Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
MAANDAG 18 MAART 2019
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim
Vandevelde, schepenen.
Danny De Brakeleer, waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Danny
De Brakeleer neemt het ambt waar.

AGENDA
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Pieter van 21 februari 2019. Kennisname.
2. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermesbasiliek 27 februari 2019. Kennisname.
Financieel beheer
3. Maaien grasbermen dienstjaren 2019-2020-2021. Goedkeuring gunning.
Beheer patrimonium en infrastructuur
4. Raamovereenkomst voor het ruimen van straatkolken op grondgebied Ronse. Goedkeuring.
5. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin . Grondverkoop van een woning met aanhorigheden
gelegen in de Ephrem Delmottestraat 16. Goedkeuring.
6. Verslag van nazicht leveren en aanbrengen wegmarkeringen 2019-2020-2021 - goedkeuring
gunning
7. Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest voor het verbreden van het fietspad
tussen de Viermaartlaan en de Engelsenlaan. Goedkeuring.
Wonen en omgeving
8. Princiepsbeslissing toetreding Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid georganiseerd
door SOLVA. Goedkeuring.
Mobiliteit
9. Aanvullend reglement - invoeren beperkte parkeertijd in de Spinstersstraat 32 ter hoogte van
Kaboes
Economie
10. Subsidie Handelspandenfonds- Oxfam- principieel akkoord- Goedkeuring
11. Aanvraag eenmalige standplaats wekelijkse markt - de Klevevrienden. Goedkeuring.
Vrije tijd
12. Organisatie Sportkompas tijdens Doe-Aan-Sportbeurs op 25 en 26 april 2019 in 't Rosco.
Goedkeuring.
13. Persbezoek van de Belgische Federatie Toeristische Pers op zaterdag 18 mei
Verzelfstandiging
14. AGB Stadsontwikkelingsbedrijf. Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 21
februari 2019. Kennisname.
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Bijkomende punten van de besloten zitting
Beheer patrimonium en infrastructuur
15. Maaien voetbalvelden en onderhoud omgeving sportzone - goedkeuring gunningswijze,
ontwerp en raming
16. Realisatie fietspadenproject Beekstraat - Savooistraat - Drieborrebeekstraat. Aankoop van
drie percelen grond Beekstraat-Crekelberg. Goedkeuring.
Economie
17. Aanvraag eenmalige standplaats op de zaterdagmarkt van 23 maart 2019 ter promotie van het
project De Stadstuin. Goedkeuring.

BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Pieter van 21 februari 2019. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten

Relevante documenten
-

Schrijven van de kerkfabriek Sint-Pieter houdende de notulen van de vergadering van de
kerkraad van 21 februari 2019

Besluit:
Artikel 1:
Kennis te nemen.
2. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermesbasiliek 27 februari 2019. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten

Relevante documenten
Schrijven van Sint-Hermesbasiliek d.d. 13 maart 2019 betreffende het verslag van de vergadering van
de kerkraad van 27 februari 2019.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen.

