Bijeenroeping van de gemeenteen OCMW-raad

Ronse, vrijdag 03 mei 2019

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op maandag
13 mei 2019 om 19:00 uur. De zitting van de OCMW-raad volgt aansluitend op de openbare zitting
van de gemeenteraad
Locatie: TIO3 - Atelier 1, Oscar Delghuststraat 60 Ronse

AGENDA GEMEENTERAAD
Punten van de openbare zitting
Bestuur en beleid
1.

Jaarrekeningen 2018 van de kerkfabrieken die ressorteren onder het Centraal Kerkbestuur
Ronse.
Advies.
2. Centraal Kerkbestuur Ronse.
Geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het
Centraal Kerkbestuur Ronse.
Goedkeuring.
3. Centraal Kerkbestuur Ronse.
Budgetten 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse.
Aktename.
4. Protestantse Kerk van Ronse.
Jaarrekening van het dienstjaar 2018.
Advies.
5. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie), ressorterend onder het Centraal
Kerkbestuur Maarkedal.
Jaarrekening 2018.
Advies.
6. Aanvraag tot erkenning van de wijziging van de gebiedsomschrijving van de parochie OnzeLieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie Maarkedal).
Advies.
Financieel beheer
7.

8.

9.

Politiezone Ronse.
1) Kasnazicht.
Toestand op 31 december 2018.
Kennisname.
2) Begrotingsrekening 2018 en balans- en resultatenrekening 2018.
Vaststelling.
Retributiereglement houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde
bijzettingen op de begraafplaatsen.
Aanpassing.
Beslissing.
Verzekeringsportefeuille van de Stad en het OCMW Ronse, AGB Sport, Cultuur en
Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone Ronse en OVERO Ronse.
Goedkeuring van de selectieleidraad.

10. Overeenkomst nummer 19/20 met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake de
mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan
de Stad Ronse.
Kennisname.
Beheer patrimonium en infrastructuur
11. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.
Verkaveling 7B.
Grondverkoop voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie
Catillus.
Goedkeuring.
12. Straatnaamgeving.
Nieuwe straatnamen, zijnde Kerkhofweg, Kapittelstraat en Sint-Martensplein en aanpassingen
voor de bestaande straten in De Vrijheid.
Definitieve vaststelling.
13. Heraanleg van het recyclagepark.
Leveren en plaatsen van twee verplaatsbare weegbruggen in opbouw en aansluitbaar op de
bestaande infrastructuur.
Goedkeuring van de gunning aan de firma Molen Belgium uit Puurs-Sint-Amands.
14. Heraanleg recyclagepark.
Leveren en plaatsen DIFTAR-voorzieningen bestaande uit een bedieningszuil voorzien van
een identificatie- en registratiesysteem, de nodige hard- en software en slagbomen.
Goedkeuring gunning aan firma Aloatec Ident Systems.
15. Overeenkomst van aankoop in der minne van 5 delen van percelen grond en grondruil van
2 delen van een perceel grond in de Rode Mutslaan te Ronse.
Goedkeuring.
16. Aankoop in der minne van twee percelen landbouwgrond gelegen binnen de zone voor buffer
en natuurontwikkeling en opgenomen in het onteigeningsplan, horende bij het Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP) Klein Frankrijk Noord.
Goedkeuring.
17. Overeenkomst van aankoop in der minne van 1 perceel grond in de Rode Mutslaan en
overeenkomst tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor de aanleg van een
bufferbekken.
Goedkeuring.
18. Ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet, wegnemen en
slopen van de bestaande verlichtingspalen met armaturen en leveren en plaatsen van
nieuwe verlichtingspalen met armaturen in de Rode Mutslaan te Ronse.
Goedkeuring.
19. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en nv DRY voor de wegen- en rioleringswerken in de
Drieborrebeekstraat en Borrekens.
Goedkeuring.
Vrije tijd
20. Bibliotheeksamenwerkingsverband 'Interlokale Vereniging voor bibliotheken Vlaamse
Ardennen'.
Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor het
Beheerscomité.
Beslissing.
Verzelfstandiging
21. Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA Bouwmaatschappij
Ronse cvba.
Goedkeuring van de jaarrekening 2018 en van het bijhorend jaarverslag van de Raad van
Bestuur.
Intergemeentelijke samenwerking
22. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, I.VL.A.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering (jaarvergadering)
van 27 juni 2019 en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.

23. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de gewone algemene vergadering van 05
juni 2019 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.
24. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene jaarvergadering van 11 juni 2019
en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.
25. Zefier cvba.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) van 13 juni 2019 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.
26. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 26 juni 2019
en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger.
Beslissing.
27. Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw.
1) Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor algemene vergadering.
2) Aanduiding kandidaat-bestuurder en plaatsvervanger voor Raad van Bestuur.
Bekrachtiging Collegebeslissing van 29 april 2019.
28. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
1) Aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.
2) Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
Beslissing.
29. Interlokale Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid SEVA (Sociale Economie Vlaamse
Ardennen).
Aanduiding van een effectief en een plaatsvervangend afgevaardigde voor het Beheerscomité.
Beslissing.
30. Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) vzw.
Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
Beslissing.
Organisatieontwikkeling
31. Thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen van de Stad Ronse".
Auditrapport van 09 april 2019, uitgevoerd door Audit Vlaanderen.
Kennisname.
32. Interne audit debiteurenbeheer van de Stad en het OCMW Ronse, uitgevoerd door
welzijnsvereniging Audio.
Kennisname van het eindverslag.
Punten van de besloten zitting
Openbare veiligheid
01. Politie.
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een diensthoofd administratief beheer beleidsmedewerker bij de Politiezone Ronse.
Goedkeuring.
02. Politie.
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een informatieveiligheidsconsulent bij de
Politiezone Ronse.
Goedkeuring.
03. Politie.
Ambtshalve oppensioenstelling van een inspecteur van politie.
Kennisname.
Wonen en omgeving
04. Hernieuwing van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).
Aanduiding van de leden.
Goedkeuring.

AGENDA OCMW-RAAD
Punten van de openbare zitting
Bestuur en beleid
1. EthiasCo cvba.
Uitnodiging tot de gewone algemene jaarvergadering d.d. 13 juni 2019 met agenda en
aanduiden van de vertegenwoordiger. Beslissing.
Financieel beheer
2. Woonzorgcentrum De Linde.
Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma’s. Aankoop van matrassen.
Beslissing.
3. Woonzorgcentrum De Linde.
Schenkingen van VZW De Verbroedering aan het Woonzorgcentrum De Linde van het
OCMW Ronse voor het werkingsjaar 2019. Beslissing.
Intergemeentelijke samenwerking
4. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene jaarvergadering van 11 juni
2019 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing.
5. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 26 juni 2019
en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing.
Punten van de besloten zitting
Organisatieontwikkeling
6. Bekrachtiging beslissing vast bureau d.d. 15 april 2019.
Voormalig personeel Woonzorgcentrum De Linde. Dadingsovereenkomst tussen OCMW
Ronse en een voormalig personeelslid Woonzorgcentrum De Linde. Beslissing.
U kan de dossiers online inkijken via de beveiligde webtoepassing ftp://ftp.ronse.be. Inloggen kan
met uw gebruikersnaam en paswoord.
Aan de raadsleden wordt gevraagd het beroepsgeheim en de discretieplicht in acht te nemen.

Waarnemend algemeen directeur

Voorzitter

Julien Vandenhoucke
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