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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 28 JANUARI 2019 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Aaron Demeulemeester, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, 
Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David 
Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Imane Mazouz, Rossana 
Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, 
Fatima Hbili, Lech Schelfout, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Brigitte Vanhoutte, schepen  

De voorzitter opent de zitting. 

Er wordt een minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van de heer Frans De 
Ruyck, gewezen gemeenteraadslid en OCMW-voorzitter. 

De heer Paul Carteus, gemeenteraadsvoorzitter, feliciteert, in naam van alle raadsleden, de 
heren Koen Haelters en Lech Schelfout met de geboorte van hun kinderen. 
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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Installatie van een gemeenteraadslid, onderzoek van de geloofsbrieven en          

eedaflegging. 
2. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden.                                        

Aanpassing.                                                                                                                  
Beslissing. 

3. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.                                                          
Aanpassing.                                                                                                                      
Beslissing. 

4. Gemeenteraadscommissies.                                                                                        
Oprichting en samenstelling.                                                                                           
Beslissing. 

5. Stadspersoneel.                                                                                                           
Vaststelling van het gezamenlijk organogram en delegatie van de bevoegdheid voor 
het vaststellen van het organogram aan het College van Burgemeester en 
Schepenen. Beslissing. 

Openbare veiligheid 
6. Politie.                                                                                                                           

Kennisname van het schrijven van 20 december 2018 van de Gouverneur houdende 
gedeeltelijke niet-goedkeuring van het raadsbesluit van 19 november 2018 inzake 
wijziging van de personeelsformatie (schrappen van betrekking van hoofdinspecteur). 

7. Politie.                                                                                                                                   
Vacant verklaren van een betrekking van statutair personeelslid, niveau C (assistent - 
lid voor de Dienst Administratief Beheer/Personeelsdienst) voor de Politiezone 
Ronse. Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                            
Beslissing. 

8. Politie.                                                                                                                                          
Vacant verklaren van 2 betrekkingen van inspecteur van politie (basiskader) voor de 
Dienst Interventie/Onthaal (Directie Operationeel Beheer) voor de Politiezone Ronse. 
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                           
Beslissing. 

Financieel beheer 
9. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.                                                        

Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2018.                                                          
Kennisname. 

10. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.                                                                   
Aangepast meerjarenplan naar aanleiding van de budgetwijziging nummer 1, 
boekjaar 2018 van het OCMW Ronse.                                                                                            
Goedkeuring. 

11. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Budget van het boekjaar 2019.  
Kennisname. 

12. Openbare Vereniging Ronse, OVERO.                                                                                           
Interne kredietaanpassing nummer 1 van het dienstjaar 2018.                                               
Goedkeuring. 

13. Openbare Vereniging Ronse, OVERO.                                                                          
Aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2019.                                  
Goedkeuring. 
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14. Openbare Vereniging Ronse, OVERO.                                                                           
Budget van het dienstjaar 2019.                                                                                 
Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
15. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                                       

Grondverkoop voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie 
Oscar.                                                                                                                           
Goedkeuring. 

16. Ontwerp van huurovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor de brandweerkazerne.                                  
Goedkeuring. 

17. Aanleg van een nieuw openbaar verlichtingsnet, het wegnemen en vervangen van de 
bestaande palen en armaturen in de Germinal.                                                                 
Goedkeuring. 

18. Herstellen van verschillende asfaltwegen op het grondgebied van de Stad Ronse 
voor het jaar 2019.                                                                                                                    
Goedkeuring van het ontwerp omvattende het bijzonder bestek en de gedetailleerde 
raming der werken. 

Verzelfstandiging 
19. Openbare Vereniging Ronse (OVERO).                                                                              

Aanduiding van de leden van de Algemene Vergadering.                                                       
Beslissing. 

20. Openbare Vereniging Ronse (OVERO).                                                                               
Aanduiding van de leden van de Raad van Bestuur (Raad van Beheer).                           
Beslissing. 

21. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.                                                 
Samenstelling van de Raad van Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                           
Beslissing. 

22. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                     
Samenstelling van de Raad van Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                         
Beslissing. 

23. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA vzw 
Gezinszorg Ronse.                                                                                                                      
Aanduiding van de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering voor de 
legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                                           
Beslissing. 

24. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA vzw 
Gezinszorg Ronse.                                                                                                                    
Voordracht van de leden voor de Raad van Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024. 
Beslissing. 

25. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba.                                                                                              
Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de 
legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                            
Beslissing. 

26. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba.                                                                                                   
Voordracht van de leden voor de Raad van Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024. 
Beslissing. 
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Intergemeentelijke samenwerking 
27. Gaselwest.                                                                                                                                

1) Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 25 maart 2019.                                                                                                                          
2) Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                 
Beslissing. 

28. Opdrachthoudende Vereniging voor Gas en Elektriciteit van het Westen, "Gaselwest". 
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) 
Oost en een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.                                  
Beslissing. 

29. Opdrachthoudende Vereniging voor Gas en Elektriciteit van het Westen, Gaselwest. 
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                            
Beslissing. 

30. IGS Westlede.                                                                                                                                 
1) Bespreking en goedkeuring van agenda van buitengewone algemene vergadering 
van 19 maart 2019.                                                                                                                                   
2) Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen voor de legislatuur 2019-2024.                                                                            
Beslissing. 

31. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.                                                              
Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.                                    
Beslissing. 

32. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.                                                                        
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur.                                                                                                                               
Beslissing. 

33. Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 
voor Watervoorziening, TMVW ov.                                                                                            
Aanduiding van 2 vertegenwoordigers en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                        
Beslissing. 

34. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                                     
Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur, voor de 
legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                                               
Beslissing. 

35. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                                       
Aanduiding van een vertegenwoordiger in het Regionaal Adviescomité voor 
Domeindiensten - regio Zuid, voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                             
Beslissing. 

36. Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening, TMVW ov.                                                                                                 
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                       
Beslissing. 

37. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, 
TMVS dv.                                                                                                                               
Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                   
Beslissing. 



 5/71 

38. Dienstverlenende Vereniging TMVS dv.                                                                                           
Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur, voor de 
legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                                   
Beslissing. 

39. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, 
TMVS dv.                                                                                                                                             
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                                 
Beslissing. 

40. 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. 

41. 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. 

42. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-
Economische Expansie, SOLVA.                                                                                                
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                                
Beslissing. 

43. Intergemeentelijke Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen.                                                 
Kennisname van het budget 2019. 

 
 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
01. Politie.                                                                                                                           

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door het ontslag ingediend door een 
contractueel burgerpersoneelslid, niveau C (assistent op de Dienst Administratief 
Beheer/Personeelsdienst) bij de Politiezone Ronse.                                                             
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
02. Administratief personeel.                                                                                                  

Vaststelling van de functiebeschrijving van de adjunct financieel directeur als 
directeur van het Woonzorgcentrum De Linde.                                                                                             
Beslissing. 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Installatie van een gemeenteraadslid, onderzoek van de geloofsbrieven en          
eedaflegging. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet dd° 08 juli 2011, de artikels 8, 58, 86 en 169. 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, de artikels 6, 10 en 11. 
- De omzendbrief KB/ABB 2018/3 dd° 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale 

en provinciale bestuursperiode. 

Relevante documenten 

- De ingediende geloofsbrieven van de heer Diederik VAN HAMME, verkozen 
gemeenteraadslid.  

- De melding bij mail dd° 17 december 2018 van de heer Diederik VAN HAMME waarbij 
hij meldt zijn mandaat te zullen opnemen, doch zich verontschuldigt voor de 
gemeenteraad van 03 januari 2018 omwille van het zich bevinden in het buitenland. 

Feiten/context/motivering 

De heer Diederik VAN HAMME was verontschuldigd voor de installatievergadering van de 
gemeenteraad op 03 januari 2018 omwille van het zich bevinden in het buitenland, waardoor 
hij de eed als gemeenteraadslid pas op de volgende gemeenteraadszitting kan afleggen. 
 
De behoorlijk en tijdig ingediende geloofsbrieven werden ter inzage gelegd met respect voor 
de decretale bepalingen terzake. 
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van dit verkozen gemeenteraadslid blijkt dat de 
heer Diederik VAN HAMME, die wordt uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoet aan 
de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 
 
Hij verklaart zich niet te bevinden in een situatie van onverenigbaarheid. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De geloofsbrieven van de heer Diederik VAN HAMME goed te keuren.  
Artikel 2: 
Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter, de heer Paul CARTEUS, 
van de heer Diederik VAN HAMME, waarvan proces-verbaal.  

2. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden.                                        
Aanpassing.                                                                                                                  
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet dd° 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 6 § 7. 

Feiten/context/motivering 

Het artikel 6 § 7 van het Decreet dd° 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur voorziet in de 
volgorde van de raadsleden volgens hun ‘anciënniteit’. 
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De anciënniteit omvat de gehele tijdsduur tijdens de welke een gemeenteraadslid deel uitmaakt 
van de gemeenteraad van een gemeente. 
Geen enkele bepaling in het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat het hierbij om een ‘ononderbroken’ 
dienstanciënniteit moet gaan, maar dat de anciënniteit die bedoeld wordt dus de reële 
dienstanciënniteit betreft. 
Dat bijgevolg de anciënniteit bepaald wordt door de intrededatum in de gemeenteraad en bij  
gelijke anciënniteit het gemeenteraadslid die bij de laatste verkiezingen het meeste naamstemmen 
behaalde een hogere rangorde krijgt dan die die minder stemmen behaalden. 
De heer Diederik VAN HAMME heeft heden zijn eed afgelegd als gemeenteraadslid en werd 
terstond in zijn mandaat als gemeenteraadslid aangesteld verklaard door de 
gemeenteraadsvoorzitter. 
De heer Diederik Van Hamme dient bijgevolg opgenomen te worden in de rangorde. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt aan te passen en vast te stellen: 
 

1 Dupont Luc 19.01.1983 2334 

2 Deworm Yves 11.01.1989 349 

3 Vandenhoucke Joris 04.01.1995 1020 

4 Deriemaker Gunther 04.01.1995 453 

5 Kerckhove Pol 08.01.2001 795 

6 Van Hamme Diederik 08.01.2001 482 

7 Foulon Jan 23.04.2001 1373 

8 Michaux Ignace 02.01.2007 1826 

9 Vanhoutte Brigitte 02.01.2007 1558 

10 Deputter Tom 02.01.2007 549 

11 Bordon Björn 02.01.2007 251 

12 Demeulemeester Aaron 02.01.2013 1289 

13 Haelters Koen 02.01.2013 313 

14 Stockman Jean-Pierre 14.10.2013 253 

15 Dutranoit Patrice 26.01.2015 607 

16 Vandevelde Wim 03.01.2019 899 

17 Vandekerkhove David 03.01.2019 518 

18 Carteus Paul 03.01.2019 443 

19 El Ghouch Faïza 03.01.2019 432 

20 Lamon Eva 03.01.2019 382 

21 Carrez Eugénie 03.01.2019 378 

22 Mazouz Imane 03.01.2019 353 

23 Khoshaba Rossana 03.01.2019 344 

24 Van Overmeeren Sylvie 03.01.2019 336 

25 Cornelus Jo 03.01.2019 321 

26 Verstichel Leonard 03.01.2019 319 

27 Devos Guillaume 03.01.2019 277 

28 Hbili Fatima 03.01.2019 245 

29 Schelfout Lech 03.01.2019 206 
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3. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.                                                          
Aanpassing.                                                                                                                      
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikelen 40 en 41, 2°. 
Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 38.  

Feiten/context/motivering 

De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast 
waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin 
minstens bepalingen worden opgenomen over : 
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld 
en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden 
met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het College van 
Burgemeester en Schepenen; 
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan 
de gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem 
aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen 
verstrekken over die stukken; 
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de 
gemeenteraad openbaar worden gemaakt; 
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en 
de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht 
en beheert; 
5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de 
Burgemeester en aan het College van Burgemeester en Schepenen mondelinge en schriftelijke 
vragen te stellen; 
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige 
vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden; 
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties; 
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 
279, worden ondertekend; 
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt 
uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld; 
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad als volgt goed te keuren:  

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 
Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 
1° Een mondelinge vraag: is een vraag om uitleg dat door een gemeenteraadslid aan een lid 
van het College van Burgemeester en Schepenen wordt gesteld over gemeentelijke 
aangelegenheden die niet op de agenda van de gemeenteraad staan, maar dat wel een 
actueel karakter heeft. 
2° Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, 
vormen één fractie. 
3° De fractieleider is een door elke fractie in de gemeenteraad aangeduid gemeenteraadslid 
dat optreedt als woordvoerder van de fractie en die de in dit reglement toegewezen 
bevoegdheden uitoefent. 
4° Met een amendement kan de gemeenteraad een besluit nemen dat afwijkt van het 
ontwerpbesluit. Een amendement wordt ingediend door één of meer gemeenteraadsleden. 
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5°. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen 
niet meegerekend. 

Bijeenroeping gemeenteraad 
Artikel 1:  
§1. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren 
het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De vergaderingen starten om 19u, tenzij de 
oproepingsbrief anders vermeldt. 

§2. De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en 
stelt de agenda van de vergadering op. 
De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke 
oproeping met als bedoeling de vergaderingen aansluitend te laten doorgaan. Hierbij stelt de 
voorzitter voor gemeente en OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op. 

§3. De oproeping wordt verzonden via e-mail. De dossiers die betrekking hebben op de 
agenda worden ter beschikking gesteld op de wijze voorzien in artikel 9 van dit reglement. 

§4. De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:  
1° een derde van de zittinghebbende leden  
2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige 
gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt 
geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus 
3° het College van Burgemeester en Schepenen  
4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen 
bevoegdheden van de burgemeester. 

In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de agenda 
vermelden, met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur 
van de beoogde vergadering. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan 
de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de 
voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in artikel 2 van dit reglement, kan nakomen.  

De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur 
en met de voorgestelde agenda. 

Gemeenteraadsleden, die niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering verontschuldigen 
zich op voorhand via een mail gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen 
directeur en de Dienst Bestuursadministratie. 
 
Artikel 2: 
§1. De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste acht dagen vóór de dag van 
de vergadering bezorgd aan de gemeenteraadsleden.  

 In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. 

§2.  De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de 
vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De 
agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. 

Artikel 3: 
§1.Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de 
agenda van de gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van 
beslissing via e-mail aan de algemeen directeur, de gemeenteraadsvoorzitter en de Dienst 
Bestuursadministratie. Noch een lid van het College van Burgemeester en Schepenen, noch 
het College als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken. 

§2. De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de 
voorzitter van de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met 
de bijbehorende toegelichte voorstellen. De mededeling gebeurt via e-mail.  
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Openbare of besloten vergadering  

Artikel 4:  
§ 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. 

§ 2.De vergadering is niet openbaar als: 
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk 
punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering; 
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze 
beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op 
grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. 

De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan, de aanpassingen van het 
meerjarenplan en de jaarrekening) zijn in elk geval openbaar. 

Artikel 5:  
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd 
in tuchtzaken.  

Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de 
gemeenteraad, waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda 
van het openbare deel afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de 
voorzitter de OCMW-raad waarna de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt. 
Na het sluiten van de vergadering van de OCMW-raad, opent de voorzitter het besloten deel 
van de gemeenteraad.  

Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een 
punt in besloten zitting moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering van de 
gemeenteraad, enkel met dit doel, worden onderbroken.  

Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een 
punt in openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van 
de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, of in 
geval van de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten zitting, enkel met dat doel, 
worden onderbroken. 

Artikel 6:  
De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet 
de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. 
 