Financieel beheer
3. Maaien grasbermen dienstjaren 2019-2020-2021. Goedkeuring gunning.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
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De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Relevante documenten
Verslag van nazicht van 1 maart 2019
Feiten/context/motivering
In het kader van de opdracht “Maaien grasbermen dienstjaren 2019-2020-2021” werd een bestek met
nr. 2019/316 opgesteld door de Financiële Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 90.909,09 excl. btw of € 110.000,00 incl. 21%
btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 14 januari 2019 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 14 januari 2019 om de
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- Verkest Raf, Langestraat 56 te 9688 Schorisse;
- Tuinaannemer Verhellen bvba, Dammekensstraat 194 te 9600 Ronse;
- Verhellen & Cie, Donderij 4 te 9680 Maarkedal-Etikhove;
- Monnier W., Rue Labroye 21 te 7750 Mont-de-l'Enclus;
- Coetsier Luc, Hoogweg 5 te 9690 Kluisbergen.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 12 februari 2019 om 12.00 uur te bereiken.
Er werden 3 offertes ontvangen:
- Verkest Raf, Langestraat 56 te 9688 Schorisse (€ 88.500,00 excl. btw of € 107.085,00 incl. 21%
btw);
- Coetsier Luc, Hoogweg 5 te 9690 Kluisbergen (€ 98.100,00 excl. btw of € 118.701,00 incl. 21% btw);
- Monnier W., Rue Labroye 21 te 7750 Mont-de-l'Enclus (€ 102.720,00 excl. btw of € 124.291,20 incl.
21% btw);
De Financiële Dienst stelde op 1 maart 2019 het verslag van nazicht op.
Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding),
zijnde Verkest Raf, Langestraat 56 te 9688 Schorisse, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 88.500,00 excl. btw of € 107.085,00 incl. 21% btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode AR
6130100 - BI 06800 in het exploitatiebudget van de jaren 2020 en 2021.
Adviezen/Visum
Voor deze opdracht is een visum vereist van de financieel directeur. De financieel directeur verleende
een visum op 8 maart 2019.
Besluit:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 1 maart 2019, opgesteld
door de Financiële Dienst.
Artikel 2:
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3:
De opdracht “Maaien grasbermen dienstjaren 2019-2020-2021” wordt gegund aan de economisch
meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Verkest
Raf, Langestraat 56 te 9688 Schorisse, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 88.500,00
excl. btw of € 107.085,00 incl. 21% btw.
Artikel 4:
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2019/316.
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Artikel 5:
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2019, op
budgetcode AR 6130100 - BI 06800 en in het exploitatiebudget van de jaren 2020 en 2021.

Beheer patrimonium en infrastructuur
4.

Raamovereenkomst voor het ruimen van straatkolken op grondgebied Ronse.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/039 van de technische dienst van 12 maart 2019.

Feiten/context/motivering
-

Met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het ruimen van straatkolken op
grondgebied Ronse voor het dienstjaar 2019 werd door de TMVW een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking opgestart.
Voor het ruimen van de straatkolken werd de voordeligste offerte ingediend door de firma VDV
uit Lokeren.
De kostprijs per kolk bedraagt 4,10 euro, inclusief slibverwerking (de vorige eenheidsprijs
bedroeg 3,80 euro).
Voor het ruimen van ongeveer 10.700 straatkolken (totaal van voor- en najaarsruiming)
bedraagt de totale uitgave 48.215,60 euro, vrij van BTW.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de toewijs van de opdracht ‘ruimen van straatkolken op grondgebied Ronse
2019’ aan de firma VDV uit Lokeren voor de som van 48.215,60 euro, vrij van BTW, en 2 maal
verlengbaar voor een periode van 1 jaar.
5.

Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin . Grondverkoop van een woning met
aanhorigheden gelegen in de Ephrem Delmottestraat 16. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 56,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
- Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de overeenkomst publiekprivate samenwerking tussen de stad Ronse en bvba Avaronne voor de realisatie van het
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.
Relevante documenten
-

Verslag nummer 2019/035
1 ontwerp van akte
1 verkoopovereenkomst
1 tabel van grondverkoop
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad dd. 16 april 2012

Feiten/context/motivering
De overeenkomst tussen de stad Ronse en de bvba Avaronne regelt onder meer de ter beschikking
stelling van de gronden aan de private partner en de prijsbepaling van de grondwaarde. Hierbij werd
overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 11 % van de totale (inclusief
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bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief registratierechten btw en notariskosten) en een forfait
voor ondergrondse staanplaats en bergingen ontvangt.
In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur 1 ontwerp van
akte en 1 verkoopovereenkomst :
* op naam mevrouw Levrau Lucia, de heer Vindevogel Piet en de heer Vindevogel Jan, voor een
woning met aanhorigheden voor lot 24.08 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde de
woning Ephrem Delmottestraat 16 met de grondwaarde van 22.319,00 EUR.
Na beraadslaging.
Besluit:
Enig artikel :
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht huidige grondverkoop binnen het
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.
6.

