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AGENDA 

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 
Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie Maarkedal).                                             
Advies. 

Financieel beheer 
7. Politiezone Ronse.                                                                                                                       

1) Kasnazicht.                                                                                                                        
Toestand op 31 december 2018.                                                                                
Kennisname.                                                                                                                                 
2) Begrotingsrekening 2018 en balans- en resultatenrekening 2018.                                
Vaststelling. 

8. Retributiereglement houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde 
bijzettingen op de begraafplaatsen.                                                                                             
Aanpassing.                                                                                                                            
Beslissing. 

9. 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. 
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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. 
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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. 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Economie 
33. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Lech Schelfout, raadslid, namens de 

Groenfractie, houdende aanbieden, na onderhandeling met de producenten, van diverse 
lokale producten, op de wekelijkse zaterdagmarkt of op een vaste georganiseerde markt. 

Intergemeentelijke samenwerking 
34. Voorstel tot plaatsen van dringende punten op de agenda in overeenstemming met 

artikel 23 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.                                                          
Beslissing. 

35. Bij hoogdringendheid.                                                                                               
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                                 
Vraag tot verlenging van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
Beslissing. 

36. Bij hoogdringendheid.                                                                                      
Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                           
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene jaarvergadering van 21 
juni 2019 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                          
Beslissing. 

37. Bij hoogdringendheid.                                                                                                       
Gaselwest.                                                                                                                        
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van 17 juni 2019 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                                                                                           
Beslissing. 
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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. 

 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Jaarrekeningen 2018 van de kerkfabrieken die ressorteren onder het Centraal 
Kerkbestuur Ronse.                                                                                                                                   
Advies. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

 De bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, de 
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 

 Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

 Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten. 

 Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de 
eredienst. 

Relevante documenten 

De jaarrekeningen 2018 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse 
zoals goedgekeurd door de diverse bestuursraden .  

De nota 2019/8 van 12 april 2019 van de Financiële Dienst inzake de jaarrekeningen 2018 van 
de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Er wordt voorgesteld om positief advies uit te brengen over de jaarrekeningen 2018 van de 
kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
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Adviezen/visum 

De nota 2019/8 van 12 april 2019 van de Financiële Dienst inzake de jaarrekeningen 2018 van 
de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

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

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 Groen stemmen voor: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

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

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Artikel 1:  
Gunstig advies uit te brengen over de jaarrekeningen 2018 van de kerkfabrieken ressorterend 
onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
 

2. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                      
Geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder 
het Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                  
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen 
van de erkende erediensten. 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 
 
Relevante documenten 

Het geactualiseerd meerjarenplan van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal 
Kerkbestuur Ronse, zoals ingediend op 08 april 2019 door het Centraal Kerkbestuur Ronse.  
 
Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraad van 17 december 2018 werd goedkeuring verleend aan de aangepaste 
meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse. 
Ingevolge personeelsproblemen binnen de kerkfabriek Sint-Hermes ontbrak de aangepaste 
status voor het exploitatie- en investeringsbudget 2019 van de genoemde kerkfabriek. 
Inmiddels werd dit opgelost en werd een aangepast geactualiseerd meerjarenplan voorgelegd 
door het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
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Er wordt voorgesteld om het geactualiseerd meerjarenplan van de kerkfabrieken ressorterend 
onder het Centraal Kerkbestuur Ronse goed te keuren. 
 