Informatie voor raadsleden en publiek 

Artikel 7:  
§1. Plaats, dag en uur van de gemeenteraadsvergadering en de agenda worden openbaar 
bekend gemaakt door publicatie op de webstek van de gemeente. Dit gebeurt uiterlijk acht 
dagen voor de vergadering. 

Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen 
de 24 uur nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze bekendgemaakt. 

In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk 
vóór de aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt. 

Artikel 8:  
§1. De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op 
de webstek van de gemeente zoals bepaald in artikels 285 tot 287 van het Decreet over het 
Lokaal Bestuur (hierna DLB genoemd). 
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Artikel 9:  
§1. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de nota's, de feitelijke 
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de 
op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op de ftp-server 
ter beschikking gehouden van de raadsleden. 

§2. Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening 
worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp besproken 
wordt aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd. 

Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, 
wordt aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld. 

Deze stukken worden op dezelfde wijze bezorgd aan de raadsleden zoals de oproeping in 
artikel 1, §3.  

§3. Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem 
aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de 
dossiers voor de vergadering van de gemeenteraad.  

Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter 
verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop 
van de procedure. 

De raadsleden richten hun verzoek per e-mail aan de algemeen directeur of de 
verantwoordelijke van de dienst bestuursadministratie.  

Op een schriftelijk vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een mondelinge 
toelichting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders 
wordt overeengekomen. 

Artikel 10: 
§1. De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, 
ongeacht de drager, die het bestuur van de gemeente betreffen. 

§2. De notulen van het College van Burgemeester en Schepenen worden, uiterlijk op de 
tweede dag na de vergadering van het College waarop de notulen werden goedgekeurd, 
verstuurd aan de gemeenteraadsleden. Dit gebeurt via een e-mail met een link naar de ftp-
server. 

§3. De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor 
de gemeenteraad, wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden. 

§4. De raadsleden hebben via de ftp-server steeds toegang tot: 
- De gemeenteraadsdossiers 
- Verslagen van de overlegorganen van Autonome Gemeentebedrijven en andere 

verzelfstandigde agentschappen  
- Verslagen van de overlegorganen intergemeentelijke samenwerkinsgverbanden 
- Verslagen van de adviesraden 
- Dossiers en verslagen van de gemeenteraadscommissies 
- Verslagen college van burgemeester en schepenen 
- Verslagen van de gemeenteraad. 

§5. Alle andere documenten en dossiers dan die in artikel 9 en artikel 10, § 2 tot § 4, die 
betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, kunnen door de raadsleden ter plaatse 
geraadpleegd worden. 

Om het College in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of 
akten betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het 
College schriftelijk of via e-mail via de algemeen directeur en de Dienst 
Bestuursadministratie mee welke documenten zij wensen te raadplegen. 
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Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag 
meegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 

Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week 
volgend op  het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af 
te zien van inzage. 

§6. De gemeenteraadsleden kunnen een gratis afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken 
en akten.  

De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een formulier dat 
hen daartoe ter beschikking wordt gesteld.  

§7. De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die 
de gemeente opricht en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven. 

Om het College in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen 
de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen 
bezoeken. Dag en uur worden in onderling overleg bepaald met de algemeen directeur. 

Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen 
in de werking. De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker. 

Artikel 11:  
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het College van Burgemeester en Schepenen 
mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van 
beslissing nodig. 

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk 
geantwoord.  

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad kunnen 
de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op 
de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste 
tijdens de volgende zitting geantwoord. 

Gemeenteraadsleden kunnen op voorhand hun vragen, die ze mondeling wensen te stellen 
tijdens de eerstvolgende gemeenteraadszitting, doorsturen via e-mail naar de bevoegde 
schepen, de Dienst Bestuursadministratie en de algemeen directeur  zodat de bevoegde 
schepen de nodige informatie kan opvragen en die ook kan meedelen tijdens de 
eerstvolgende vergadering. Op deze manier kunnen mondelinge vragen direct beantwoord 
worden tijdens de zitting. 
 
Quorum 
 
Artikel 12:  
Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de 
aanwezigheidslijst. De namen van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen 
vermeld. 

Artikel 13:  
§1. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de 
zittinghebbende leden van de gemeenteraad aanwezig is.  

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te 
kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 

§2. De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste 
aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, 
op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal 
op de agenda voorkomen. 
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In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van artikel 26 van het DLB overgenomen. 

Wijze van vergaderen 

Artikel 14:  
§1. De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de 
vergaderingen. 

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn 
om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 

§2. Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de 
gevallen voorzien in het DLB. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van 
een bepaald agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van 
informatie, toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van 
hun vorming, kwalificatie en /of beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien 
dienen zij door de voorzitter uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan 
de besluitvorming. 

Artikel 15:  
§1. De voorzitter van de gemeenteraad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken 
en doet alle mededelingen die de raad aanbelangen. 

De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de 
agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist. 

§2. Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraad voorkomt, mag niet in bespreking 
worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. 

Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de 
aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid 
worden in de notulen vermeld. 

Artikel 16:  
§1. Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de gemeenteraad welk 
lid aan het woord wenst te komen over het voorstel. 
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van 
gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden. 

§2. Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad 
wanneer ze aan het woord komen. 
 
De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven. 

Artikel 17:  
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde 
feiten. 

In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de 
hoofdvraag, waarvan de bespreking aldus wordt geschorst: 
1° om te vragen dat men niet zal besluiten; 
2° om de verdaging te vragen; 
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie; 
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou 
behandeld worden; 
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 
6° om naar het reglement te verwijzen. 
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Artikel 18:  
De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de 
amendementen ter stemming gelegd. 

Artikel 19:  
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar 
het reglement of voor een terugroeping tot de orde. 

Als een gemeenteraadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, 
kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na 
een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord 
door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de 
voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en 
bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht 
de orde te verstoren. 

Artikel 20:  
§1. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.  

Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 

Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid 
dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of 
de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 

§2. De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk 
tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, 
uit de zaal doen verwijderen. 

De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-
verbaal bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de 
betrokkene. 

Artikel 21:  
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, 
tenzij de voorzitter er anders over beslist.  

Artikel 22:  
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in 
het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, 
de vergadering zal schorsen of sluiten. 
 
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad 
moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. 

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 

Artikel 23:  
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het 
agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking. 

Wijze van stemmen 

Artikel 24:  
§1. Voor elke stemming in de gemeenteraad omschrijft de voorzitter het voorwerp van de 
bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken. 
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§2. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, 
onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is 
het voorstel verworpen.  

Artikel 25:  
§1. De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport. 

Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het beleidsrapport 
hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport goed zoals 
vastgesteld door de OCMW-raad. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn 
geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het 
beleidsrapport zoals vastgesteld door de OCMW-raad niet goedkeuren als dat de financiële 
belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele vaststelling van het 
deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de gemeenteraad. 

§2. De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het 
beleidsrapport. 

In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of 
meer onderdelen die hij aanwijst in het gemeentelijke deel van het beleidsrapport.  In dat 
geval mag de gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport 
stemmen na de afzonderlijke stemming. 

Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet 
worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende 
vergadering van de gemeenteraad. Als de OCMW-raad voordien zijn deel van het 
beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt de OCMW-raad het 
gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering. 

Artikel 26:  
§1. De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in 
§ 4. 
§2. Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 
1° de stemming bij handopsteking  
2° de mondelinge stemming; 
3° de geheime stemming. 
§3. De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de 
aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. 
§4. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen; 
2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de gemeentelijke 
bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in 
de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 
3° individuele personeelszaken. 
 
Artikel 27:  
De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de 
stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 25, § 1 van dit reglement vraagt hij 
achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ stemmen en welke 
zich onthouden. 

Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te 
maken. 

Artikel 28:  
§1. De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten 
uitspreken. Zij doen dat (met uitzondering van de voorzitter) in volgorde van de rangorde. 

§2. De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. 
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Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, 
dan is er staking van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen van art. 
31 van dit reglement). De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van 
stemmen. 

§3. De stemming per fractie gebeurt als volgt. De fractieleider geeft mondeling de keuze van 
de fractie weer door het uitspreken van ‘akkoord’, ‘niet akkoord’ of ‘onthouding’.  

Artikel 29:  
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt 
eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld.  

De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het 
afgeven van een blancostembriefje. 

Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de 
jongste twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de 
stemopnemingen na te gaan. 

Artikel 30:  
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit 
aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, 
dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te 
stemmen. 

Artikel 31:  
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke 
voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de 
benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de 
vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd 
over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 

Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, 
dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, 
aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking 
van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. 

Notulen en zittingsverslag 

Artikel 32:  
§1.De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken 
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de 
gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.  

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming 
of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel 
heeft gestemd of zich onthield.   
 
§2. De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in 
chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten 
en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Het zittingsverslag wordt 
vervangen door een audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad, die 
kan bekeken worden via de gemeentelijke webstek. 

§3. Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4, §2 en artikel 5 van 
dit reglement in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de 
beslissingen en wordt er geen zittingsverslag opgesteld. 
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Artikel 33:  
§1. De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen 
van artikels 277 en 278 van het DLB. 

§2. De notulen van de vorige vergadering worden samen met de oproeping van de volgende 
vergadering verzonden aan de raadsleden. De goedgekeurde notulen worden op de ftp-
server gezet. 

§3. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over 
de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de 
gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd 
en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur 
ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan 
de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 

§4. Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk 
staande de vergadering opgemaakt en door algemeen directeur en de meerderheid van de 
aanwezige raadsleden ondertekend. 

Artikel 34:  
§1. De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden 
ondertekend zoals bepaald in artikels 279 tot 283 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 

§2. De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet over 
het lokaal bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de 
algemeen directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 
283 van het decreet over het lokaal bestuur.  

Fracties 

Artikel 35:  
De gemeenteraad bestaat uit volgende fracties:  

- CD&V 
- N-VA 
- Sp.a 
- Open-Vld 
- Groen. 

Artikel 36:  
Op vraag van de voorzitter van de gemeenteraad en op vraag van de fractieleiders kan een 
overleg met de fractieleiders georganiseerd worden met als doel afspraken te maken en 
aspecten te bespreken die te maken hebben met de werking van de gemeenteraad en de 
gemeenteraadscommissies. De vergadering met de fractieleiders wordt voorgezeten door de 
voorzitter van de gemeenteraad en bijgestaan door de algemeen directeur of een door haar 
aangewezen personeelslid. 
 
Gemeenteraadscommissies 

Artikel 37:  
§1. De gemeenteraad  richt 4 commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. 
De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de 
gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de 
wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de 
beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en 
belanghebbenden horen.  
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Volgende gemeenteraadscommissies worden opgericht:  
- Organisatieontwikkeling en financiën 
- Vrije tijd  
- Wonen en werken  
- Leven en welzijn. 

§2. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden nl. 9 leden. De 
mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens 
eenzelfde berekeningswijze die de gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De 
berekeningswijze is als volgt:  
CD&V: 3 
N-VA: 2 
Sp.a: 2 
Open Vld: 1 
Groen: 1. 

De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt 
aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het College van Burgemeester en 
Schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere 
fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze 
toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er 
mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens 
de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.  

§3. Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie 
geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden 
verklaren niet meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van 
deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het 
oorspronkelijke aantal leden in de commissie. 

§4. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-
commissieleden en kandidaat-vervanger ten minste ondertekend zijn door een meerderheid 
van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de 
fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de 
handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per 
beschikbaar mandaat voor de fractie. 

§5. Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie 
niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid 
met raadgevende stem in de commissie zetelt. 

§6. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het 
College van Burgemeester en Schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. 
De gemeenteraad duidt de voorzitters van de andere commissies aan. Indien de voorzitter 
van een gemeenteraadscommissie verontschuldigd is, wordt de voorzitter vervangen door 
een ander lid van de gemeenteraadscommissie die door de voorzitter van de 
gemeenteraadscommissie aangeduid wordt. 
 
§7. De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van 
de commissie kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief 
vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt 
eveneens bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de webstek van de gemeente.  

De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

De vergaderingen van de commissies  zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden 
als voor de gemeenteraad (zie art. 4 t/m 6 van dit reglement). 
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De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in 
de gevallen zoals in art. 26 §4 van dit reglement.  

De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, 
waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen. 
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een 
aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt bezorgd. 

Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer 
personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen 
door het college van burgemeester en schepenen. 

§8. De tuchtcommissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad. De 
tuchtcommissie vergadert besloten. 

Vergoedingen raadsleden 

Artikel 38: 
§1. Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, 
wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn: 
1° de vergaderingen van de gemeenteraad; 
2° de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (incl. deze waarvoor raadsleden 
overeenkomstig art. 37, §3, vierde lid van het DLB zijn aangewezen als leden met 
raadgevende stem), echter a rato van 75% van het presentiegeld van een 
gemeenteraadszitting. Dit geldt voor de raadsleden die lid zijn van de 
gemeenteraadscommissie. De voorzitter van de gemeenteraadscommissie ontvangt voor de 
vergadering van de commissie waarvan hij voorzitter is 100%; 
3° de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft, maar waarvoor het 
aanwezigheidsquorum niet werd bereikt; 
4° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond, het presentiegeld kan 
slechts verleend worden als het raadslid minstens een half uur aanwezig is op de 
vergadering;  
5° de vergaderingen die werden hervat op een andere dag. 

Voor de vergaderingen van de OCMW-raad die aansluiten op een vergadering van de 
gemeenteraad, wordt géén presentiegeld verleend. 

§2. Het presentiegeld bedraagt 190 euro voor de vergaderingen van de gemeenteraad. 

De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de 
vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit. 

Artikel 39:  
§1. Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, kunnen 
gemeenteraadsleden kopieën bekomen van gemeentelijke bestuursdocumenten.  

Alle raadsleden krijgen ook een beveiligde toegang tot de ftp-server van de gemeente. 

§2. De gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, 
ingericht door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of VVSG en/of documentatie, 
terugvorderen van het stadsbestuur, voor zover deze relevant zijn voor de uitoefening van 
hun mandaat, met een maximum bedrag van 250 euro/jaar/gemeenteraadslid. De 
vergoeding dient aangevraagd te worden per 1 december voor kosten gemaakt in het 
afgelopen jaar. Deze kosten dienen verantwoord met bewijsstukken (betalingsbewijs, 
programma,…). 
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en dienen vergelijkbaar te zijn met 
deze van vormingsinitiatieven voor het stadspersoneel. Ze betreffen in principe enkel 
vormingscycli of studiedagen in het binnenland. 
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Er zullen geen kosten vergoed worden voor het behalen van bijkomende diploma’s. De 
relevantie en de kostprijs van de vorming zullen beoordeeld worden door de algemeen 
directeur. 

Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de 
mandatarissen. Dat document is openbaar. 

§3. De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip 
van de rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk 
ten laste komt van de gemeenteraadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook een 
verzekering af voor ongevallen die de gemeenteraadsleden overkomen in het kader van de 
normale uitoefening van hun ambt. 

Verzoekschriften 

Artikel 40:  
§1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, 
schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.  

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet 
de vraag duidelijk zijn.  

De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en 
elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt. 

§2. De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens 
bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste 
orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling. 

§3. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de 
gemeente behoort, zijn onontvankelijk.  

Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden 
overgemaakt aan het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de 
hoogte gebracht. 

§4. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als: 
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek; 
3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd 
ingediend; 
4° het taalgebruik ervan beledigend is.  

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om 
een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden 
voldoet. 

Artikel 41:  
§1. Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de 
gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien 
het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen.  Wordt het verzoekschrift later 
ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering. 
 
§2. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het College van 
Burgemeester en Schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het 
verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken. 

