen/visum:
advies groendienst en kmo: zowel de groendienst als de dienst lokale economie stelt voor om het
bebloemingsreglement niet te verlengen.
Voordracht
nvt
Besluit:
Artikel 1:
Het subsidiereglement ‘Ronse in de Bloemen’, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 mei 2017
en geldig van 1 juni 2017 tem 31 december 2018 niet te hernieuwen.
Artikel 2:
De bloembakken die reeds werden besteld in 2017 en 2018 nog 2 keer per jaar te laten
bebloemen/beplanten door de groendienst tot de periode van 3 jaar is verstreken.
9. Aanvraag tweejaarlijkse bijdrage rekening marktcommissie. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Reglement inzake de uitoefening van de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein van de stad Ronse, artikel 16: de marktcommissie.
Relevante documenten
-

Nota dd. 27 maart 2017 – vorige aanvraag.

Feiten/context/motivering
-

Tweejaarlijks wordt vanuit stad Ronse € 2.000 gestort op de rekening van de marktcommissie.
Deze werd geopend bij ING (BE82 6528 2026 9468). Dit bedrag wordt gebruikt voor acties ter
ondersteuning en promotie van de wekelijkse markt.
Voorheen werd op deze rekening tweejaarlijks € 2.000 gestort door de stad alsook door de
onafhankelijke marktcommissie. De onafhankelijke marktcommissie heeft echter zijn statuten
stopgezet en het overblijvende bedrag op de rekening van de marktcommissie van stad Ronse
gestort.

Adviezen/visum
Akkoord te gaan met de tweejaarlijkse storting van € 2.000 door stad Ronse op de rekening van de
marktcommissie, aangezien de laatste aanvraag dateert van 27 maart 2017.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan om op rekening BE82 6528 2026 9468 van de marktcommissie Stad Ronse bij ING €
2.000 te storten voor acties ter ondersteuning en promotie van de markt.

Vrije tijd
10. Aanvraag toelating rommelmarkt. Principiële goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
Feiten/context/motivering
Volgende aanvraag voor het organiseren van een evenement werd ingediend:
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-

Rommelmarkt 1 mei
Stationsstraat (van de gebouwen ABVV) tot aan het Guissetplein – JB Dekeyserstraat –
Koning Boudewijnpark

Besluit:
Artikel 1:
Toestemming te geven voor de organisatie van een rommelmarkt op 1 mei 2019 in de centrumstraten.
11. Stedelijk Fiertelcomité. Kennisname van de nieuwe samenstelling.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56
Relevante documenten
Schrijven van 15 februari 2019 namens het Stedelijk Fiertelcomité betreffende de nieuwe
samenstelling van het Dagelijks Bestuur.
Feiten/context/motivering
Op de algemene vergadering van 12 januari 2019 werd het Dagelijks Bestuur opnieuw verkozen voor
de duur van de legislatuur 2019-2024.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen van de vernieuwde ledenlijst van het Stedelijk Fiertelcomité.
12. Aanvraag gebruik trouwzaal stadhuis door het Stedelijk Fiertelcomité op 24 mei 2019.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56
Relevante documenten
Schrijven van 15 februari 2019 van het Stedelijk Fiertelcomité betreffende de organisatie van een
receptie en proclamatie.
Feiten/context/motivering
Op vrijdagavond 24 mei organiseert het Stedelijk Fiertelcomité naar jaarlijkse gewoonte een receptie
voor medewerkers aan de voorbije Fiertel. Tevens gaat dan de proclamatie door van onze kleur- en
tekenwedstrijd voor de lokale basisscholen.
Het Stedelijk Fiertelcomité vraagt toestemming om voor die feestelijke gelegenheid gebruik te maken
van de trouwzaal van het stadhuis.
Besluit:
Artikel 1:
Toestemming te geven om de trouwzaal te gebruiken op vrijdagavond 24 mei 2019.
13. Aanbrengen wegmarkeringen en infobord voor Flandrien Challenge
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, tot op heden gewijzigd
Relevante documenten
-

De nota van Annelies Lenoir, diensthoofd toerisme, d.d. 20 februari 2019
Visualisaties van de wegmarkering en het infobord

Feiten/context/motivering
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Het fietstoerisme is voor de Vlaamse Ardennen een belangrijke pijler, vooral de geoefende fietser is
hierbij een belangrijke doelgroep. In het kader van de Flandrien Challenge wil Toerisme OostVlaanderen meer dan vijftig hellingen opnemen in de Vlaamse Ardennen, waarvan drie in Ronse. Ook
de collega’s in West-Vlaanderen, meer bepaald in de Westhoek, zijn partners in dit project. Het extra
belevingsaspect dat de Flandrien Challenge aanbiedt moet ervoor zorgen dat nog meer internationale
toeristen naar de Vlaamse Ardennen komen. Het spreekt voor zich dat dit ook voor onze stad een
mooie return kan opleveren.
Adviezen/visum
-

Positief advies van de verkeerscommissie op 4 februari 2019
Eerder principiële goedkeuring van het College op 11 juni 2018 om op de Kanarieberg de
voorziene wegmarkeringen en het infobord te plaatsen.

Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan om in het kader van het project van de Flandrien Challenge op de Kanarieberg, de
Oudestraat en Riekestraat de voorziene wegmarkeringen en infoborden te voorzien.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Algemeen directeur

Burgemeester

Linda Vandekerkhove

Luc Dupont
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