Verslag van nazicht leveren en aanbrengen wegmarkeringen 2019-2020-2021 goedkeuring gunning
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Relevante documenten
- verslag van nazicht van de offertes van 13 maart 2019
- offerte Signco Willebroek
- notullen schepencollege dd 4 februari 2019
Feiten/context/motivering
In het kader van de opdracht “LEVEREN EN AANBRENGEN VAN WEGMARKERINGEN 2019-20202021” werd een bestek met nr. 2019-W265 opgesteld door de Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 135.950,10 excl. btw of € 164.499,62 incl. 21%
btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 februari 2019 goedkeuring aan
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 4 februari 2019 om de
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- TRAFIROAD NV, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren;
- DE GROOTE GASTON NV, Ambachtsweg 19/21 te 9820 Merelbeke;
- SIGNCO BVBA, Jozef De Blockstraat 74 te 2830 Willebroek;
- MEIRLAEN MARKERINGEN BVBA, Krekelstraat 6 te 9810 Nazareth;
- LINETEC BVBA, Eikenlaan 100 te 9111 Belsele;
- MARKING MASTERS BVBA, Oude Heerweg 22 te 9681 Nukerke;
- A.B. EUROLINES BVBA, Sluis 15 te 9810 Nazareth.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 8 maart 2019 om 12.00 uur te bereiken.
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 6 juli 2019.
Er werden 5 offertes ontvangen:
- A.B. EUROLINES BVBA, Sluis 15 te 9810 Nazareth (€ 143.999,00 excl. btw of € 174.238,79 incl.
21% btw);
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- TRAFIROAD NV, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren (€ 145.986,50 excl. btw of € 176.643,67 incl.
21% btw);
- SIGNCO BVBA, Jozef De Blockstraat 74 te 2830 Willebroek (€ 128.136,75 excl. btw of € 155.045,47
incl. 21% btw);
- DE GROOTE GASTON NV, Ambachtsweg 19/21 te 9820 Merelbeke (€ 152.875,00 excl. btw of
€ 184.978,75 incl. 21% btw);
- MEIRLAEN MARKERINGEN BVBA, Krekelstraat 6 te 9810 Nazareth (€ 208.640,00 excl. btw of
€ 252.454,40 incl. 21% btw);
De Technische Dienst stelde op 13 maart 2019 het verslag van nazicht van de offertes op.
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde SIGNCO BVBA, Jozef De Blockstraat 74
te 2830 Willebroek, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 128.136,75 excl. btw of
€ 155.045,47 incl. btw mits het verkrijgen van een visum.
Adviezen/visum
Een visum is vereist van de financieel directeur. De financieel directeur verleende nog geen visum.
Na beraadslaging
Besluit:
Artikel 1 :
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 13 maart 2019,
opgesteld door de Technische Dienst.
Artikel 2 :
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3 :
De opdracht “LEVEREN EN AANBRENGEN VAN WEGMARKERINGEN 2019-2020-2021” wordt
gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde SIGNCO BVBA, Jozef De Blockstraat 74
te 2830 Willebroek, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 128.136,75 excl. btw of
€ 155.045,47 incl. btw mits het verkrijgen van een visum.
Artikel 4 :
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2019-W265.
Artikel 5 :
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget onder
rekeningnummer 6130100 – beleidsitem 02000.
7.

Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest voor het verbreden van het fietspad
tussen de Viermaartlaan en de Engelsenlaan. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/006 van de technische dienst van 14 januari 2019.
Verslag 2019/043 van de technische dienst van 13 maart 2019.
Collegebeslissing van 22 januari 2019.
Plan.
Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten.

Feiten/context/motivering
-

Bij collegebeslissing van 22 januari 2019 werd akkoord gegaan met het ontwerp van
‘samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten’ in het kader van
de verbreding van het fietspad tussen de Viermaartlaan en de Engelsenlaan.
Ondertussen is de overeenkomst nog aangevuld met een bepaling over archeologie. Aan de
overeenkomst is toegevoegd dat er indien nodig een archeologienota wordt toegevoegd aan de
omgevingsvergunningsaanvraag. De kosten hiervoor worden door alle partijen gedragen a rato
van het aandeel in de kosten van de werken van elke partij.
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Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten
van diensten.
Artikel 2:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ter goedkeuring aan de eerstvolgende
gemeenteraad voor te leggen.

Wonen en omgeving
8.