§3. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de 
eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan 
van de gemeente.  In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een 
verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. 
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§4. Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening 
van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het 
verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het 
verzoekschrift. 

4. Gemeenteraadscommissies.                                                                                        
Oprichting en samenstelling.                                                                                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 37. 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 38, 7°. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de goedkeuring van het 

aangepaste huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

De kandidaturen van de verschillende fracties.  

Feiten/context/motivering 

De gemeenteraad kan een aantal commissies oprichten die zijn samengesteld uit 
gemeenteraadsleden die tot taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen 
voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm 
wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering 
wenselijk wordt geacht.  
De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden uitnodigen.  
In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende 
commissies op te richten : 

- Organisatieontwikkeling en Financiën 
- Vrije tijd  
- Wonen en Werken  
- Leven en Welzijn. 

De gemeenteraadscommissies bestaan steeds uit 9 leden. 
De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld 
volgens eenzelfde berekeningswijze die de gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De 
berekeningswijze is als volgt:  
CD&V : 3 
N-VA : 2 
sp.a : 2 
Open Vld : 1 
Groen : 1. 
Volgende kandidaturen (effectieve vertegenwoordigers en plaatsvervangers) werden 
voorgedragen door de fracties in de gemeenteraad, om deel uit te maken van de op te 
richten gemeenteraadscommissies : 
Fractie CD&V 

1) Gemeenteraadscommissie voor Organisatieontwikkeling en Financiën :  
Effectief     Plaatsvervanger 
Patrice Dutranoit,     Yves Deworm 
Eugénie Carrez      Leo Verstichel  
Diederik Van Hamme    Faiza El Ghouch 

2) Gemeenteraadscommissie voor Vrije tijd :  
Effectief     Plaatsvervanger 
Yves Deworm,     Leonard Verstichel 
Faiza El Ghouch      Eugénie Carrez 
Eva Lamon     Diederik Van Hamme 
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3) Gemeenteraadscommissie voor Wonen en Werken :  
Effectief     Plaatsvervanger 
Yves Deworm     Eva Lamon 
Leonard Verstichel     Eugénie Carrez 
Faiza El Ghouch    Patrice Dutranoit 

4) Gemeenteraadscommissie voor Leven en Welzijn :  
Effectief     Plaatsvervanger 
Eva Lamon     Yves Deworm 
Diederik Van Hamme     Faiza El Ghouch 
Leonard Verstichel    Patrice Dutranoit 

Fractie N-VA 
1) Gemeenteraadscommissie voor Organisatieontwikkeling en Financiën : 

Effectief     Plaatsvervanger 
Jo Cornelus     Paul Carteus 
David Vandekerkhove    Sylvie Van Overmeeren 

2) Gemeenteraadscommissie voor Vrije tijd : 
Effectief     Plaatsvervanger 
Sylvie Van Overmeeren   David Vandekerkhove 
Rosanna Khoshaba    Jo Cornelus 

3) Gemeenteraadscommissie voor Wonen en Werken : 
Effectief     Plaatsvervanger 
Jo Cornelus     Rosanna Khoshaba 
Paul Carteus     David Vandekerkhove 

4) Gemeenteraadscommissie voor Leven en Welzijn : 
Effectief     Plaatsvervanger 
David Vandekerkhove    Sylvie Van Overmeeren 
Paul Carteus     Rosanna Khoshaba 

Fractie sp.a 
1) Gemeenteraadscommissie voor Organisatieontwikkeling en Financiën : 

Effectief     Plaatsvervanger 
Gunther Deriemaker    Jean-Pierre Stockman 
Koen Haelters     Björn Bordon 

2) Gemeenteraadscommissie voor Vrije tijd : 
Effectief     Plaatsvervanger 
Pol Kerckhove     Fati Hbili 
Gunther Deriemaker    Jean-Pierre Stockman 

3) Gemeenteraadscommissie voor Wonen en Werken : 
Effectief     Plaatsvervanger 
Koen Haelters     Björn Bordon 
Jean-Pierre Stockman    Fati Hbili 

4) Gemeenteraadscommissie voor Leven en Welzijn : 
Effectief     Plaatsvervanger 
Björn Bordon     Koen Haelters 
Fati Hbili     Gunther Deriemaker 

Fractie Open Vld 
1) Gemeenteraadscommissie voor Organisatieontwikkeling en Financiën : 

Effectief     Plaatsvervanger 
Tom Deputter     Guillaume Devos 

2) Gemeenteraadscommissie voor Vrije tijd : 
Effectief     Plaatsvervanger 
Guillaume Devos    Tom Deputter 

3) Gemeenteraadscommissie voor Wonen en Werken : 
Effectief     Plaatsvervanger 
Tom Deputter     Guillaume Devos 
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4) Gemeenteraadscommissie voor Leven en Welzijn : 
Effectief     Plaatsvervanger 
Tom Deputter     Guillaume Devos 

Fractie Groen 
1) Gemeenteraadscommissie voor Organisatieontwikkeling en Financiën : 

Effectief     Plaatsvervanger 
Lech Schelfout     Imane Mazouz 

2) Gemeenteraadscommissie voor Vrije tijd : 
Effectief     Plaatsvervanger 
Imane Mazouz     Lech Schelfout 

3) Gemeenteraadscommissie voor Wonen en Werken : 
Effectief          Plaatsvervanger 
Lech Schelfout     Imane Mazouz 

4) Gemeenteraadscommissie voor Leven en Welzijn : 
Effectief     Plaatsvervanger 
Imane Mazouz     Lech Schelfout 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
§1. Voor de bestuursperiode 2019-2024 worden er 4 gemeenteraadscommissies opgericht 
voor de hierna vermelde beleidsdomeinen : 

- Organisatieontwikkeling en financiën: interne organisatie (kwaliteitvolle 
dienstverlening, samenwerking stad-ocmw, personeel), ict, communicatie, financiën, 
intergemeentelijke samenwerking, deontologische code mandatarissen 

- Vrije tijd: jeugd, toerisme, cultuur, sport, erfgoed, evenementen, bibliotheek, 
Kunstacademie Vlaamse Ardennen 

- Wonen en werken: economie, ruimtelijke ordening, stedenbouw, openbare werken, 
beheer van gebouwen, begraafplaatsen, leefmilieu, landbouw, duurzaamheid, 
mobiliteit, markten, woonbeleid, Huisvesting 

- Leven en welzijn: lokaal sociaal beleid, welzijn, diversiteit, integratie, onderwijs, 
sociale economie. 

§2. Elke gemeenteraadscommissie bestaat uit 9 raadsleden. 
Artikel 2:  
De gemeenteraadscommissie Organisatieontwikkeling en Financiën wordt samengesteld als 
volgt : 
- voor de fractie CD&V : 
Effectief        Plaatsvervanger 
Patrice Dutranoit      Yves Deworm 
Eugénie Carrez      Leonard Verstichel 
Diederik Van Hamme      Faiza El Ghouch 
- voor de fractie N-VA :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Jo Cornelus      Paul Carteus 
David Vandekerkhove     Sylvie Van Overmeeren 
- voor de fractie sp.a :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Gunther Deriemaker     Jean-Pierre Stockman 
Koen Haelters      Björn Bordon 
- voor de fractie Open Vld : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Tom Deputter      Guillaume Devos  
- voor de fractie Groen :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Lech Schelfout      Imane Mazouz 
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Artikel 3:  
De gemeenteraadscommissie voor Vrije tijd wordt samengesteld als volgt : 
- voor de fractie CD&V : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Yves Deworm      Leonard Verstichel 
Faiza El Ghouch      Eugénie Carrez 
Eva Lamon       Diederik Van Hamme 
- voor de fractie N-VA :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Sylvie Van Overmeeren     David Vandekerkhove 
Rosanna Khoshaba     Jo Cornelus  
- voor de fractie sp.a :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Pol Kerckhove      Fati Hbili 
Gunther Deriemaker     Jean-Pierre Stockman 
- voor de fractie Open Vld : 
Effectief        Plaatsvervanger 
Guillaume Devos      Tom Deputter  
- voor de fractie Groen :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Imane Mazouz      Lech Schelfout 
Artikel 4:  
De gemeenteraadscommissie voor Wonen en Werken wordt samengesteld als volgt : 
- voor de fractie CD&V : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Yves Deworm      Eva Lamon 
Leonard Verstichel      Eugénie Carrez  
Faiza El Ghouch      Patrice Dutranoit 
- voor de fractie N-VA :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Jo Cornelus      Rosanna Khoshaba 
Paul Carteus      David Vandekerkhove 
- voor de fractie sp.a :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Koen Haelters      Björn Bordon 
Jean-Pierre Stockman     Fati Hbili 
- voor de fractie Open Vld : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Tom Deputter      Guillaume Devos 
- voor de fractie Groen : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Lech Schelfout      Imane Mazouz 
Artikel 5: 
De gemeenteraadscommissie voor Leven en Welzijn wordt samengesteld als volgt : 
- voor de fractie CD&V :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Eva Lamon       Yves Deworm 
Diederik Van Hamme     Faiza El Ghouch 
Leonard Verstichel      Patrice Dutranoit 
- voor de fractie N-VA : 
Effectief       Plaatsvervanger 
David Vandekerkhove     Sylvie Van Overmeeren 
Paul Carteus      Rosanna Khoshaba  
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- voor de fractie sp.a :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Björn Bordon      Koen Haelters 
Fati Hbili       Gunther Deriemaker 
- voor de fractie Open Vld : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Tom Deputter      Guillaume Devos 
- voor de fractie Groen : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Imane Mazouz      Lech Schelfout 
Artikel 6: 
De leden van het College van Burgemeester en Schepenen worden ambtshalve toegevoegd 
aan de commissies bij de behandeling van onderwerpen die tot hun bevoegdheid behoren. 

5. Stadspersoneel.                                                                                                           
Vaststelling van het gezamenlijk organogram en delegatie van de bevoegdheid voor 
het vaststellen van het organogram aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 waaronder het artikel 57 en het 
artikel 161. 
De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 houdende de goedkeuring van de 
rechtspositieregeling. 
De gemeenteraadsbeslissing van 02 juli 2007 en latere wijzigingen, houdende de vaststelling 
van de personeelsformatie. 

Relevante documenten 

Het advies van 11 december 2018 van het Managementteam met betrekking tot het ontwerp 
van organogram. 

Feiten/context/motivering 

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk 
organogram van de diensten van de gemeente en van het OCMW vast. 
 De bevoegdheid tot het vaststellen van het organogram kan gedelegeerd worden tot op het 
niveau van de algemeen directeur. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het gezamenlijk organogram wordt als volgt vastgesteld: 
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Artikel 2:  
Met ingang van de maand volgend op de gemeenteraadsbeslissing wordt het College van 
Burgemeester en Schepenen bevoegd voor het vaststellen van het organogram. 

Openbare veiligheid 

6. Politie.                                                                                                                           
Kennisname van het schrijven van 20 december 2018 van de Gouverneur houdende 
gedeeltelijke niet-goedkeuring van het raadsbesluit van 19 november 2018 inzake 
wijziging van de personeelsformatie (schrappen van betrekking van hoofdinspecteur). 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

 De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus 

 Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten inzonderheid artikel VIII.XIV.1 tem VIII.XIV.4  

 Het Koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie 

 Het Koninklijk besluit van 07 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van 
de personeelsleden van de lokale politie 

 Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 

 Het besluit van 02 juli 2018 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling van de 
formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel 
van de lokale politie voor de Politiezone Ronse 



 27/71 

 Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 02 augustus 
2018 betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de 
formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraad van 02 juli 2018, in het kader van het 
specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd 

 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2018 
 De bepalingen van de nieuwe gemeentewet 
 Het besluit van de gemeenteraad van de Politiezone Ronse dd° 19 november 2018 

houdende de wijziging van de personeelsformatie 
 Het besluit van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen van 20 december 2018 

met kenmerk fdg/toez/18/vdw/400 houdende de gedeeltelijke niet-goedkeuring van de 
wijziging van de personeelsformatie bij besluit van de Gemeenteraad dd° 19 november 
2018. 

Relevante documenten 

 Schrijven van 20 december 2018 van de heer Didier Detollenaere, waarnemend 
Gouverneur. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018 houdende wijziging van de 
personeelsformatie van de Politiezone Ronse. 

Feiten/context/motivering 

De Gouverneur geeft aan de beslissing van de gemeenteraad van Ronse van 19 november 
2018 houdende wijziging van de personeelsformatie gedeeltelijk niet goed te keuren, meer 
bepaald voor wat betreft het schrappen van een betrekking van hoofdinspecteur. De formatie 
van het operationeel personeel wordt hierdoor vastgesteld op 1 hoofdcommissaris, 2 
commissarissen, 12 hoofdinspecteurs, 45 inspecteurs en 2 agenten van de politie. 

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het schrijven van 20 december 2018 van de heer Detollenaere, 
waarnemend Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen houdende gedeeltelijke niet-
goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018 betreffende de wijziging van 
de personeelsformatie van de Politiezone Ronse, met name het schrappen van een betrekking 
van hoofdinspecteur. 
Artikel 2:  
Het aantal hoofdinspecteurs (HINP) in de personeelsformatie te behouden op 12.  
Artikel 3:  
Deze extra functie van HINP niet vacant te verklaren. 
 

7. Politie.                                                                                                                                   
Vacant verklaren van een betrekking van statutair personeelslid, niveau C (assistent - 
lid voor de Dienst Administratief Beheer/Personeelsdienst) voor de Politiezone Ronse. 
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                            
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

 De wet van 05 augustus 1992 op het politieambt 
 De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie 

gestructureerd op twee niveaus (WGP), inzonderheid artikel 118 en 128 
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 Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten (RPPOL), inzonderheid art. II.III.1, 4 en 9 en VI.II.15 
tot en met 45 

 Het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie 

 Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten 

 De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met 
betrekking tot de politiediensten (EXODUS) inzonderheid artikels 6,7 en 105 

 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
 Het besluit van 19 november 2018 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling van 

de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek 
personeel van de lokale politie voor de Politiezone Ronse 

 Het schrijven van de waarnemend Gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 20 december 
2018 betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat 
de formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraad van 19 november 2018, in het 
kader van het specifiek federaal toezicht gedeeltelijk niet wordt goedgekeurd 
(schrappen van betrekking van hoofdinspecteur). 

 Het schrijven van een assistent op de Dienst Administratief Beheer/Personeelsdienst 
met de mededeling dat hij zijn arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen. Zijn 
opzegtermijn vangt aan op 17 december 2018 en eindigt op 15 maart 2019 

 Op basis van artikel VI.II.16 uit de RPPOL kan de bevoegde overheid (zoals bedoeld in 
artikel VI.II.15, §1) een betrekking vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant 
wordt 

 De goedkeuring van het Politiecollege dd° 14 januari 2019 
 De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 

 
Feiten/context/motivering 

Een contractueel burgerpersoneelslid (assistent niveau C – Dienst Administratief 
Beheer/Personeelsdienst) heeft op 13 december 2018 een schrijven gericht aan de heer 
Patrick Boel, Korpschef, met de melding dat hij zijn arbeidsovereenkomst wenst te 
beëindigen. De wettelijke opzegtermijn bedraagt 13 weken, ingaande op maandag 17 
december 2018.  
Voor de goede werking van het Administratief Beheer/personeelsdienst binnen de 
politiezone is het noodzakelijk dat de functie vacant verklaard wordt en zo spoedig mogelijk 
terug ingevuld wordt. 
De functie is voor het volledige jaar 2019 op de personeelsbegroting voorzien. 

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet. 
 