Adviezen/visum 

De nota 2019/12 dd° 29 april 2019 van de Financiële Dienst inzake het geactualiseerd 
meerjarenplan van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
 
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 Groen stemmen voor: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

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

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

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen aan het geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse, met volgende bijdragen in exploitatie en 
investeringen : 

  
KF St-

Hermes 
KF St-

Martinus 
KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius KF St-Pieter 

Exploitatie 2014 120.181,83 65.811,34 33.563,97 30.624,90 11.760,00 
 2015 104.749,86 67.340,70 34.140,00 31.176,00 11.971,68 
 2016 106.601,83 68.552,83 34.764,00 40.825,48 12.187,17 
 2017 108.514,72 69.786,78 35.403,00 32.308,67 12.406,54 
 2018 110.474,91 71.042,95 36.042,00 32.889,29 12.629,86 
 2019 112.464,94 72.321,72 36.682,00 33.481,93 12.857,19 
       

  
KF St-

Hermes 
KF St-

Martinus 
KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius KF St-Pieter 

Investeringen 2014 21.775,14 7.500,00 20.000,00 0,00 0,00 
 2015 0,00 0,00 20.000,00 11.872,55 0,00 
 2016 0,00 0,00 0,00 42.908,00 0,00 
 2017 0,00 17.983,00 0,00 0,00 0,00 
 2018 56.750,00 62.983,00 0,00 0,00 0,00 
 2019 90.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                        
Budgetten 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse.                                                                                                                             
Aktename. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, de 
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 



 

 8/52 

- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten. 

- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de 
eredienst. 

Relevante documenten 

De budgetten 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse, 
zoals ingediend op 08 april 2019 door het Centraal Kerkbestuur Ronse.  
 
Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraad van 17 december 2018 werd goedkeuring verleend aan de aangepaste 
meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse. 
Ingevolge personeelsproblemen binnen de kerkfabriek Sint-Hermes ontbrak de aangepaste status 
voor het exploitatie- en investeringsbudget 2019 van de genoemde kerkfabriek. 
Inmiddels werd dit opgelost en werd een aanpast geactualiseerd meerjarenplan voorgelegd door het 
Centraal Kerkbestuur Ronse, inclusief de budgetten 2019. 

Er wordt voorgesteld om akte te nemen van de budgetten 2019 van de kerkfabrieken ressorterend 
onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
 
Adviezen/visum 

De nota 2019/11 van 29 april 2019 van de Financiële Dienst inzake de budgetten 2019 van de 
kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Akte te nemen van de budgetten 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal 
Kerkbestuur Ronse met volgende bijdragen in exploitatie en investeringen: 
 

  
KF St-

Hermes 
KF St-

Martinus 
KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius KF St-Pieter 

Exploitatie 2019 97.336,11 72.321,72 36.641,04 27.062,89 12.857,19 
       

  
KF St-

Hermes 
KF St-

Martinus 
KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius KF St-Pieter 

Investeringen 2019 90.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4. Protestantse Kerk van Ronse.                                                                                
Jaarrekening van het dienstjaar 2018.                                                                               
Advies. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

 De bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, de 
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 
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 Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

 Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten. 

 Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de 
eredienst. 

Relevante documenten 

De jaarrekening 2018 van de Protestantse Kerk van Ronse zoals goedgekeurd door de 
bestuursraad op 05 maart 2019.  

Feiten/context/motivering 

Er wordt voorgesteld om advies uit te brengen aangaande de jaarrekening 2018 van de 
Protestantse Kerk  van Ronse, met de vraag om een overboeking van investeringen naar exploitatie 
te doen van 1.060,80 euro in 2019 teneinde de rekeningstand in exploitatie en investeringen in 
overeenstemming te brengen. 

Adviezen/visum 

De nota 2019/4 van 26 maart 2019 van de Financiële Dienst inzake de jaarrekening 2018 van de 
Protestantse Kerk Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

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

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

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

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Artikel 1:  
Gunstig advies uit te brengen inzake de jaarrekening 2018 van de Protestantse Kerk van Ronse 
doch met de vraag om in 2019 een overboeking te doen van de investeringen naar de 
exploitatie ten bedrage van 1.060,80 euro teneinde de rekeningstanden van exploitatie en 
investeringen in overeenstemming te brengen met de werkelijk gestorte bedragen door de Stad 
Ronse. 
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5. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie), ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Maarkedal.                                                                                      
Jaarrekening 2018.                                                                                                                
Advies. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

 De bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, de 
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 

 Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

 Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten. 

 Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de 
eredienst. 

Relevante documenten 

De jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek Onze Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie), 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal, zoals goedgekeurd door de 
bestuursraad op 12 maart 2019.  

Feiten/context/motivering 

Er wordt voorgesteld om advies uit te brengen over de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie). 

Adviezen/visum 

De nota 2019/6 van 08 april 2019 van de Financiële Dienst inzake de jaarrekening 2018 van de 
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette Louise-Marie. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

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

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

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

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Artikel 1:  
Gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2018 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
van La Salette (Louise-Marie), ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal. 
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6. Aanvraag tot erkenning van de wijziging van de gebiedsomschrijving van de parochie 
Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie Maarkedal).                                             
Advies. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de 
criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende 
erediensten. 

Relevante documenten 

Het dossier van de Vlaamse overheid van 19 maart 2019 betreffende de vraag tot advies inzake 
de aanvraag tot erkenning van de wijziging van de gebiedsomschrijving van de parochie Onze-
Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie Maarkedal). 

Het mailbericht van 15 april 2019 van de Vlaamse Overheid houdende antwoord op de vraag 
vanwege de Financieel Directeur inzake de verdeling van de opgebouwde overschotten in de 
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette. 

Feiten/context/motivering 

Toen de wijk Louise-Marie in Etikhove een parochie werd, situeerde haar grondgebied zich in de 
gemeenten Etikhove, Nukerke, Schorisse en de Stad Ronse.  
Ten gevolge van de fusies van de gemeenten strekt de Onze-Lieve-Vrouw van La Saletteparochie 
zich nu uit over de Stad Ronse en de Gemeente Maarkedal. De Stad Ronse draagt 
verhoudingsgewijs bij in de onkosten van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw van La Salette. 
In de beleidsnota van de minister van Binnenlands Bestuur sprak de minister van het belang van 
grenscorrecties opdat de gebiedsomschrijvingen zouden samenvallen met de administratieve 
gebiedsomschrijvingen. 

Er wordt voorgesteld om het deel van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van La Salette dat buiten 
de gemeentegrenzen van de gemeente Maarkedal valt, toe te voegen aan de Sint-
Hermesparochie. 

Deze wijziging zal tot een belangrijke administratieve vereenvoudiging leiden. De Stad Ronse zal 
bovendien niet meer moeten bijdragen in het budget van deze parochiekerk. 
De priesterraad en de kerkfabriek gaven positief advies. 
De bisschop hechtte hieraan zijn goedkeuring in zijn decreet van 17 januari 2019. 

Met betrekking tot de opgebouwde overschotten binnen de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La 
Salette dient tussen de Stad Ronse en de Gemeente Maarkedal nog een afspraak te worden 
gemaakt. 

Adviezen/visum 

De nota 2019/10 van 15 april 2019 van de Financiële Dienst houdende positief advies betreffende 
de aanvraag tot erkenning van de gebiedsomschrijving van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van 
La Salette. (Louise-Marie Maarkedal). 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
Positief advies te verlenen over het dossier inzake de aanvraag tot erkenning van de wijziging 
van de gebiedsomschrijving van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie 
Maarkedal). 
Artikel 2: 
Op het ogenblik van de gewijzigde gebiedsomschrijving met de Gemeente Maarkedal en de 
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette de nodige afspraken te maken inzake de door de 
kerkfabriek opgebouwde overschotten. 

Financieel beheer 

7. Politiezone Ronse.                                                                                                                       
1) Kasnazicht.                                                                                                                        
Toestand op 31 december 2018.                                                                                
Kennisname.                                                                                                                                 
2) Begrotingsrekening 2018 en balans- en resultatenrekening 2018.                                
Vaststelling. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

 Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de uitvoeringsbesluiten en de 
ministeriële omzendbrieven ter zake. 

 Het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie.  

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

 De beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse van 27 november 2017 
houdende vaststelling van de gewone en buitengewone begroting van de Politiezone 
Ronse voor het dienstjaar 2018. 