Princiepsbeslissing toetreding Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid
georganiseerd door SOLVA. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

-

-

Het artikel 28, §1, van de Vlaamse Wooncode dat de gemeenten aanduidt als regisseur van het
woonbeleid op hun grondgebied, wat inhoudt dat ze binnen de grenzen van het
subsidiariteitsbeginsel zorgen voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het
lokale woonbeleid;
Het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018 dat
de modaliteiten bepaalt om in aanmerking te komen voor subsidiëring van intergemeentelijke
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november
2010, wat betreft Energiehuizen van 14 december 2018 dat stelt dat Energiehuizen, naast het
verstrekken en beheren van energieleningen, ook verplicht zijn inwoners te informeren,
adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan te bieden waar inwoners
terecht kunnen met hun energievragen, alsook gestructureerde basisinformatie moeten
aanbieden over allerhande energiegerelateerde aangelegenheden;
De erkenning van SOLVA als Energiehuis voor de gemeenten uit de regio Zuid-OostVlaanderen;
Het Klimaatplan, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 2 juli 2018, waarin
verschillende maatregelen zijn opgenomen inzake verduurzaming van residentiële gebouwen;

Relevante documenten
-

Nota aan het college van Andrée De Bruycker, huisvestingsambtenaar, dd° 8 maart in verband
met het project Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid (IGS) van Wonen Vlaanderen –
samenwerking georganiseerd door het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (SOLVA).

Feiten/context/motivering
Enkel projecten met een werkingsgebied van minstens twee gemeenten komen in aanmerking voor
subsidiëring; Dit regionaal IGS-project mag geen afbreuk doen aan de verantwoordelijkheid van de
gemeente als regisseur van het lokaal woonbeleid;
SOLVA doet een voorstel tot opstart van een regionaal woon- en energiebeleid, gezien de sterke
inhoudelijke overlap tussen deze thema’s;
In het voorstel van SOLVA zal Ronse, samen met Kluisbergen en Maarkedal een cluster vormen
om aanspraak te kunnen maken op de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
In het voorstel zullen de beschikbare subsidies op billijke wijze herverdeeld worden tussen de
gemeenten onderling, waarbij naast een basispakket van 0,1 FTE per gemeente, de resterende
personeelscapaciteit à rato van het aantal huishoudens in de gemeenten verdeeld worden;
In het voorstel zal de bijkomende personeelscapaciteit door SOLVA worden voorzien;
Indien blijkt dat ondanks de bijkomende personeelsinzet vanuit SOLVA de verplichte taakstellingen
niet gehaald worden, zal de gemeente zelf verantwoordelijk zijn voor de inzet van personeel en
middelen om alsnog de taakstellingen te halen;
SOLVA zal voorafgaand een nulmeting in elke gemeente uitvoeren teneinde een inschatting te
kunnen maken van de huidige werking van de gemeente op vlak van woonbeleid;
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Het voorstel is onder voorbehoud van het bekomen van de subsidiëring zoals voorzien in het
Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid; hiertoe wordt een verkennend
overleg met het Agentschap Wonen-Vlaanderen georganiseerd op 2 mei 2019 waarop minstens
één afgevaardigde uit de gemeente aanwezig is.
Besluit:
Artikel 1:
Principieel akkoord te gaan met het voorstel van SOLVA tot opstart van een regionaal woon- en
energiebeleid ;
Artikel 2 :
SOLVA te belasten met de opmaak van een projectdossier in functie van het bekomen van
subsidiëring zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van
16 november 2018.
Artikel 3 :
De burgemeester, Luc Dupont, schepen Wim Vandevelde, bevoegd voor huisvesting en Andrée De
Bruycker, ambtenaar bevoegd voor woonbeleid en huisvesting af te vaardigen om deel te nemen
aan het verkennend overleg met het Agentschap Wonen-Vlaanderen op 2 mei 2019 in functie van
het bekomen van voormelde subsidies.

Mobiliteit
9.