Relevante documenten 

Functieprofiel voor statutair personeelslid, assistent niveau C voor de Dienst Administratief 
Beheer/Personeelsdienst 
 
Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De aanwerving van een statutair personeelslid, niveau C (assistent) – lid van de Dienst 
Administratief Beheer/Personeelsdienst goed te keuren en de vacature via de Directie van de 
Selectie en Rekrutering (jobpol) en de website van de VDAB te publiceren. 
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Artikel 2:  
Het functieprofiel goed te willen keuren. 
Artikel 3:  
De samenstelling van de selectiecommissie te willen goedkeuren: de korpschef of de door 
hem aangewezen officier, het diensthoofd of een door haar aangewezen personeelslid, een 
personeelslid van de lokale politie in een gelijkaardige functie en een secretaris. 
Artikel 4:  
Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in het Decreet over het Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017 en zoals voorzien in artikels 85 tot en met 88 van de Wet op de 
Geïntegreerde Politie. 

8. Politie.                                                                                                                                          
Vacant verklaren van 2 betrekkingen van inspecteur van politie (basiskader) voor de 
Dienst Interventie/Onthaal (Directie Operationeel Beheer) voor de Politiezone Ronse. 
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus 

- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VIII.XIV.1 tem VIII.XIV.4  

- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten 

- Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 

- De omzendbrief GPI 15, gepubliceerd in het staatsblad van 31 januari 2002 betreffende 
de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 
2 niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones 

- Het besluit van 19 november 2018 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling van 
de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek 
personeel van de lokale politie voor de Politiezone Ronse en latere wijzigingen 

- Het schrijven van de waarnemend Gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 20 december 
2018 betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat 
de formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraad van 19 november 2018, in het 
kader van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd 

- De goedkeuring van het Politiecollege dd° 14 januari 2019 
- De bepalingen van de nieuwe gemeentewet 

 
Feiten/context/motivering 

De politiezone komt meer en meer onder zware druk te staan door de vele afwezigheden en 
vacante functies. Momenteel zijn volgende plaatsen niet ingevuld of zijn de betrokkenen 
afwezig: 
In de mobiliteit 5-2018 werden 2 functies vacant verklaard voor inspecteur 
Interventie/Onthaal. Er zijn geen kandidaten. Een inspecteur heeft reeds op 01 november 
2018 mobiliteit gemaakt naar de Federale Politie en op 01 februari 2019 gaat een inspecteur 
in NAVAP, het stelsel verlof voorafgaand aan de pensionering. Beide functies zullen vacant 
verklaard worden in de aspirantenmobiliteit eind januari 2019. 
Een inspecteur heeft op 15 oktober 2018 verlof zonder wedde genomen. De vacantverklaring 
van zijn functie werd door de Gouverneur geschorst. De Min BiZa heeft in dit dossier nog 
geen definitieve beslissing genomen. 
Twee personeelsleden werken halftijds wegens verminderde prestaties. Een inspecteur 
werkt in dit systeem naar aanleiding van zijn arbeidsongeval in 2008 en zal voor de rest van 
zijn loopbaan in dit systeem werken. Een inspecteur werkt (voorlopig) tot en met eind juli 
2019 in dit systeem en dit zal vermoedelijk ook verlengd worden. 
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Een inspecteur is zwanger en werkt sedert 22 oktober 2018 ook in het stelsel halftijds 
wegens verminderde prestaties. Zij zal vermoedelijk vanaf ongeveer half april in 
bevallingsverlof gaan. Sedert 22 oktober 2018 mag zij operationeel niet meer ingezet 
worden. 
Een assistent die instaat voor het eerste onthaal is afwezig sinds begin juli (voorlopig tot en 
met 01 februari 2019) waardoor hier ook inspecteurs van de Dienst Interventie/Onthaal 
moeten inspringen voor het eerste onthaal.  
Een inspecteur is vorig jaar langdurig in ziekteverlof geweest en is nu vanaf 01 januari 2019 
in loopbaanonderbreking tot en met voorlopig 30 juni 2019. Hij heeft ook al te kennen 
gegeven dat dit nog zal verlengd worden. 
Een inspecteur volgt momenteel de opleiding voor hoofdinspecteur tot en met 30 juni 2019 
en zal daarna via mobiliteit naar een andere zone vertrekken.  
Twee calogpersoneelsleden hebben hun ontslag gegeven. De opzegtermijn van de eerste 
assistent loopt tot en met 31 januari 2019 maar zij neemt vanaf 17 januari 2019 haar 
resterend verlof op. Een andere assistent heeft ook zijn ontslag gegeven. Zijn opzegtermijn 
loopt nog tot en met 15 maart 2019 maar hij neemt vanaf 15 februari 2019 zijn resterend 
verlof op. Een assistent werkt vanaf 01 januari 2019 in het stelsel van halftijdse 
loopbaanonderbreking voorlopig al tot en met eind december 2019. Deze 3 personen staan 
ook in voor het verzekeren van het eerste onthaal. Ook hier zullen INP moeten ingezet 
worden. 

De voorbije 2 jaren werden wij regelmatig en gedurende lange periodes met dergelijke 
tekorten geconfronteerd. Door al deze afwezigheden is het niet meer mogelijk om de 
‘basispolitiezorg’ te vervullen aangezien er geen volledige interventieteams (2 x 2 personen 
per shift) meer kunnen ingevuld worden.  

Bijkomend: 
De komende 3 jaren kunnen er minstens 7 inspecteurs/hoofdinspecteurs en 2 
calogpersoneelsleden in non-activiteit voorafgaand aan pensioen of met wettelijk pensioen 
gaan. De ervaring van de voorbije jaren leert ons dat er systematisch 2 of 3 vacante functies 
niet of pas na heel lange tijd ingevuld kunnen worden.  

Rekening houdende met alle voorgaande elementen heeft de gemeenteraad dd° 19 
november 2018 de wijziging aan onze personeelsformatie, waarin wij 2 extra plaatsen voor 
inspecteur Interventie/Onthaal willen toevoegen aan ons kader, goedgekeurd. Op 20 
december 2018 heeft de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, de 
formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018, in het 
kader van het specifiek federaal toezicht, voor wat betreft de 2 extra plaatsen van inspecteur 
Interventie/Onthaal goedgekeurd. 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet 
 
Relevante documenten 

Functieprofiel voor Inspecteur van Politie, lid van de Dienst Interventie/Onthaal. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De betrekking van 2 plaatsen voor inspecteur van politie voor de Dienst Interventie/Onthaal 
(Directie Operationeel Beheer) vacant te willen verklaren en dit vanaf de mobiliteitscyclus 
2019-01.   
Artikel 2:  
Kennis te willen nemen van het functieprofiel van inspecteur voor de Dienst 
Interventie/Onthaal.  
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Artikel 3:  
Bij ontstentenis van kandidaten in de mobiliteitscyclus 2019-01 de plaatsen te publiceren in de 
eerstvolgende aspirantenmobiliteit. 
Artikel 4:  
De selectiecommissie te willen samenstellen uit: de Korpschef of een door de Korpschef 
aangewezen officier, een officier van de dienst Operationeel Beheer van de lokale politie, een 
hoofdinspecteur van de interventiedienst van de lokale politie en een secretaris aangeduid 
door de Korpschef. 
Artikel 5:  
Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 WGP 
en zoals voorzien in het Decreet over het Lokale Bestuur van 22 december 2017. 
 

Financieel beheer 

9. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.                                                        
Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2018.                                                          
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-planning en 
financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
Het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd. 
De omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale rapportering over 
de beleids-en beheerscyclus. 
De omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids-en beheerscyclus. 
De beslissing dd° 10 december 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen 
houdende positief advise inzake de budgetwijziging nummer. 1 van het boekjaar 2018 van 
het OCMW Ronse. 
De beslissing dd° 19 december 2018 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn houdende 
vaststelling van de budgetwijziging nummer 1 – 2018 van het OCMW Ronse. 

Relevante documenten 

Memo van 30 november 2018 van Jurgen Soetens aan het College 
Collegebeslissing van 10 december 2018 
Uittreksel uit het proces-verbaal van de OCMW-raad van 19 december 2018 
De budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2018 van het OCMW Ronse. 

Feiten/context/motivering 

In de budgetwijziging nummer 1 – 2018 worden naast de inbreng van resultaat van het 
boekjaar 2017 ook de klassieke wijzigingen weergegeven. 
Deze budgewijziging geeft ook aanleiding tot een aanpassing van het meerjarenplan dat ook 
wordt voorgelegd. 
De financieel directeur gaf op 30 november 2018 in zijn nota 2018-31 een positief advies 
over de budgetwijziging nummer 1 – 2018 van het OCMW Ronse. 
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Adviezen/visum 

Het advies 2018-31 dd° 30 november 2018 van de Financiële Dienst. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2018 van het OCMW 
Ronse. 

10. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.                                                                   
Aangepast meerjarenplan naar aanleiding van de budgetwijziging nummer 1, boekjaar 
2018 van het OCMW Ronse.                                                                                            
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-planning en 
financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
Het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd. 
De omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale rapportering over 
de beleids-en beheerscyclus. 
De omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids-en beheerscyclus. 
De omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd° 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige 
meerjarenplannen 2019. 
De beslissing dd° 10 december 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen 
houdende positief advies bij het aangepast meerjarenplan van het OCMW Ronse. 
De beslissing dd° 19 december 2018 van de raad voor maatschappelijk welzijn houdende 
vaststelling van het aangepast meerjarenplan van het OCMW Ronse. 

Relevante documenten 

Memo van 30 november 2018 van Jurgen Soetens aan het College 
Collegebeslissing van 10 december 2018 
Uittreksel uit proces-verbaal van OCMW-raad van 19 december 2018 
Het aangepast meerjarenplan van het OCMW Ronse. 

Feiten/context/motivering 
De budgetwijziging nummer 1 – 2018 die in zitting van heden wordt goedgekeurd geeft 
aanleiding tot een aanpassing van het meerjarenplan. 
De financieel directeur gaf op 30 november 2018 in zijn nota 2018-31 een positief advies in 
verband met het aangepast meerjarenplan van het OCMW Ronse. 

Adviezen/visum 

Het advies 2018-31 dd° 30 november 2018 van de Financiële Dienst. 
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Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Aaron Demeulemeester, Wim 
Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

Enig artikel:  
Het aangepast meerjarenplan van het OCMW Ronse goed te keuren. 

11. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Budget van het boekjaar 2019.  
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-planning en 
financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
Het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd. 
De omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale rapportering over 
de beleids-en beheerscyclus. 
De omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids-en beheerscyclus. 
De omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd° 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige 
meerjarenplannen 2019. 
De beslissing dd° 10 december 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen 
houdende het geven van een positief advies met betrekking tot het budget 2019 van het 
OCMW Ronse. 
De beslissing dd° 19 december 2018 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn betreffende 
de vaststelling van het budget 2019 van het OCMW Ronse. 

Relevante documenten 

Memo van 30 november 2018 van Jurgen Soetens 

Collegebeslissing van 10 december 2018 

Uittreksel uit het proces-verbaal van de OCMW-raad van 19 december 2018 

Het budget 2019 van het OCMW Ronse. 
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Feiten/context/motivering 

Het budget 2019 werd opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire 
bepalingen en inzonderheid de bepaling opgenomen in de omzendbrief KB/ABB 2018/2 dd° 
20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019 met name dat 
de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief is bij de opmaak van de planning 
2019 en dat het budget 2019 of het éénjarig meerjarenplan niet dient te passen in het 
lopende meerjarenplan. 
In de loop van 2019 zal een aanpassing worden voorgelegd die rekening houdt met 
mogelijks nieuwe inzichten uit het nieuwe bestuursakkoord. Tevens zal dan een nieuw 
meerjarenplan worden opgemaakt volgens de regels BBC 2020.  
De financieel directeur gaf op 30 november 2018 in zijn nota 2018-31 een positief advies tot 
advisering van de budgetwijziging nummer 1 – 2018, het aangepast meerjarenplan en het 
budget 2019 van het OCMW Ronse. 

Adviezen/visum 

Het advies 2018-31 dd° 30 november 2018 van de Financiële Dienst. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Kennis te nemen van het budget 2019 van het OCMW Ronse. 

12. Openbare Vereniging Ronse, OVERO.                                                                                           
Interne kredietaanpassing nummer 1 van het dienstjaar 2018.                                               
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-planning en 
financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
Het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd. 
De omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale rapportering over 
de beleids-en beheerscyclus. 
De omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids-en beheerscyclus. 
De beslissing dd° 19 december 2018 van de Raad van Beheer en de algemene vergadering 
van de Openbare Vereniging Ronse waarin de interne kredietaanpassing nummer 1 van het 
boekjaar 2018 werd vastgesteld. 

Relevante documenten 

De interne kredietaanpassing nummer 1 – 2018 van de Openbare Vereniging Ronse. 
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Feiten/context/motivering 

In de interne kredietaanpassing nummer 1 – 2018 worden naast de inbreng van het resultaat 
van het boekjaar 2017 ook de klassieke wijzigingen (in personeelskosten en herraming 
responsabiliseringsbijdrage) weergegeven waardoor de bijdrage van het OCMW aan 
OVERO voor het boekjaar 2018 daalt met 240.089,71 euro tot 1.033.160,68 euro. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
De interne kredietaanpassing nummer 1 – 2018 van de Openbare Vereniging Ronse goed te 
keuren. 

13. Openbare Vereniging Ronse, OVERO.                                                                          
Aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2019.                                  
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-planning en 
financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
Het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd. 
De omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale rapportering over 
de beleids-en beheerscyclus. 
De omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids-en beheerscyclus. 
De beslissing dd° 19 december 2018 van de Raad van Beheer en de algemene vergadering 
van de Openbare Vereniging Ronse waarin het aangepast meerjarenplan bij de opmaak van 
het budget 2019 werd vastgesteld. 

Relevante documenten 

Het aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2019 van de Openbare 
Vereniging Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Het bestaande aangepast meerjarenplan werd aangepast naar aanleiding van de opmaak 
van het budget 2019. De wijzigingen betreffen vooral een actualisering van de 
personeelskosten en de responsabiliseringsbijdrage. De financiële nota loopt nu tot en met 
2021. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 



 36/71 

Enig artikel:  
Het aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het budget 2019 van de Openbare 
Vereniging Ronse goed te keuren. 

14. Openbare Vereniging Ronse, OVERO.                                                                           
Budget van het dienstjaar 2019.                                                                                 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de bepalingen van titel IV-planning en 
financieel beheer, en deze van titel VII – de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
Het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Het decreet dd° 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd. 
De omzendbrief BB 2013/7 dd° 06 september 2013 betreffende de digitale rapportering over 
de beleids-en beheerscyclus. 
De omzendbrief BB 2013/8 dd° 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering 
van de beleids-en beheerscyclus. 
De beslissing dd° 19 december 2018 van de Raad van Beheer en de algemene vergadering 
van de Openbare Vereniging Ronse waarin het budget 2019 werd vastgesteld. 

Relevante documenten 

Het budget 2019 van de Openbare Vereniging Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Het budget 2019 volgt rechtstreeks uit het aangepast meerjarenplan bij de opmaak van het 
budget 2019 van de Openbare Vereniging Ronse dat heden eveneens ter goedkeuring wordt 
voorgelegd. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
Het budget 2019 van de Openbare Vereniging Ronse goed te keuren. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

15. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                                       
Grondverkoop voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de 
residentie Oscar.                                                                                                                           
Goedkeuring. 

Bevoegdheid /rechtsgrond 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
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- Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba 
Avaronne voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 

Relevante documenten  

- Verslag nummer 2019/007.  
- 1 ontwerp van akte. 
- 1 verkoopovereenkomst. 
- 1 tabel van grondverkoop. 