 Het schrijven van de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen van 22 januari 
2018 houdende goedkeuring van deze politiebegroting 2018. 

 De beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse van 19 november 2018 
houdende vaststelling van de budgetwijzigingen nummer 1 en nummer 2 van de gewone 
en buitengewone dienst van de Politiezone Ronse voor het dienstjaar 2018. 

 Het schrijven van de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen van 20 
december 2018 houdende goedkeuring van deze budgetwijzigingen. 

 
Relevante documenten 

 Het ontwerp van jaarrekening 2018 van de Politiezone Ronse, zoals voorgelegd door de 
bijzonder rekenplichtige van de politiezone, welke bestaat uit de kastoestand, de 
begrotingsrekening, de balans, de resultatenrekening en de toelichting. 

 
Adviezen/visum 

Het advies 2019 – 2 van 14 maart 2019 van de bijzonder rekenplichtige inzake de jaarrekening 2018 
van de Politiezone Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 :  
De tabel van de naar het volgend dienstjaar (2018) over te dragen begrotingskredieten en 
vastgelegde uitgaven voor de Politiezone Ronse ten bedrage van 2.688,32 EUR voor de 
gewone dienst en 83.850,58 euro voor de buitengewone dienst vast te stellen. 
  



 

 13/52 

Artikel 2 :  
Kennis te nemen van het proces-verbaal van nazicht van de kastoestand op 31 december 2018 
met een te verantwoorden vermogen van 432.757,03 EUR welke als volgt wordt verantwoord : 

- Beschikbaar op de rekening 091-0168381-18  bij Belfius Bank : 427.337,25 EUR 
- Beschikbaar op de rekening 091-0130472-36 bij Belfius Bank : 394,72 EUR 
- Beschikbaar op de rekening 001-6016600-57 bij BNP Paribas Fortis : 2.229,81 EUR 
- Beschikbaar op de rekening 363-0824730-76 bij ING : 2.295,25 EUR 
- Ter beschikking gesteld via een provisiekas voor de korpschef : 500,00 EUR. 

Artikel 3 :   
De begrotingsrekening 2018 van de Politiezone Ronse vast te stellen met volgend resultaat : 
   Gewone dienst Buitengewone dienst 

1 
Vastgestelde rechten ten voordele van de 
politiezone   7.038.862,31 154.773,94 

 Onverhaalbare en oninbare bedragen - 0,00 0,00 
 Netto vastgestelde rechten = 7.038.862,31 154.773,94 
 Vastgelegde uitgaven - 6.753.218,60 154.773,94 
 Algemeen begrotingsresultaat =     
 Positief   285.643,71 0,00 
 Negatief      
2 Netto vastgestelde rechten   7.038.862,31 154.773,94 
 Aanrekeningen - 6.750.530,28 70.923,36 
 Algemeen boekhoudkundig resultaat =     
 Positief   288.332,03 83.850,58 
 Negatief       
3 Vastgelegde uitgaven   6.753.218,60 154.773,94 
 Aanrekeningen - 6.750.530,28 70.923,36 

 
Naar het volgend boekjaar over te dragen 
vastleggingen = 2.688,32 83.850,58 

Artikel 4 :   
De balans, resultatenrekening en toelichting van 2018 van de Politiezone Ronse vast te stellen. 
Het balanstotaal bedraagt  1.465.540,61 EUR. 
Het resultaat van het boekjaar bedraagt -134.613,99 EUR. 

8. Retributiereglement houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-
geconcedeerde bijzettingen op de begraafplaatsen.                                                                                             
Aanpassing.                                                                                                                            
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 40 §3 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het decreet van 16 januari 2001, gewijzigd bij decreet van 10 november 2005, 18 april 
2008, 09 december 2011, 22 februari 2013, 28 maart 2014, 28 oktober 2016 en 10 
februari 2017 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en 
beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij besluit van 02 december 2005 
en 16 december 2016. 