Aanvullend reglement - invoeren beperkte parkeertijd in de Spinstersstraat 32 ter hoogte
van Kaboes
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het College van Burgemeester en Schepenen;
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens wordt bepaald;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van
aanvullende verkeersreglementen;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van
aanvullende verkeersreglementen;
Feiten/context/motivering
In de Spinstersstraat 32 bevindt zich de sociale kruidenier Kaboes die iedere vrijdag van 8.30u. tot
16.30u. geopend is voor het publiek.
Dit maakt dat iedere vrijdag heel wat klanten die zich met de wagen verplaatsen, moeite hebben om
een parkeerplaats in de buurt te vinden.
Dit werd besproken in de verkeerscommissie van 4 februari 2019 waarbij de verkeerscommissie
positief advies geeft voor het aanbrengen van 2 parkeerplaatsen voor kortparkeren beperkt tot de
openingsuren van Kaboes en voor een periode van 30 minuten.
De Spinstersstraat behoort tot de stadswegenis.
Besluit:
Artikel 1:
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In de parkeerstrook ter hoogte van de Spinstersstraat 36, naast de parkeerplaats voor personen met
een handicap, worden 2 parkeervakken voorbehouden waar het parkeren beperkt wordt tot 30
minuten telkens op vrijdag van 8.30u. tot 16.30u.
Artikel 2:
Deze beperking wordt aangeduid door het verkeersbord E9a met onderbord “30 minuten op vrijdag
tussen 8.30u. en 16.30u.” en het onderbord type Xc (wit bord met verticaal opwaarts gerichte pijl met
vermelding 12m.
Artikel 3:
Huidig reglement wordt ter kennisgeving via aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
overgemaakt aan de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en
Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II laan 20 bus 2 in 1000 Brussel.

Economie
10. Subsidie Handelspandenfonds- Oxfam- principieel akkoord- Goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
Reglement Handelspandenfonds, laatst goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 oktober 2017 en
geldig tot 31 december 2020.
Relevante documenten
-

Aanvraag door VZW Oxfam
Uittreksel statuten
Handelshuurovereenkomst

Feiten/context/motivering
Aanvrager:
Er werd een aanvraag subsidie handelspandenfonds ingediend door VZW Oxfam, vertegenwoordigd
door Dhr. Leo Verstichel.
Ondernemingsnummer 0455 164 976
De handelszaak is gelegen in de a-zone en voldoet met de commerciële invulling aan de vereisten.
Oxfam was al jaren gevestigd in de Wijnstraat 31 (b-zone) maar is nu dus verhuisd naar de
Abeelstraat 9a ( a-zone).
Algemeen
VZW Oxfam vraagt een principieel akkoord voor de subsidie Handelspandenfonds. De facturen zullen
later ingediend worden.
Dhr. Verstichel heeft de vraag gesteld of ook investeringen die binnen 2 of 3 jaar zullen gebeuren, nog
in aanmerking kunnen komen voor de subsidie. Overeenkomstig het reglement, artikel 6 , kunnen
enkel facturen tot 1 jaar na opening van de handelszaak meegenomen worden voor subsidiëring. In
dit dossier zullen vermoedelijk in de loop van 2019 nog bijkomende facturen volgen.
Subsidie
De subsidie wordt opgesplitst in 4 luiken:
De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van:
1. De voornoemde heropbouw, renovatie of transformatie van het handelspand ten belope
van 30 % en met een maximum van 12.500 euro- nog te bepalen
2. De inrichtingskosten van de handelszaak ten belope van 25 % en met een maximum van
7.500 euro- nog te bepalen
3. De verplaatsing of verhuis van de handelszaak ten belope van 25 % en met een maximum
van 4.000 euro- nog te bepalen
Dhr. Verstichel liet weten dat hij graag nog een zonneluifel zou willen plaatsen. De renovatie van de
gevel zou besproken worden met de eigenaar van het pand.
Adviezen/visum
De dienst lokale economie wenst de aanvraag tot het bekomen van een principieel akkoord goed te
keuren.
Besluit:
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Artikel 1:
Om een principieel akkoord te verlenen aan Oxfam voor de subsidie Handelspandenfonds voor de
renovatie en inrichting van de Oxfam winkel in de Abeelstraat 9a.
11. Aanvraag eenmalige standplaats wekelijkse markt - de Klevevrienden. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 25)
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan :
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houder
zijn van een “machtiging als werkgever”
- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap
die houder is van de “machtiging als werkgever”
- occasioneel aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, met
een menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of organisaties ter verdediging van
de natuur, de dierenwereld, de ambachten en streekproducten (artikel 7 van voornoemd KB van
24 september 2006).
Artikel 14 Inname standplaatsen (KB art. 26, gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering 24
februari 2017)
De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties
bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen,
toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de
aanwezigheid van deze.
Commentaar: Het College kan beslissen dat de organisatoren die verkopen zonder commercieel
karakter voorrang krijgen op de losse medewerkers mits vooraf een schriftelijke aanvraag te hebben
ingediend.
Relevante documenten
-