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 verkoopprijs (inclusief 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:  
Overwegende dat wij 1 ontwerp van akte en 1 verkoopovereenkomst ontvingen 
* op naam van Vos van Marken Sekieta, echtgenote van Waeyaert Luc, voor een appartement 
met aanhorigheden binnen de residentie Oscar van De Stadstuin, zijnde “app 1.2”, met garage 
“G6 met een grondwaarde van 24.079,00 EUR.   
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Keurt de grondverkoop binnen het stadvernieuwingsproject De Stadstuin, op naam van 
mevrouw Vos van Marken Sekieta, echtgenote van Waeyaert Luc, voor een appartement 
met aanhorigheden binnen de residentie Oscar van De Stadstuin, zijnde “app 1.2” met een 
garage “G6”, met een grondwaarde van 24.079,00 euro goed. 

16. Ontwerp van huurovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor de brandweerkazerne.                                  
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/005 van de Technische Dienst van 08 januari 2019. 
- Schattingsverslag. 
- Ontwerp van huurovereenkomst. 
- Akte van erfdienstbaarheid. 
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Feiten/context/motivering 

Met ingang van 01 januari 2015 is het gemeentelijk brandweerkorps van Ronse overgegaan 
naar de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen ingevolge de wet op de Civiele Veiligheid 
van 15 mei 2007. Artikel 215 van deze wet bepaalt dat de kazernes en andere onroerende 
goederen die eigendom zijn van de gemeente en die noodzakelijk zijn voor het 
onderbrengen van het administratief en operationeel personeel worden overgedragen aan de 
zones of ter beschikking gesteld. 
Aangezien de brandweerkazerne van Ronse sedert 01 januari 2015 gebruikt wordt door de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werd door de Zoneraad op 28 oktober 2016 beslist 
om de kazerne van de Stad Ronse te huren. 
Tussen de Stad Ronse en de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werd een ontwerp van 
huurovereenkomst opgemaakt. De huurovereenkomst bevat onder andere volgende 
clausules : 

- De huur gaat in vanaf 01 januari 2015. 
- De duur van de overeenkomst bedraagt 9 jaar met mogelijkheid tot verlenging en mits 

de duurtijd van 20 jaar niet te overschrijden. Na 20 jaar wordt het goed gratis ter 
beschikking gesteld van de Zone. 

- Het goed wordt verhuurd in zijn huidige bestemming, als brandweerkazerne. Tijdens 
de duur van de huurovereenkomst zal aan deze bestemming nooit enige wijziging 
mogen worden aangebracht. Ingeval tijdens de duur van de huurovereenkomst 
aanpassingswerken aan de brandweerkazerne of herbestemmingen van bepaalde 
lokalen die kaderen in het doel van de Zone zich opdringen, mag dit slechts gebeuren 
mits akkoord van de verhuurder en mits het bekomen van de vereiste vergunningen. 

- Er wordt een huurprijs  overeengekomen van 55.000,00 euro per jaar, te verminderen 
met 5.993,01 euro per jaar voor gebruik van een ruimte door de stedelijke Harmonie 
(oppervlakte 265,06 m²). 

- De huurder neemt alle onderhouds- en herstellingswerken aan het goed en haar 
installaties ten laste; alsook de grove herstellingen of de nodige infrastructuurwerken 
die noodzakelijk zijn voor het behoud en de bestemming van het gehuurde goed, ook 
die welke door sleet, ouderdom of overmacht noodzakelijk zijn geworden. 

- Onderverhuring en overdracht van huur, geheel of gedeeltelijk, zijn verboden. 
- De bestaande erfdienstbaarheid van overgang en parkeerplaatsen ten voordele van 

de provincie werd opgenomen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het ontwerp van huurovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen met ingang op 01 januari 2015 wordt goedgekeurd. 

17. Aanleg van een nieuw openbaar verlichtingsnet, het wegnemen en vervangen van 
de bestaande palen en armaturen in de Germinal.                                                                 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 004 van de Technische Dienst dd° 08 januari 2019. 
- Offerte en plan Eandis. 
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Feiten/context/motivering 

- Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor de aanleg van een nieuw openbaar 
verlichtingsnet in de Germinal te Ronse.  

- Het ontwerp omvat het wegnemen van de bestaande palen wegens aantasting door 
betonrot en deze te vervangen door : 

 52 palen met lichtpunthoogte 8 m  in RAL-kleur 10714 (dark grey) met armatuur 
Luma 10000 Lm – 74 W (koud wit) 

 2 palen met lichtpunthoogte 8 m in RAL-kleur 10714 (dark grey) met elk 2 
armaturen Luma 10000 Lm – 74 W (koud wit)  

 7 palen met lichtpunthoogte 4 m in RAL-kleur 10714 (dark grey) met armatuur 
Micro Luma 2500 Lm – 22 W (koud wit) aan het fietspad 

- Er wordt voorzien om de lichten te dimmen tussen 23 u en 6 u. Hierdoor zullen de totale 
verbruikskosten dalen met 30%. 

- De nieuwe palen zullen geplaatst worden op de rooilijn zodat ze niet dienen verwijderd 
te worden bij eventuele werken aan het openbaar domein. 

- Volgens het dossier NW323009 opgemaakt door Eandis bedraagt de kostenraming 
57.568,51 euro exclusief btw en 69.657,90 euro inclusief btw, door de stad te betalen. 

- Het krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2019/1 – algemene rekening 
2280000 – beleidsitem 06700. 

 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het vervangen van 61 palen en 63 armaturen door LED-armaturen in 
de Germinal te Ronse volgens het dossier 323009 van Eandis en de kostenraming ten 
bedrage van 57.568,51 euro, exclusief btw en 69.657,90 euro, inclusief btw. 
Artikel 2:  
Het krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2019/1 – algemene rekening 2280000 – 
beleidsitem 06700. 
Artikel 3:  
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 

18. Herstellen van verschillende asfaltwegen op het grondgebied van de Stad Ronse 
voor het jaar 2019.                                                                                                                    
Goedkeuring van het ontwerp omvattende het bijzonder bestek en de gedetailleerde 
raming der werken. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 008 van de Technische Dienst dd° 11 januari 2019. 
- Bestek. 
- Raming. 
- Collegebeslissing van 10 december 2018. 

Feiten/context/motivering 

- Door het College werd in zitting van 10 december 2018 de lijst van de slechtste 
asfaltwegen goedgekeurd.  
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- Door het ontwerpbureau van de stad werd een bestek en een gedetailleerde raming 
opgemaakt voor het herstellen van de asfaltwegen in 2019. 

- De Gasmeterstraat kan duurzaam hersteld worden door de toplaag af te frezen en een 
nieuwe toplaag aan te leggen. 

- De overige straten kunnen hersteld worden door een herprofilering en het aanbrengen 
van een tweelaagse slemafdichting/bestrijking, zijnde : 

IJsmolenstraat 
Rotterij 
Stooktstraat 
Remi Van Caeneghemstraat 
Maquisstraat 
Hoogdeurnestraat 
Brokelaerestraat 
Hersenplank 
Fiertelmeers bovenkant 
Cachette Pierrette 
Boekzitting  
Sint-Pietersbosstraat. 
- De totale kostprijs wordt geraamd op 191.091,90 euro BTW exclusief of 231.221,20 

euro BTW inclusief. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het ontwerp en de raming voor het herstellen van de asfaltwegen in 2019 worden 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
In het investeringsbudget 2019 is een krediet voorzien van 200.000 euro onder artikel 
2240000 – beleidsitem 02000, subproject ASF-BET. Na aanbesteding zal blijken of dit krediet 
voldoet voor uitvoering van deze werken. 
Artikel 3: 
De opdracht zal ingevolge openbare procedure worden toegewezen. 
 

Verzelfstandiging 

19. Openbare Vereniging Ronse (OVERO).                                                                              
Aanduiding van de leden van de Algemene Vergadering.                                                       
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34 en 35 
- De OCMW-raadsbeslissing van 14 november 2002 houdende de oprichting van een 

vereniging conform de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet op de 
OCMW’s met als enige deelgenoot het OCMW van Ronse, onder de benaming OVERO, 
Openbare Vereniging Ronse en de goedkeuring van de statuten.  

- De gemeenteraadsbeslissing van 02 december 2002 betreffende de oprichting van 
“OVERO”, openbare vereniging Ronse en de vaststelling van de statuten.  

- De statuten van de vereniging OVERO meer bepaald artikel 11 betreffende de 
samenstelling van de algemene vergadering.  
 



 41/71 

Relevante documenten 
- De statuten van de vereniging OVERO 
- E-mails met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters dd° 17 

december 2018 en 09 januari 2019 
- Kandidaturen 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het stadsbestuur aan te duiden. 
Er werd op 17 december 2018 en 09 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de 
partijvoorzitters om kandidaten voor te dragen voor de Algemene Vergadering en de Raad 
van Beheer (Raad van Bestuur).  
De stad kan voor de algemene vergadering volgende leden voordragen : maximaal twee 
vertegenwoordigers met raadgevende stem. 

De leden van de algemene vergadering mogen geen persoonlijke, familiale of zakelijke 
belangen hebben die ingaan tegen het belang van de vereniging. 
De vertegenwoordigers dienen geen gemeenteraadsleden te zijn. 

Volgende kandidaturen werden ingediend: 
- Brigitte Vanhoutte 
- Safia Marzouki 
- Philippe Marnic Vallez 
- Tom Deputter 
- Lech Schelfout. 

Gaat over tot de geheime stemming inzake het aanduiden van een eerste vertegenwoordiger 
met raadgevende stem voor de algemene vergadering. 

Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming;  
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden;  
De uitslag van de stemming luidt als volgt:  
Mevrouw Safia Marzouki bekomt 18 stemmen. 
De heer Philippe Marnic Vallez bekomt 10 stemmen. 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming; 

Gaat over tot de geheime stemming inzake het aanduiden van een tweede 
vertegenwoordiger met raadgevende stem voor de algemene vergadering. 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de stemming luidt als volgt : 
Mevrouw Brigitte Vanhoutte bekomt 18 stemmen. 
De heer Philippe Marnic Vallez bekomt 10 stemmen. 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming 

Besluit: 

Artikel 1:  
Volgende personen worden aangeduid als leden met raadgevende stem in de algemene 
vergaderingen van "OVERO" : 
Mevrouw Safia Marzouki wordt aangeduid als eerste vertegenwoordiger met raadgevende 
stem. 
Mevrouw Brigitte Vanhoutte wordt aangeduid als tweede vertegenwoordiger met 
raadgevende stem. 
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 
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20. Openbare Vereniging Ronse (OVERO).                                                                               
Aanduiding van de leden van de Raad van Bestuur (Raad van Beheer).                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34 en 35. 
- De OCMW-raadsbeslissing van 14 november 2002 houdende de oprichting van een 

vereniging conform de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet op de 
OCMW’s met als enige deelgenoot het OCMW van Ronse, onder de benaming OVERO, 
Openbare Vereniging Ronse en de goedkeuring van de statuten.  

- De gemeenteraadsbeslissing van 02 december 2002 betreffende de oprichting van 
“OVERO”, openbare vereniging Ronse en de vaststelling van de statuten.  

- De statuten van de vereniging OVERO meer bepaald artikel 24 betreffende de 
samenstelling van de Raad van Bestuur (Raad van Beheer). 

Relevante documenten 

- De statuten van de vereniging OVERO 
- E-mails met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters dd° 17 

december 2018 en 09 januari 2019 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het stadsbestuur aan te duiden. 
Er werd op 17 december 2018 en 09 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de 
partijvoorzitters om kandidaten voor te dragen voor de Algemene Vergadering en de Raad 
van Bestuur (Raad van Beheer).  
De stad kan voor de Raad van Bestuur (Raad van Beheer) volgende leden voordragen: 
maximum drie raadgevende vertegenwoordigers.  

De leden van de Raad van Bestuur (Raad van Beheer) mogen geen persoonlijke, familiale of 
zakelijke belangen hebben die ingaan tegen het belang van de vereniging. 
De vertegenwoordigers dienen geen gemeenteraadsleden te zijn.  

Volgende kandidaturen werden ingediend: 
- Brigitte Vanhoutte 
- Kamel Safi 
- Hubert Claeys 
- Pol Kerckhove 
- Tom Deputter 
- Lech Schelfout. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een eerste kandidaat-bestuurder voor 
de Raad van Bestuur van OVERO. 

Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming;  
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden;  
De uitslag van de stemming luidt als volgt:  
De heer Hubert Claeys bekomt 18 stemmen. 
De heer Lech Schelfout bekomt 10 stemmen. 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming; 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een tweede kandidaat-bestuurder 
voor de Raad van Bestuur van OVERO. 

Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming;  
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Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden;  
De uitslag van de stemming luidt als volgt:  
De heer Kamel Safi bekomt 18 stemmen. 
De heer Lech Schelfout bekomt 10 stemmen. 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming; 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een derde kandidaat-bestuurder voor 
de Raad van Bestuur van OVERO. 

Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de stemming luidt als volgt : 
Mevrouw Brigitte Vanhoutte bekomt 18 stemmen. 
De heer Lech Schelfout bekomt 10 stemmen. 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming; 

Besluit: 

Artikel 1:  
Volgende personen aan te duiden als leden met raadgevende stem in de Raad van Bestuur 
(Raad van Beheer) van "OVERO" : 
De heer Hubert Claeys wordt aangeduid als eerste kandidaat-bestuurder voor de Raad van 
Bestuur. 
De heer Kamel Safi wordt aangeduid als tweede kandidaat-bestuurder voor de Raad van 
Bestuur. 
Mevrouw Brigitte Vanhoutte wordt aangeduid als derde kandidaat-bestuurder voor de 
Raad van Bestuur. 
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

21. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.                                                 
Samenstelling van de Raad van Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 41, 20° 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 34, 35, 229 en 235. 
- De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, artikel 

11 betreffende de samenstelling van de Raad van Bestuur. 

Relevante documenten 

- De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning 
(goedgekeurd op de gemeenteraad van 04 juli 2011) 

- E-mail dd° 09 januari 2019 van de Dienst Bestuursadministratie aan de verschillende 
partijvoorzitters en fractieleiders om kandidaten voor te dragen.  

- De kandidaturen van de verschillende fracties van de gemeenteraad.  

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor 
de volledige legislatuur 2019-2024. 
De gemeenteraad benoemt de leden van de Raad van Bestuur. Het aantal leden bedraagt 9. 
Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.  
De vertegenwoordigers dienen geen gemeenteraadsleden te zijn.  
Elke fractie kan minstens één lid van de Raad van Bestuur aanduiden.  
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Op 09 januari 2019 werden de partijvoorzitters en de fractieleiders aangeschreven om 
kandidaten voor te dragen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend : 

- CD&V: Joris Vandenhoucke, Faiza El Ghouch en Eva Lamon 
- N-VA: Aaron Demeulemeester en Angélique Syroit 
- sp.a: Gunther Deriemaker en Jean-Pierre Stockman 
- Open Vld: Guillaume Devos 
- Groen: Imane Mazouz. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de verdeling van de 9 mandaten in de Raad van Bestuur van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning als volgt : 
- voor de fractie CD&V : 3 mandaten 
- voor de fractie N-VA : 2 mandaten 
- voor de fractie sp.a : 2 mandaten 
- voor de fractie Open Vld : 1 mandaat 
- voor de fractie Groen : 1 mandaat. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de nominatieve samenstelling van de Raad van Bestuur van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning als volgt : 

- CD&V : Joris Vandenhoucke, Faiza El Ghouch en Eva Lamon 
- N-VA : Aaron Demeulemeester en Angélique Syroit 
- sp.a : Gunther Deriemaker en Jean-Pierre Stockman 
- Open Vld : Guillaume Devos 
- Groen : Imane Mazouz. 

22. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                     
Samenstelling van de Raad van Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                         
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 41, 20° 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34, 35, 229 en 

235. 
- De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse, 

artikel 11 betreffende de samenstelling van de Raad van Bestuur. 

Relevante documenten 

- De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse 
(goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 april 2012) 

- E-mail dd° 09 januari 2019 van de Dienst Bestuursadministratie aan de verschillende 
partijvoorzitters en fractieleiders om kandidaten voor te dragen.  

- De kandidaturen van de verschillende fracties van de gemeenteraad.  

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor 
de volledige legislatuur 2019-2024. 
De gemeenteraad benoemt de leden van de Raad van Bestuur. Het aantal leden bedraagt 9. 
Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.  
De vertegenwoordigers dienen geen gemeenteraadsleden te zijn.  
Elke fractie kan minstens één lid van de Raad van Bestuur aanduiden.  



 45/71 

Op 09 januari 2019 werden de partijvoorzitters en de fractieleiders aangeschreven om 
kandidaten voor te dragen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend : 

- CD&V : Luc Dupont, Eugénie Carrez en Yves Deworm 
- N-VA : Sylvie Van Overmeeren en Dominique Opsomer 
- sp.a : Koen Haelters en Björn Bordon 
- Open Vld : Michel Vandenhende 
- Groen : Françoise Opsomer. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de verdeling van de 9 mandaten in de Raad van Bestuur van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse als volgt : 
- voor de fractie CD&V : 3 mandaten 
- voor de fractie N-VA : 2 mandaten 
- voor de fractie sp.a : 2 mandaten 
- voor de fractie Open Vld : 1 mandaat 
- voor de fractie Groen : 1 mandaat. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de nominatieve samenstelling van de Raad van Bestuur van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse als volgt : 

- CD&V : Luc Dupont, Eugénie Carrez en Yves Deworm 
- N-VA : Sylvie Van Overmeeren en Dominique Opsomer 
- sp.a : Koen Haelters en Björn Bordon 
- Open Vld : Michel Vandenhende 
- Groen : Françoise Opsomer. 

23. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
vzw Gezinszorg Ronse.                                                                                                                      
Aanduiding van de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering voor de 
legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 41, 20° 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34, 35, 229 en 

246 
- Het Ministerieel Besluit dd° 28 november 2017 houdende goedkeuring van de 

gemeenteraadsbeslissing van 16 oktober 2017 houdende de oprichting van vzw 
Gezinszorg Ronse als een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm; 

- De gemeenteraadsbeslissing van 16 oktober 2017 waarbij een extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA vzw Gezinszorg Ronse opgericht werd en 
de statuten van de nieuwe vzw werden goedgekeurd 

- De statuten van vzw Gezinszorg Ronse, artikels 6 en 15, betreffende de samenstelling 
van de algemene vergadering. 

Relevante documenten 

- De statuten van de vzw Gezinszorg Ronse 
- E-mail van de Dienst Bestuursadministratie dd° 09 januari 2019 gericht aan de 

partijvoorzitters en fractieleiders betreffende het voordragen van kandidaten 
- Kandidaturen. 
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Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het stadsbestuur aan te duiden. 
Artikel 6 van de statuten van de vzw Gezinszorg Ronse bepaalt :  
§1. De vereniging bestaat enkel uit effectieve leden, in deze statuten ook ‘leden’  genoemd.  
Er kunnen geen toegetreden leden zijn.  
Aan de leden komt de volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de 
algemene vergadering toe.  
§2. De vereniging heeft volgende leden :   
Categorie A : 1 lid 
de Stad Ronse, vertegenwoordigd door het bevoegde lid van het College van Burgemeester 
en Schepen van de Stad Ronse, daartoe gekozen door de gemeenteraad van de stad. Het 
bevoegde lid van het College van Burgemeester en Schepenen treedt op als 
vertegenwoordiger van de Stad Ronse en handelt overeenkomstig de instructies van de 
gemeenteraad van de Stad Ronse. 
Categorie B : 6 leden  
De vzw Woonzorgcentrum (WZC) Sint – Vincentius, als rechtspersoon vertegenwoordigd 
door één vertegenwoordiger, aangevuld met 5 personen voorgedragen vanuit de vzw WZC 
Sint-Vincentius 
Categorie C :  
Eén vertegenwoordiger van iedere politieke fractie binnen de gemeenteraad van de Stad 
Ronse, die zetelt namens de politieke fractie. 
Categorie D : 
Andere leden die worden aanvaard door de Raad van Bestuur en die een voldoende band 
hebben met het maatschappelijk doel van de vereniging.  
Artikel 15 van de statuten bepaalt het volgende : 
De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging.  

De vertegenwoordigers van de stad worden door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen. 

Op 09 januari 2019 werd een oproep gelanceerd aan de partijvoorzitters en fractieleiders om 
kandidaturen in te dienen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend:  
Cat A: Wim Vandevelde 
Cat. C: 

- Rossana Khoshaba 
- Diederik Van Hamme 
- Pol Kerckhove  
- Tom Deputter 
- Imane Mazouz. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De heer Wim Vandevelde, lid van het College van Burgemeester en Schepenen, aan te 
duiden als vertegenwoordiger van de stad, lid van categorie A in de algemene vergadering. 
Artikel 2: 
Akte te nemen van de volgende leden aangeduid door de politieke fracties voor de algemene 
vergadering van de vzw Gezinszorg Ronse als leden in de categorie C :  

- CD&V : Diederik Van Hamme 
- N-VA : Rossana Khoshaba 
- Open Vld : Tom Deputter 
- sp.a : Pol Kerckhove 
- Groen : Imane Mazouz. 
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Artikel 3: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

24. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
vzw Gezinszorg Ronse.                                                                                                                    
Voordracht van de leden voor de Raad van Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 41, 20° 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34, 35, 229 en 

246 
- Het Ministerieel besluit dd° 28 november 2017 houdende goedkeuring van de 

gemeenteraadsbeslissing van 16 oktober 2017 houdende de oprichting van vzw 
Gezinszorg Ronse als een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm 

- De gemeenteraadsbeslissing van 16 oktober 2017 waarbij een extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA vzw Gezinszorg Ronse opgericht werd en 
de statuten van de nieuwe vzw werden goedgekeurd 

- De statuten van vzw Gezinszorg Ronse, artikel 25, betreffende de samenstelling van 
de Raad van Bestuur. 

Relevante documenten 

- De statuten van de vzw Gezinszorg Ronse 
- E-mail van de Dienst Bestuursadministratie dd° 09 januari 2019 gericht aan de 

partijvoorzitters en fractieleiders betreffende het voordragen van kandidaten 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het stadsbestuur aan te duiden. 
Artikel 25 van de statuten bepaalt het volgende: 
§1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, benoemd door de algemene 
vergadering voor een termijn van zes jaar, telkens gelijklopend met de gemeentelijke 
legislatuur.  
§2. De bestuurders bestaan uit : 
Categorie A : 1 bestuurder 
het bevoegde lid van het College van Burgemeester en Schepen van de Stad Ronse. 
Categorie B : 5 bestuurders  
5 personen voorgedragen vanuit de vzw WZC Sint-Vincentius 
Categorie C :  
één vertegenwoordiger van iedere politieke fractie binnen de gemeenteraad van de Stad 
Ronse, die zetelt in eigen naam als bestuurder. De leden van categorie C hebben steeds de 
eenvoudige meerderheid binnen de Raad van Bestuur. Indien hun aantal daalt, wordt tevens 
het aantal bestuurders van categorie B en D navenant aangepast waarbij eerst het aantal 
bestuurders van categorie D wordt aangepast. 
Categorie D : 
andere bestuurders, die worden aangeduid door de algemene vergadering. 
§3. De Stad Ronse draagt daartoe binnen de algemene vergadering, op aangeven van de 
gemeenteraad, de kandidaat bestuurders voor van categorie C.  
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging.  
Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.  
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§4. De Raad van Bestuur kiest uit haar leden een voorzitter die komt uit de bestuurders van 
categorie B. Het bevoegde lid van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad 
Ronse is van rechtswege ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. 

Artikel 246 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het volgende: 
Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van de verschillende partijen, beschikt de 
gemeente steeds over een meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering van 
de gemeentelijke vennootschap of vereniging en draagt de gemeente steeds een 
meerderheid voor van de leden van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke 
vennootschap, vereniging of stichting. Die voordracht waarborgt elke fractie een 
vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de door de gemeente voorgedragen leden 
van de Raad van Bestuur is van hetzelfde geslacht. 

De vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur dienen geen gemeenteraadsleden te zijn.  

Op 09 januari 2019 werd een oproep gelanceerd aan de partijvoorzitters en fractieleiders om 
kandidaturen in te dienen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend:  
Cat. A: Joris Vandenhoucke 
Cat. C: 

- Rebecca Verhellen 
- Leo Verstichel 
- Jean-Pierre Stockman 
- Guillaume Devos 
- Anne Marescaux. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De heer Joris Vandenhoucke, lid van het College van Burgemeester en Schepenen, voor te 
dragen als vertegenwoordiger van de stad, lid van categorie A, in de Raad van Bestuur. 
Artikel 2: 
De volgende leden voor te dragen voor de Raad van Bestuur van de vzw Gezinszorg Ronse 
als leden in de categorie C :  

- CD&V: Leo Verstichel 
- N-VA: Rebecca Verhellen 
- Open Vld: Guillaume Devos 
- sp.a: Jean-Pierre Stockman 
- Groen:Anne Marescaux. 

Artikel 3: 
Haar vertegenwoordigers in de algemene vergadering de opdracht te geven deze leden te 
benoemen als bestuurders. 
Artikel 4: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

25. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba.                                                                                              
Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de 
legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                            
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 41, 20° 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikelen 34, 35, 229 en 

246 
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- De gemeenteraadsbeslissing van 06 oktober 2014 houdende goedkeuring van de 
statutenwijziging in het kader van de omvorming van de Coöperatieve 
Bouwmaatschappij van de Stad Ronse naar een extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm.  

- De statuten van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba, artikel 25 betreffende de samenstelling van de 
algemene vergadering. 

Relevante documenten 

- De statuten van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba 

- E-mail van de Dienst Bestuursadministratie dd° 09 januari 2019 naar de partijvoorzitters 
en fractieleiders met oproep naar kandidaten 

- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor 
de volledige legislatuur 2019-2024. 

Artikel 246 § 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het volgende: De 
vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering van de gemeentelijke 
vennootschap en vereniging worden door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen. De 
vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering handelen overeenkomstig 
de instructies van de gemeenteraad. 

Op 09 januari 2019 werd een oproep gelanceerd aan de partijvoorzitters en fractieleiders om 
kandidaturen in te dienen.  

De Stad Ronse dient één vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene 
vergaderingen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend:  
- Faiza El Ghouch 
- Guillaume Devos 
- Lech Schelfout. 

Gaat over tot de geheime stemming voor de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba. 

Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Er worden zesentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
Mevrouw Faiza El Ghouch bekomt 18 stemmen. 
De heer Guillaume Devos bekomt 5 stemmen. 
De heer Lech Schelfout bekomt 3 stemmen. 
Er zijn 2 ongeldige stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Mevrouw Faiza El Ghouch wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de Stad Ronse in 
de Algemene Vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke 
vorm, EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba. 
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Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

26. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba.                                                                                                   
Voordracht van de leden voor de Raad van Bestuur voor de legislatuur 2019 - 
2024. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikelen 40 en 41, 20° 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikelen 34, 35, 229 en 

246 
- De gemeenteraadsbeslissing van 06 oktober 2014 houdende goedkeuring van de 

statutenwijziging in het kader van de omvorming van de Coöperatieve 
Bouwmaatschappij van de Stad Ronse naar een extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm.  

- De statuten van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba, artikel 18 betreffende de samenstelling van de Raad 
van Bestuur. 

Relevante documenten 

- De statuten van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba 

- E-mail van de Dienst Bestuursadministratie dd° 09 januari 2019 naar de partijvoorzitters 
en fractieleiders met oproep naar kandidaten 

- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor 
de volledige legislatuur 2019-2024. 

Artikel 246 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het volgende : 
Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van de verschillende partijen, beschikt de 
gemeente steeds over een meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering van 
de gemeentelijke vennootschap of vereniging en draagt de gemeente steeds een 
meerderheid voor van de leden van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke 
vennootschap, vereniging of stichting. Die voordracht waarborgt elke fractie één 
vertegenwoordiger. Ten hoogste twee derde van de door de gemeente voorgedragen leden 
van de Raad van Bestuur is van hetzelfde geslacht. 

De vertegenwoordigers dienen geen gemeenteraadsleden te zijn.  

Op 09 januari 2019 werd een oproep gelanceerd aan de partijvoorzitters en fractieleiders om 
kandidaturen in te dienen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend :  
- CD&V: Luc Dupont 
- N-VA: Davine Baert 
- sp.a: Gunther Deriemaker 
- Open Vld: Tom Deputter 
- Groen: Myriam De Feyter. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
Volgende kandidaat-bestuurders voor de Raad van Bestuur van het extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba voor te dragen : 

- CD&V: Luc Dupont 
- N-VA: Davine Baert 
- sp.a: Gunther Deriemaker 
- Open Vld: Tom Deputter 
- Groen: Myriam De Feyter. 

Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

27. Gaselwest.                                                                                                                                
1) Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 25 maart 2019.                                                                                                                          
2) Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40 §1. 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34, 35, 432 en 

445. 
- De statuten van Gaselwest. 

Relevante documenten 

- Schrijven van Gaselwest dd° 27 december 2018 betreffende de algemene vergadering 
in buitengewone zitting van 25 maart 2019 

- E-mail van de Dienst Bestuursadministratie met een oproep naar kandidaten gericht 
aan de partijvoorzitters en fractieleiders dd° 09 januari 2019. 

- Kandidaturen 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor 
de volledige legislatuur 2019-2024. 

Alle mandaten in de verschillende organen van de opdrachthoudende verenigingen vervallen 
onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de 
gemeenteraden.  
Op de eerste algemene vergadering van 25 maart 2019 dienen, overeenkomstig artikel 445 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur, de voordrachten van de gemeenteraden voor de 
benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de regionale bestuurscomités, te 
worden voorgelegd.  
De Stad Ronse, aangesloten bij Gaselwest, werd uitgenodigd tot het bijwonen van de 
buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op maandag 25 maart 2019 te Kuurne.  
De agenda is als volgt samengesteld:  

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen. 
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In artikel 432, alinea 3, van het Decreet over het Lokaal Bestuur, wordt bepaald dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering. Deze vertegenwoordigers voor 
de algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de volledige duurtijd van de 
gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.  
De bestuurders en de leden van de regionale bestuurscomités van Gaselwest kunnen geen 
vertegenwoordiger zijn voor de algemene vergadering.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger: 
Effectief: Diederik Van Hamme – plaatsvervanger: David Vandekerkhove 
Effectief: Tom Deputter – plaatsvervanger: Guillaume Devos 
Effectief: Lech Schelfout – plaatsvervanger: Imane Mazouz. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 vertegenwoordiger en 1 
plaatsvervanger van de Stad Ronse voor de algemene vergaderingen van Gaselwest: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt : 
De heer Diederik Van Hamme, met als plaatsvervanger David Vandekerkhove, bekomt 18 
stemmen. 
De heer Tom Deputter, met als plaatsvervanger Guillaume Devos, bekomt 5 stemmen. 
De heer Lech Schelfout, met als plaatsvervanger Imane Mazouz, bekomt 5 stemmen. 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2019, met als enig 
punt ‘statutaire ontslagnemingen en benoemingen’ goed te keuren.  
Artikel 2:  
De heer Diederik Van Hamme, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Wolvestraat 
nummer 100, (e-mailadres diederik.vanhamme@gmail.com), aan te duiden als 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van de 
Opdrachthoudende Vereniging voor Gas en Elektriciteit van het Westen, Gaselwest, voor de 
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger 
de heer David Vandekerkhove, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Langeweg 
nummer 16 (e-mailadres vandekerkhove.david@gmail.com). 
Artikel 3:  
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in 
buitengewone zitting op 25 maart 2019, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.  
Artikel 4: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

28. Opdrachthoudende Vereniging voor Gas en Elektriciteit van het Westen, "Gaselwest". 
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) 
Oost en een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.                                  
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40 §1. 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikelen 34, 35, 442 en 

445. 
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- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen, Gaselwest, artikelen 12 en 17 

Relevante documenten 

- Schrijven van Gaselwest dd° 20 november 2018 betreffende de voordracht van 
kandidaat-mandatarissen ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden samen met 
een principenota die de te volgen werkwijze met betrekking tot de mandaten van 
Gaselwest beschrijft. 