aanvraag door dhr. De Wambersie Frédéric, voorzitter van bommelvereniging ‘De
Klevevrienden’.

Feiten/context/motivering
Bommelvereniging ‘De Klevevrienden’ wenst een éénmalige verkoopstand te plaatsen op de
wekelijkse markt van zaterdag 6 april 2019 van 9u tot 12 u en dit voor de verkoop van mattentaarten.
Er kan voor de trappen van het stadhuis plaatsgenomen worden, indien er deze zaterdagvoormiddag
geen huwelijk gepland staat.
Adviezen/visum
Akkoord te gaan met de aanvraag van bommelvereniging ‘De Klevevrienden’ tot het plaatsen van een
éénmalige stand op de wekelijkse zaterdagmarkt.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met het plaatsen van een éénmalige stand op de wekelijkse zaterdagmarkt van 6
april 2019 van 9u tot 12u door bommelvereniging ‘De Klevevrienden’, dit voor de verkoop van
mattentaarten.
Artikel 2:
Indien er op zaterdag 6 april 2019 geen huwelijk gepland staat, kan de vereniging plaatsnemen voor
de trappen van het stadhuis.

Vrije tijd
12. Organisatie Sportkompas tijdens Doe-Aan-Sportbeurs op 25 en 26 april 2019 in 't Rosco.
Goedkeuring.
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Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56.
Feiten/context/motivering
Het Sportkompas is een oriëntatie-tool voor kinderen tussen 8 en 10 jaar. Op basis van wat een kind
leuk vindt en aan de hand van enkele fysieke oefeningen kan elk kind ontdekken welke sport het best
bij hem past. Het kompas werd ontwikkeld binnen de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
van de UGent in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.
Wij willen in Ronse de groep mensen die op regelmatige basis sporten vergroten, dit is de reden dat
een belangrijk deel van de werking van de sportdienst gericht is op het faciliteren van sporten van
jongs af aan. Het sportkompas beoogt een verhoogde sportparticipatie, plezier- en succesbeleving
waardoor de algemene gezondheid en welzijn van onze jeugd bevorderd wordt. Sporten in je jeugd is
tevens een belangrijke indicator om ook op oudere leeftijd te blijven sporten. Belangrijk is te melden
dat de test oriënterend werkt en niet selecterend. Het is de bedoeling om kinderen goesting te doen
krijgen om te sporten eerder dan dit een talentselectietool is. Het instrument past bovendien de visie
van Sport voor Allen en de campagne #sportersbelevenmeer toe omdat het er voor zorgt dat kinderen
op jonge leeftijd terecht komen bij een sport die bij hen past. Elke sportclub van de stad is hierbij gebaat.
Een gerichtere instroom van gemotiveerde en getalenteerde kinderen moet immers leiden tot langer
lidmaatschap en minder drop-outs.
Zoals jullie weten organiseert de sportdienst sedert 2013 tweejaarlijks een Doe-aan-Sportbeurs voor
alle leerlingen tussen 8 en 10 jaar van de Ronsese scholen. Het zou een grote meerwaarde
betekenen voor onze beurs indien wij dit jaar het Sportkompas hierin zouden kunnen implementeren.
Ronse zou in de streek de eerste stad zijn die dergelijke tool zou aanbieden aan de kinderen.
Het Sportkompas werd eind vorig jaar reeds voorgesteld aan de directies van de scholen en werd
bijzonder positief onthaald. Het enige probleem dat zich stelt is het financiële luik. Per kind hangt een
kostprijs van 10€ vast aan de tool, in deze prijs zit wel het volledige pakket. Behalve het oriëntatieluik
biedt de test nog verdere mogelijkheden om in de toekomst dezelfde kinderen te kunnen her-testen
om zo evoluties in kaart te brengen over de jaren heen. Het platform kan toegankelijk gemaakt worden
voor de kinderen zelf en/of hun ouders waarbij ze feedback kunnen geven en vooral ook de
oefeningen zelf kunnen consulteren.
Het voorstel is om in 2019 de kost van het Sportkompas te laten dragen door de stad Ronse bij wijze
van testcase. Na een grondige evaluatie samen met de verschillende partners kunnen we bekijken op
welke manier we de volgende jaren zouden kunnen samenwerken.
In de praktijk zou de sportdienst op 25 en 26 april 2019 alle leerlingen uit het derde leerjaar willen
testen in onze sporthal. Dit gaat over een totaal van 300 leerlingen. De kinderen van het 4de leerjaar
nemen zoals de voorbije edities deel aan de sportbeurs met doorschuifsysteem. Vrijwilligers van de
lokale sportclubs promoten hun club door middel van een leuke initiatie.
Adviezen/visum
Positief Advies afdelingshoofd Vrije Tijd
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de organisatie van het Sportkompas zoals voorgesteld door de dienst.
13. Persbezoek van de Belgische Federatie Toeristische Pers op zaterdag 18 mei
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd.
Relevante documenten
-

De nota van Annelies Lenoir, diensthoofd toerisme, d.d. 13 maart 2019

Feiten/context/motivering
-

De Belgische Federatie Toeristische Pers is een beroepsvereniging gespecialiseerd in toerisme,
zij plannen een persbezoek aan Ronse op zaterdag 18 mei 2019.
Ook in 2014 bracht het BFTP reeds een persbezoek aan Ronse, dit resulteerde toen in een zeer
mooie return voor de stad.
De leden van het BFTP zijn belangrijke spelers inzake externe communicatie van de dienst
toerisme, hoe beter zij Ronse leren kennen en overtuigd zijn van onze toeristische troeven hoe
meer ze hierover gaan communiceren.
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-

Sinds 2014 zijn er heel wat toeristische points of interest bijgekomen: herinrichting Vrijheid,
heringerichte oude Sint-Martinuskerk, het onthaal- en belevingscentrum, …

Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan om het persbezoek van de Belgische Federatie Toeristische Pers op zaterdag 18 mei
te financieren en hiervoor de nodige financiële middelen voor te voorzien, bij deelname van 25
personen wordt dit geraamd op 1.450 euro.

Verzelfstandiging
14. AGB Stadsontwikkelingsbedrijf. Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van
21 februari 2019. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, titel 3, hoofdstuk 2 betreffende het
autonoom gemeentebedrijf
Het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2011 houdende de oprichting van een autonoom
gemeentebedrijf genaamd Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse

-

Relevante documenten
-

De notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 21 februari 2019

Besluit:
Artikel 1:
Kennis te nemen van de notulen.

Bijkomende punten van de besloten zitting
Beheer patrimonium en infrastructuur
15. Maaien voetbalvelden en onderhoud omgeving sportzone - goedkeuring gunningswijze,
ontwerp en raming
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 56,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Relevante documenten
-

Verslag 044 van de technische dienst dd. 15/03/2019.
Bestek.
Raming.

Feiten/context/motivering
Door de technische dienst werd een bestek en een gedetailleerde raming opgemaakt voor het maaien
van de voetbalvelden en het onderhoud van de omgeving sportzone.
De basisopdracht is voor 1 jaar en gaat in op het ogenblik van de gunning. De opdracht kan voor 2
jaar verlengd worden.
De kostprijs van de basisopdracht wordt geraamd op 79.925 euro BTW exclusief of 96.709,25 euro
BTW inclusief. De totale kostprijs voor 3 dienstjaren wordt geraamd op 239.775 euro BTW exclusief of
290.127,75 euro BTW inclusief.
De opdracht zal ingevolge openbare procedure worden toegewezen.
Het nodige krediet is voorzien in het exploitatiebudget 2019 onder artikel 6130100 – beleidsitem
07400 en in het exploitatiebudget van de volgende dienstjaren.
Na beraadslaging.
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Besluit:
Enig artikel :
Akkoord te gaan met het ontwerp en de raming voor het maaien van de voetbalvelden en het
onderhoud van de omgeving sportzone en de gemeenteraadsvoorzitter te verzoeken het dossier ter
goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.
16. Realisatie fietspadenproject Beekstraat - Savooistraat - Drieborrebeekstraat. Aankoop van
drie percelen grond Beekstraat-Crekelberg. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 56,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Relevante documenten
-