- E-mail van de Dienst Bestuursadministratie met een oproep naar kandidaten gericht 
aan de partijvoorzitters en fractieleiders dd° 09 januari 2019. 

- Kandidaturen.  
 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor 
de volledige legislatuur 2019-2024. 

Alle mandaten in de verschillende organen van de opdrachthoudende verenigingen vervallen 
onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de 
gemeenteraden.  
Op de eerste algemene vergadering, namelijk op 25 maart 2019, zullen de voordrachten van 
de gemeenteraden voor de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en van de 
Regionale Bestuurscomités aan de algemene vergadering worden voorgelegd.  

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten hebben de deelnemende gemeenten het recht om 
maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen.  

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten heeft elke gemeente het recht één kandidaat-lid 
voor te dragen.  

De kandidaat-bestuurder is dezelfde persoon als het kandidaat-lid van het Regionaal 
Bestuurscomité.  

Het moet gaan om onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° van het 
Energiebesluit van 19 november 2010. Bovendien mogen de voorgedragen kandidaten geen 
enkele functie of activiteit uitoefenen ten dienste van een producent, een invoerder van 
buitenlands aardgas, een houder van een leveringsvergunning of een tussenpersoon. 
Daarnaast zijn er ook decretale en statutaire onverenigbaarheden.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur en 
kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité : 

- Jo Cornelus  
- Tom Deputter 
- Lech Schelfout. 

Gaat over bij geheime stemming, tot de aanduiding van een kandidaat-lid voor de Raad van 
Bestuur en een kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité van Gaselwest: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
De heer Jo Cornelus bekomt 18 stemmen. 
De heer Tom Deputter bekomt 6 stemmen. 
De heer Lech Schelfout bekomt 4 stemmen. 
 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 



 54/71 

Artikel 1:  
De heer Jo Cornelus, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Ommegangstraat 
nummer 5(e-mailadres jo.cornelus@telenet.be) voor te dragen als kandidaat-lid voor het 
Regionaal Bestuurscomité (RBC) Oost, voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene 
Vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.  
Artikel 2: 
Dezelfde persoon vermeld in Artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de Raad 
van Bestuur, voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene Vergadering van 25 maart 
2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.  
Artikel 3: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 
 

29. Opdrachthoudende Vereniging voor Gas en Elektriciteit van het Westen, Gaselwest. 
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                            
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35 en 440 
- De statuten van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, in het bijzonder artikelen 

12 en 17. 

Relevante documenten 

- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen, Gaselwest. 

- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders 
van de oppositie dd° 15 januari 2019. 

- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er aanleiding 
toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor de volledige 
legislatuur 2019-2024. 
Er werd op 15 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders 
van de oppositie om een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur van Gaselwest voor te dragen.  
Artikel 440 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en artikelen 12 en 17 van de statuten 
bepalen dat aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door één 
rechtstreeks door de gemeente aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Dit 
gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van 
het College van Burgemeester en Schepenen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend:  
- Koen Haelters  
- Tom Deputter 
- Lech Schelfout. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van Gaselwest ov. 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
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De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
De heer Tom Deputter bekomt 25 stemmen. 
Er zijn 3 blanco stembiljetten. 
 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1: 
De heer Tom Deputter, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Charles de Gaullestraat 
nummer 19, (e-mailadres tom@advocaat.deputter.eu) aan te duiden als kandidaat-bestuurder 
met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van Gaselwest ov voor de periode van heden 
tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

30. IGS Westlede.                                                                                                                                 
1) Bespreking en goedkeuring van agenda van buitengewone algemene vergadering 
van 19 maart 2019.                                                                                                                                    
2) Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen voor de legislatuur 2019-2024.                                                                            
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40 §1 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikelen 34, 35, 432 en 

445. 
- De statuten van Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede 

Relevante documenten 

- Schrijven van IGS Westlede dd° 14 januari 2019 betreffende de bijzondere algemene 
vergadering van 19 maart 2019 

- E-mail van de Dienst Bestuursadministratie met een oproep naar kandidaten gericht 
aan de partijvoorzitters en fractieleiders dd° 09 januari 2019 

- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Alle mandaten in de verschillende organen van de opdrachthoudende verenigingen vervallen 
onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de 
gemeenteraden.  
Op de eerste algemene vergadering van 19 maart 2019 dienen, overeenkomstig artikel 445 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur, de voordrachten van de gemeenteraden voor de 
benoeming van de leden van de Raad van Bestuur te worden voorgelegd.  
De Stad Ronse, aangesloten bij IGS Westlede, werd uitgenodigd tot het bijwonen van de 
bijzondere algemene vergadering van IGS Westlede op 19 maart 2019.  
De agenda is als volgt samengesteld:  

1. Samenstelling Raad van Bestuur. 

In artikel 432, alinea 3, van het Decreet over het Lokaal Bestuur, wordt bepaald dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering.  
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Deze vertegenwoordigers voor de algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de 
volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, namelijk tot einde 2024.  
De bestuurders kunnen geen vertegenwoordiger zijn voor de algemene vergadering. 

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger: 
- Effectief: David Vandekerkhove – plaatsvervanger: Rossana Khoshaba 
- Effectief: Tom Deputter – plaatsvervanger: Guillaume Devos. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 vertegenwoordiger en 1 
plaatsvervanger van de Stad voor de algemene vergaderingen van IGS Westlede: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
De heer David Vandekerkhove, met als plaatsvervanger mevrouw Rossana Khoshaba, 
bekomt 18 stemmen. 
De heer Tom Deputter, met als plaatsvervanger de heer Guillaume Devos, bekomt 10 
stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De agenda van de bijzondere algemene vergadering van 19 maart 2019 van IGS Westlede 
goed te keuren.  
Artikel 2:  
De heer David Vandekerkhove, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Langeweg 
nummer 16 (e-mailadres vandekerkhove.david@gmail.com) aan te duiden als 
vertegenwoordiger op de (Bijzondere) Algemene Vergaderingen van IGS Westlede, voor de 
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger 
mevrouw Rossana Khoshaba, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Jan van 
Nassaustraat nummer 42 (e-mailadres rossana.kh@gmail.com). 
Artikel 3:  
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in 
buitengewone zitting op 19 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op 
de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.  
Artikel 4: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

31. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.                                                              
Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.                                    
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40 §1 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikelen 34, 35, 434, 435, 

436 en 445. 
- De statuten van IGS Westlede, artikel 13. 

Relevante documenten 

- Schrijven van IGS Westlede dd° 14 januari 2019 betreffende de bijzondere algemene 
vergadering van 19 maart 2019 

- E-mail van de Dienst Bestuursadministratie met een oproep naar kandidaten gericht 
aan de partijvoorzitters en fractieleiders dd° 09 januari 2019 

- Kandidaturen. 
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Feiten/context/motivering 
Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor 
de volledige legislatuur 2019-2024. 
Alle mandaten in de verschillende organen van de opdrachthoudende verenigingen vervallen 
onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de 
gemeenteraden.  
Op de eerste algemene vergadering, namelijk op 19 maart 2019, zullen de voordrachten van 
de gemeenteraden voor de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur aan de 
algemene vergadering worden voorgelegd. 

Artikel 434 §2 bepaalt het volgende:  
§ 2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd op voordracht van de deelnemers. 
Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een 
gemeenteraad of van een districtsraad van een van de deelnemende gemeenten, maar van 
wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, 
wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het 
mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar 
bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing. 

Volgende kandidaturen werden ingediend als kandidaat-bestuurder voor de Raad van 
Bestuur: 

- Diederik Van Hamme 
- Tom Deputter. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 kandidaat-bestuurder voor de Raad 
van Bestuur van IGS Westlede: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
De heer Diederik Van Hamme bekomt 18 stemmen. 
De heer Tom Deputter bekomt 10 stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De heer Diederik Van Hamme, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Wolvestraat 
nummer 100(e-mailadres diederik.vanhamme@gmail.com) voor te dragen als kandidaat-
bestuurder voor de Raad van Bestuur van IGS Westlede, voor de periode van heden tot het 
einde van de gemeentelijke legislatuur.  
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

32. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.                                                                        
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad 
van Bestuur.                                                                                                                               
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35 en 440 
- De statuten van de Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede, in het bijzonder 

artikel 13. 
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Relevante documenten 

- De statuten van IGS Westlede. 
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders 

van de oppositie dd° 14 januari 2019 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor 
de volledige legislatuur 2019-2024. 
Er werd op 14 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders 
van de oppositie om een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur van IGS Westlede voor te dragen.  
Artikel 440 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en artikel 13 van de statuten bepalen 
dat aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door één 
rechtstreeks door de gemeente aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Dit 
gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van 
het College van Burgemeester en Schepenen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend:  
- Pol Kerckhove 
- Tom Deputter. 

De heer Tom Deputter deelt mee dat hij zijn kandidatuur wenst in te trekken. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van IGS Westlede: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
De heer Pol Kerckhove bekomt 11 stemmen. 
Er zijn 8 neen-stemmen. 
Er zijn 9 blanco stembiljetten. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De heer Pol Kerckhove, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Louis 
Vangrootenbruelstraat nummer 84 (e-mailadres pol.kerckhove@skynet.be) aan te duiden als 
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van IGS Westlede,    
voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

33. Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 
voor Watervoorziening, TMVW ov.                                                                                            
Aanduiding van 2 vertegenwoordigers en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                        
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 432 
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- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov. 
 

Relevante documenten 

- De statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVW ov. 
- Schrijven van Farys dd° 21 november 2018 betreffende Stad Ronse – Mandaten TMVW 

ov legislatuur 2019-2024 
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders 

dd° 09 januari 2019 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor 
de volledige legislatuur 2019-2024. 
Er werd op 09 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders 
om twee kandidaten voor te dragen voor de Algemene Vergadering en een plaatsvervanger.  

In artikel 432, alinea 3, van het Decreet over het Lokaal Bestuur, wordt bepaald dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 
dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering. Deze vertegenwoordigers voor 
de algemene vergadering kunnen aangeduid worden voor de volledige duurtijd van de 
gemeentelijke legislatuur, namelijk tot einde 2024.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger: 
- Effectief: Paul Carteus – plaatsvervanger: Sylvie Van Overmeeren 
- Effectief: Eugénie Carrez – plaatsvervanger: David Vandekerkhove 
- Effectief: Tom Deputter – plaatsvervanger: Guillaume Devos 
- Effectief: Lech Schelfout – plaatsvervanger: Imane Mazouz. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van de eerste vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger van de Stad Ronse voor de algemene vergaderingen van TMVW ov: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
Mevrouw Eugénie Carrez met als plaatsvervanger de heer David Vandekerkhove bekomt 18 
stemmen. 
De heer Tom Deputter met als plaatsvervanger Guillaume Devos bekomt 5 stemmen. 
De heer Lech Schelfout met als plaatsvervanger Imane Mazouz bekomt 5 stemmen. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van de tweede vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger van de Stad Ronse voor de algemene vergaderingen van TMVW ov: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
De heer Paul Carteus met als plaatsvervanger mevrouw Sylvie Van Overmeeren bekomt 18 
stemmen. 
De heer Tom Deputter met als plaatsvervanger de heer Guillaume Devos bekomt 5 
stemmen. 
De heer Lech Schelfout met als plaatsvervanger mevrouw Imane Mazouz bekomt 5 
stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 
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Besluit: 

Artikel 1: 
Mevrouw Eugénie Carrez, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Frédéric Bruneellaan 
nummer 38/0303 (e-mailadres carrez.eugenie@telenet.be) aan te duiden als eerste 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van TMVW ov voor de 
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger de 
heer David Vandekerkhove, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Langeweg nummer 
16 (e-mailadres vandekerkhove.david@gmail.com). 
Artikel 2:  
De heer Paul Carteus, gemeenteraadslid en voorzitter gemeenteraad, wonende te 9600 
Ronse, Gustave Royerslaan nummer 134 (e-mailadres paul.carteus@scarlet.be) aan te duiden 
als tweede vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode 
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger mevrouw 
Sylvie Van Overmeeren, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Scherpenberg nummer 
28 (e-mailadres sylvie.vanovermeeren@gmail.com).    
Artikel 3: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

34. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                                     
Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur, voor de 
legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                                               
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 434, 435, 

436 
- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov. 

Relevante documenten 

- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov. 
- Schrijven van Farys dd° 21 november 2018 betreffende Stad Ronse – Mandaten TMVW 

ov legislatuur 2019-2024 
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders 

dd° 09 januari 2019 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor 
de volledige legislatuur 2019-2024. 
Er werd op 09 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders 
om een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van TMVW ov voor te dragen.  
De benoeming van de bestuurders geschiedt op basis van een stemming in de Algemene 
Vergadering.  
De Raad van Bestuur van TMVW ov telt maximum 15 leden benoemd op voordracht van de 
houders van de T-, D-, Z-, V-, S- en/of  SK- aandelen, met dien verstande dat voor deze 
voordrachten geldt dat:   

- minimum één mandaat wordt voorbehouden voor de houders van T-, D-, Z- en V- 
aandelen behorende tot de regio Zuid (Ronse behoort tot regio Zuid, naast Brakel, 
Herzele, Horebeke, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Nazareth, Oosterzele,  Zottegem, 
Zulte, Zwalm) 
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De bestuurders van TMVW ov kunnen geen vertegenwoordiger zijn voor de algemene 
vergadering. 
De vertegenwoordigers van de deelnemers in de Raad van Bestuur mogen geen statutair of 
contractueel personeelslid zijn van TMVW ov. 

De kandidaat-bestuurder dient door de gemeenteraad aangeduid te worden onder de 
gemeenteraadsleden. 

Volgende kandidaturen werden ingediend: 
- Jan Foulon 
- Tom Deputter 
- Lech Schelfout. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 kandidaat-bestuurder voor de Raad 
van Bestuur van TMVW ov: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
De heer Jan Foulon bekomt 18 stemmen. 
De heer Tom Deputter bekomt 5 stemmen. 
De heer Lech Schelfout bekomt 5 stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De heer Jan Foulon, schepen, wonende te 9600 Ronse, Noordstraat nummer 2 C (e-mailadres 
Jan.Foulon@ronse.be) aan te duiden als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van 
TMVW ov voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

35. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                                       
Aanduiding van een vertegenwoordiger in het Regionaal Adviescomité voor 
Domeindiensten - regio Zuid, voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                             
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 442 
- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.  