Verslag 046 van de technische dienst dd. 15/03/2019.
OVAM attesten.
Akte.
Tabel.
Schatting.
Situeringsplan.

Feiten/context/motivering
In het kader van de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-Savooistraat-Drieborrebeekstraat,
werd een akkoord getroffen met 4 grondeigenaars voor grondaankoop van drie percelen weiland.
Aan de Beekstraat wordt ter hoogte van het nieuw aan te leggen fietspad Beekstraat-SavooistraatDrieborrebeekstraat 3 grondaankopen voorgesteld waarbij volgende percelen weiland door de stad
worden aangekocht voor de aanleg van het fietspad:
1. Een perceel weiland, kadastraal gekend als sectie B nummer 1177K met een oppervlakte
van 1.562m²;
2. Een perceel weiland, kadastraal gekend als sectie B nummer 1178B met een oppervlakte
van 1.208m²;
3. Een perceel weiland, kadastraal gekend als sectie B nummer 1178C met een oppervlakte
van 21m²
Voor deze aankopen wordt het bedrag betaald van 12.000 euro, vergoeding prijzij en wederbelegging
inbegrepen.
Na beraadslaging.
Besluit:
Enig artikel:
Akkoord te gaan met de grondaankopen en de gemeenteraadsvoorzitter te verzoeken het dossier ter
goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.

Economie
17. Aanvraag eenmalige standplaats op de zaterdagmarkt van 23 maart 2019 ter promotie van
het project De Stadstuin. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
De gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2018 houdende de aanpassing van het reglement inzake de
uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar
domein van de Stad Ronse, artikel 2 en 14.
Relevante documenten
De aanvraag door dhr. Borremans Jo, projectmanager Tricks for Bricks.
Feiten/context/motivering
Het marktreglement bepaalt het volgende:
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Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 25)
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan :
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houder
zijn van een “machtiging als werkgever”
- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap
die houder is van de “machtiging als werkgever”
- occasioneel aan de verantwoordelijken van verkoopsacties zonder commercieel karakter, met
een menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of organisaties ter verdediging van
de natuur, de dierenwereld, de ambachten en streekproducten (artikel 7 van voornoemd KB van
24 september 2006).
Artikel 14 Inname standplaatsen (KB art. 26, gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering 24
februari 2017)
De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties
bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen,
toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de
aanwezigheid van deze.
Commentaar: Het College kan beslissen dat de organisatoren die verkopen zonder commercieel
karakter voorrang krijgen op de losse medewerkers mits vooraf een schriftelijke aanvraag te hebben
ingediend.
De aanvraag werd ingediend door dhr. Borremans, projectmanager Tricks for Bricks. Men wil via een
standplaats op de wekelijkse zaterdagmarkt van 23 maart 2019 ecologische shoppingtassen met
Stadstuin branding uitdelen aan de marktbezoekers, dit ter promotie van het project ‘De Stadstuin’ en
de infonamiddag diezelfde dag.
Adviezen/visum
De dienst lokale economie wenst akkoord te gaan met de aanvraag van dhr. Borremans Jo.
Besluit:
Enig artikel:
Akkoord te gaan met de aanvraag van dhr. Borremans Jo, projectmanager van Tricks for Bricks, tot
een eenmalige standplaats op de wekelijkse zaterdagmarkt van 23 maart 2019 ter promotie van de
infodag van het project ‘De Stadtuin’ die in de namiddag zal doorgaan.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Waarnemend algemeen directeur

Burgemeester

Danny De Brakeleer

Luc Dupont
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