 
Relevante documenten 

- De statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVW ov. 
- Schrijven van Farys dd° 21 november 2018 betreffende Stad Ronse – Mandaten TMVW 

ov legislatuur 2019-2024 
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders 

dd° 09 januari 2019 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er aanleiding 
toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor de volledige 
legislatuur 2019-2024. 
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Er werd op 09 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders 
om één vertegenwoordiger aan te duiden voor het Regionaal Adviescomité Domeindiensten 
Zuid.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger voor het Regionaal 
Adviescomité Domeindiensten Zuid: 

- Jan Foulon 
- Guillaume Devos. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van de vertegenwoordiger voor het 
Regionaal Adviescomité Domeindiensten Regio Zuid van TMVW ov: 
Achtentwinitg raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
De heer Jan Foulon bekomt 18 stemmen. 
De heer Guillaume Devos bekomt 10 stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1: 
De heer Jan Foulon, schepen, wonende te 9600 Ronse, Noordstraat nummer 2 C (e-
mailadres Jan.Foulon@ronse.be) aan te duiden als vertegenwoordiger van het Regionaal 
Adviescomité Domeindiensten Regio Zuid voor de periode van heden tot het einde van de 
gemeentelijke legislatuur.  
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

36. Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 
voor Watervoorziening, TMVW ov.                                                                                                 
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                       
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35 en 440 
- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov, in het bijzonder artikel 

23. 

Relevante documenten 

- De statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVW ov. 
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders 

van de oppositie dd° 15 januari 2019 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor 
de volledige legislatuur 2019-2024. 
Er werd op 15 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders 
van de oppositie om een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur van TMVW ov voor te dragen.  
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Artikel 440 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en artikel 23 van de statuten bepalen 
dat aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door één 
rechtstreeks door de gemeente aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Dit 
gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van 
het College van Burgemeester en Schepenen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend:  
- Gunther Deriemaker 
- Guillaume Devos 
- Lech Schelfout. 

De heren Guillaume Devos en Lech Schelfout trekken hun kandidatuur in. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van TMVW ov: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden vierentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 

De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
De heer Gunther Deriemaker bekomt 12 stemmen. 
Er zijn 4 ongeldige stembiljetten. 
Er zijn 9 blanco stembiljetten. 
Er zijn 3 neen-stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De heer Gunther Deriemaker, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Franklin 
Rooseveltplein nummer 12 (e-mailadres G.Deriemaker@telenet.be) aan te duiden als 
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van TMVW ov voor 
de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

37. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, 
TMVS dv.                                                                                                                               
Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                   
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 432 
- De statuten van de Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij 

voor Services, TMVS dv meer bepaald artikel 27 betreffende de samenstelling van de 
algemene vergadering.  
 

Relevante documenten 

- De statuten van de Dienstverlenende Vereniging TMVS dv. 
- Schrijven van Farys dd° 21 november 2018 betreffende Stad Ronse – Mandaten TMVS 

dv legislatuur 2019-2024 
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders 

dd° 09 januari 2019 
- Kandidaturen. 
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Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeente- en OCMW-raad op 03 januari 2019 
bestaat er aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te 
duiden voor de volledige legislatuur 2019-2024. 
Er werd op 09 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders 
om kandidaten voor te dragen voor de Algemene Vergadering. 
De stad kan voor de algemene vergadering 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger 
voordragen. 

De leden van de algemene vergadering mogen geen persoonlijke, familiale of zakelijke 
belangen hebben die ingaan tegen het belang van de vereniging. 
Artikels 432, 1° lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stipuleert 
dat de Stad in de organen van de dienstverlenende vereniging vertegenwoordigd is door 
leden van de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, 
bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen, nl. gemeenteraad. 

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger: 
- Effectief: Eugénie Carrez – plaatsvervanger: Jo Cornelus 
- Effectief: Tom Deputter – plaatsvervanger: Guillaume Devos  
- Effectief: Imane Mazouz  - plaatsvervanger: Lech Schelfout. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 vertegenwoordiger en 1 
plaatsvervanger van de Stad Ronse voor de algemene vergaderingen van TMVS dv: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
Mevrouw Eugénie Carrez met als plaatsvervanger de heer Jo Cornelus bekomt 18 stemmen. 
De heer Tom Deputter met als plaatsvervanger de heer Guillaume Devos bekomt 5 
stemmen. 
Mevrouw Imane Mazouz met als plaatsvervanger de heer Lech Schelfout bekomt 5 
stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Mevrouw Eugénie Carrez, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Frédéric 
Bruneellaan nummer 38 / 0303 (e-mailadres carrez.eugenie@telenet.be) aan te duiden als 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen de Dienstverlenende 
Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv voor de periode van 
heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als vervanger de heer Jo 
Cornelus, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Ommegangstraat nummer 5 (e-
mailadres jo. cornelus@telenet.be). 
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

38. Dienstverlenende Vereniging TMVS dv.                                                                                           
Voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur, voor de 
legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                                   
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 
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- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 434, 435 
en 436 

- De statuten van de Dienstverlenende Vereniging TMVS dv, meer bepaald artikel 12 
betreffende de samenstelling van de Raad van Bestuur.  

Relevante documenten 

- De statuten van de Dienstverlenende Vereniging TMVS dv. 
- Schrijven van Farys dd° 21 november 2018 betreffende Stad Ronse – Mandaten TMVS 

dv legislatuur 2019-2024 
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders 

dd° 09 januari 2019. 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor 
de volledige legislatuur 2019-2024. 

Er werd op 09 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders 
om kandidaten voor te dragen voor de Raad van Bestuur.  

De Raad van Bestuur van TMVS dv bestaat uit minimum 4 leden uit Regio 1 (de Stad Ronse 
behoort tot regio 1, naast 118 andere besturen/leden). 

De Stad Ronse kan voor de Raad van Bestuur 1 lid voordragen. 

Op de eerste algemene vergadering, namelijk op 20 maart 2019, die volgt op de vernieuwing 
van de gemeente- en OCMW-raden, zullen de voordrachten van de gemeente- en OCMW-
raden voor de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur aan de algemene 
vergadering worden voorgelegd. 

Artikel 434 §2 bepaalt het volgende:  
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd op voordracht van de deelnemers. 
Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een 
gemeenteraad of van een districtsraad van een van de deelnemende gemeenten, maar van 
wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, 
wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het 
mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar 
bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing. 

Volgende kandidaturen werden ingediend als voordracht voor de Raad van Bestuur: 
- Paul Carteus  
- Tom Deputter 
- Imane Mazouz. 

Gaat over bij geheime stemming tot de voordracht van 1 kandidaat-bestuurder voor de Raad 
van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging TMVS dv: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
De heer Paul Carteus bekomt 18 stemmen. 
De heer Tom Deputter bekomt 5 stemmen. 
Mevrouw Imane Mazouz bekomt 5 stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 
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Artikel 1: 
De heer Paul Carteus, gemeenteraadslid en voorzitter gemeenteraad, wonende te 9600 
Ronse, Gustave Royerslaan nummer 134 (e-mailadres paul.carteus@scarlet.be) voor te 
dragen als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van TMVS dv, voor de periode 
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

39. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, 
TMVS dv.                                                                                                                                             
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad 
van Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                                 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35 en 440 
- De statuten van de Dienstverlenende Vereniging TMVS dv, meer bepaald artikel 12 

betreffende de samenstelling van de Raad van Bestuur.  

Relevante documenten 

- De statuten van de Dienstverlenende Vereniging TMVS dv. 
- Schrijven van Farys dd° 21 november 2018 betreffende OCMW Ronse – Mandaten 

TMVS dv legislatuur 2019-2024 
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders 

van de oppositie dd° 15 januari 2019. 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er aanleiding 
toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor de volledige 
legislatuur 2019-2024. 
Er werd op 15 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders 
van de oppositie om een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur van TMVS dv voor te dragen.  
Artikel 440 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en artikel 12 van de statuten bepalen 
dat aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door één 
rechtstreeks door de gemeente aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Dit 
gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van 
het College van Burgemeester en Schepenen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend:  
- Gunther Deriemaker 
- Guillaume Devos  
- Imane Mazouz. 

De heer Guillaume Devos en mevrouw Imane Mazouz trekken hun kandidatuur in. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van TMVS dv: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden zesentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
De heer Gunther Deriemaker bekomt 11 stemmen. 
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Er zijn 2 ongeldige stembiljetten. 
Er zijn 9 blanco stemmen. 
Er zijn 6 neen-stemmen.  

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De heer Gunther Deriemaker, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Franklin 
Rooseveltplein nummer 12 (e-mailadres G.Deriemaker@telenet.be) aan te duiden als 
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van TMVS dv voor 
de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

40. 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. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1  
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 432 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke 

Ordening en Socio-Economische Expansie, SOLVA.  

Relevante documenten 

- De statuten van SOLVA 
- Schrijven van SOLVA dd° 19 november 2018 betreffende de nieuwe samenstelling van 

de Raad van Bestuur 2019-2024 
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders 

dd° 09 januari 2019 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeente- en OCMW-raad op 03 januari 2019 
bestaat er aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te 
duiden voor de volledige legislatuur 2019-2024. 
Er werd op 09 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders 
om kandidaten voor te dragen voor de Algemene Vergadering. 
De stad kan voor de algemene vergadering 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voordragen. 

De leden van de algemene vergadering mogen geen persoonlijke, familiale of zakelijke belangen 
hebben die ingaan tegen het belang van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
Artikels 432, 1° lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stipuleert 
dat de Algemene Vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de 
deelnemers. Voor de gemeenten worden ze rechtstreeks aangewezen door de 
gemeenteraden uit hun leden.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger: 
- Effectief: Eugénie Carrez – plaatsvervanger: Jo Cornelus 
- Effectief: Guillaume Devos – plaatsvervanger: Tom Deputter 
- Effectief: Imane Mazouz – plaatsvervanger: Lech Schelfout. 
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Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 vertegenwoordiger en 1 
plaatsvervanger van de Stad Ronse voor de algemene vergaderingen van SOLVA: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
Mevrouw Eugénie Carrez met als plaatsvervanger de heer Jo Cornelus bekomt 18 stemmen. 
De heer Guillaume Devos met als plaatsvervanger de heer Tom Deputter bekomt 5 stemmen. 
Mevrouw Imane Mazouz met als plaatsvervanger de heer Lech Schelfout bekomt 5 stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Mevrouw Eugénie Carrez, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Frédéric Bruneellaan 
nummer 38 / 0303 (e-mailadres carrez.eugenie@telenet .be) aan te duiden als 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden 
tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger de heer Jo Cornelus, 
gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Ommegangstraat nummer 5 (e-mailadres 
jo.cornelus@telenet.be).  
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

41. 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. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 434, 435, 

436 en 445 
- De statuten van SOLVA, artikels 14 en 16.  

Relevante documenten 

- De statuten van SOLVA 
- E-mail van SOLVA dd° 19 november 2018 betreffende de nieuwe samenstelling van de 

Raad van Bestuur 2019-2024 
- Toelichting van SOLVA betreffende voordrachten voor de Raad van Bestuur 
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders 

dd° 09 januari 2019. 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er aanleiding 
toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor de volledige 
legislatuur 2019-2024. 

Artikel 434 van de het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt het volgende: 
De Raad  van Bestuur mag maximum 15 leden bedragen die allemaal gemeenteraadsleden 
moeten zijn. 
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Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een 
gemeenteraad of van een districtsraad van een van de deelnemende gemeenten, maar van 
wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, 
wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het 
mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar 
bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing. 

De Stad Ronse is één van de vijf vaste bestuurders met beslissende stem in de Raad van 
Bestuur van SOLVA gedurende 6 jaar.   

Er werd op 09 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders 
om kandidaten voor te dragen voor de Raad van Bestuur.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als voordracht voor de Raad van Bestuur: 
- Brigitte Vanhoutte 
- Guillaume Devos  
- Imane Mazouz. 

Gaat over bij geheime stemming tot de voordracht van 1 kandidaat-bestuurder voor de Raad 
van Bestuur van SOLVA: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden achtentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
Mevrouw Brigitte Vanhoutte bekomt 18 stemmen. 
De heer Guillaume Devos bekomt 5 stemmen. 
Mevrouw Imane Mazouz bekomt 5 stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen, wonende te 9600 Ronse, Prolstraat nummer 20 A 
(e-mailadres Brigitte.vanhoutte@ronse.be) voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de 
Raad van Bestuur, voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

42. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-
Economische Expansie, SOLVA.                                                                                                
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad 
van Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                                
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1  
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35 en 440 
- De statuten van SOLVA. 

Relevante documenten 

- De statuten van SOLVA 
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders 

van de oppositie dd° 15 januari 2019 
- Kandidaturen. 
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Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er aanleiding 
toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het Stadsbestuur aan te duiden voor de volledige 
legislatuur 2019-2024. 
Er werd op 15 januari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders 
van de oppositie om een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur van SOLVA voor te dragen.  
Artikel 440 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en de statuten van SOLVA bepalen dat 
aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door één rechtstreeks 
door de gemeente aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Dit 
gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van 
het College van Burgemeester en Schepenen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend: 
- Pol Kerckhove 
- Tom Deputter 
- Imane Mazouz. 

De heren Tom Deputter en Pol Kerckhove trekken hun kandidatuur in. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van SOLVA: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden zevenentwintig geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 
Mevrouw Imane Mazouz bekomt 10 stemmen. 
Er is 1 ongeldig stembiljet. 
Er zijn 16 blanco stemmen. 
Er is 1 neen-stem. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Mevrouw Imane Mazouz, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Fiertelmeers 
nummer 33 (e-mailadres imane_mazouz_94@hotmail.com) aan te duiden als kandidaat-
bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van SOLVA voor de periode 
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

43. Intergemeentelijke Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen.                                                 
Kennisname van het budget 2019. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40.  
- Het raadsbesluit dd° 30 mei 2016 houdende de definitieve toetreding van de Stad Ronse 

tot de Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen, alsook de goedkeuring van 
de statuten 

- De statuten van de Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen, artikel 27. 

Relevante documenten 

- Het budget 2019 van de Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen 
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- Het verslag van het beheerscomité van de Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen dd° 
22 november 2018, waarbij het budget 2019 van de Interlokale Vereniging goedgekeurd 
werd. 

Feiten/context/motivering 

Op 22 november 2018 keurde het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Erfgoed 
Vlaamse Ardennen het budget 2019 van het intergemeentelijk samenwerkingsverband goed. 
De beherende gemeente Zwalm draagt de rechtspersoonlijkheid van de Interlokale 
Vereniging (Decreet Intergemeentelijke Samenwerking). 
Ingevolge artikel 27 van de statuten van de Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) 
wordt de gemeenteraad van elk der aangesloten gemeenten uitgenodigd om kennis te 
nemen van het budget 2019. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Kennis te nemen van het budget 2019 van de Interlokale Vereniging ‘Erfgoed Vlaamse 
Ardennen’.                           
 
 
De gemeenteraadszitting wordt geschorst naar aanleiding van het plaatshebben van de 
OCMW-raad. 
 
 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

01. Politie.                                                                                                                           
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door het ontslag ingediend door een 
contractueel burgerpersoneelslid, niveau C (assistent op de Dienst Administratief 
Beheer/Personeelsdienst) bij de Politiezone Ronse.                                                             
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 

02. Administratief personeel.                                                                                                  
Vaststelling van de functiebeschrijving van de adjunct financieel directeur als 
directeur van het Woonzorgcentrum De Linde.                                                                                             
Beslissing. 

 
 
 
 
 
 
 
 