- De omzendbrief BA 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het 
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de 
uitvoeringsbesluiten. 

- De omzendbrief BB 2008/04 van 06 juni 2008 betreffende de wijziging van het decreet 
van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 
april 2008. 

- Gemeenteraadsbeslissing van 04 maart 2019 betreffende het retributiereglement 
houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde bijzettingen op de 
begraafplaatsen. 
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Relevante documenten 

- Verslag 2019/064 van 23 april 2019 van de Technische Dienst. 
- Schrijven van 16 april 2019 van het Agentschap Binnenlands Bestuur – Afdeling Lokale 

Financiën. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbeslissing van 04 maart 2019 werd akkoord gegaan met het 
retributiereglement houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde 
bijzettingen op de begraafplaatsen. 

- Vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvingen wij enkele opmerkingen 
hieromtrent. Daarom dient dit retributiereglement aangepast te worden. 

- Het Agentschap merkt op dat de boete die voorzien wordt bij inbreuken op artikel 58 uit 
het huishoudelijk reglement niet thuishoort in een retributiereglement. Artikel 58 van het 
huishoudelijk reglement stelt dat het verboden is om binnen de begraafplaats te leuren, 
voorwerpen uit te stallen of te koop aan te bieden of om in het algemeen zijn diensten 
aan te bieden. Deze boete dient geschrapt te worden uit het retributiereglement. De 
Technische Dienst onderzoekt of deze boete via een andere weg geïmplementeerd kan 
worden. 

- Daarnaast werd opgemerkt dat de concessietarieven voor elke gedenkvorm hetzelfde 
zijn, behalve voor de grafkelders. Dit is toegelaten als er een logische verklaring 
gegeven kan worden voor dit verschil.  

- De concessietarieven voor grafkelders verschillen van de andere omdat zij een andere 
berekeningsbasis hebben. Voor alle andere gedenkvormen wordt het tarief berekend op 
basis van het aantal personen in de concessie. Bij de grafkelders wordt de 
concessieprijs vastgesteld op basis van de grootte in m² van de grafkelder. Aangezien er 
een verschillende manier van berekening wordt gebruikt, kunnen de concessietarieven, 
zoals vastgelegd in de gemeenteraadsbeslissing van 04 maart 2019, behouden blijven. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Te rekenen van 01 april 2019 tot en met 31 december 2024 worden de tarieven voor 
geconcedeerde en niet-geconcedeerde bijzettingen op de begraafplaatsen als volgt vastgesteld: 

1. Voor overleden personen met domicilie te Ronse 
1.1. Niet-geconcedeerde bijzettingen 
- Bijzetting in volle grond voor 10 jaar (enkel) Gratis 
- Bijzetting in columbarium voor 10 jaar (enkel) Gratis 
- Asverstrooiing Gratis 
- Urnenbos Gratis 

1.2. Geconcedeerde bijzettingen 
A. Concessie bijzetting volle grond 25 jaar op alle perken A 
- Kind - enkel € 312,50 
- Verlenging 10 jaar € 125,00 
- Verlenging 25 jaar € 312,50 
- Enkel  € 625,00 
- Dubbel € 1.250,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 25 jaar – enkel € 625,00 
- Verlenging 25 jaar – dubbel € 1.250,00 
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B. Concessie bijzetting volle grond 25 jaar op perk F 
- Enkel € 825,00 
- Dubbel € 1.450,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 25 jaar – enkel € 625,00 
- Verlenging 25 jaar – dubbel € 1.250,00 

C. Concessie bijzetting volle grond 15 jaar op alle perken B 
- Enkel € 375,00 
- Dubbel € 750,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 15 jaar – enkel € 375,00 
- Verlenging 15 jaar – dubbel € 750,00 

D. Concessie bijzetting grafkelder, per m² 
- 25 jaar   € 800,00/m² 
- Verlenging 10 jaar   € 320,00/m² 
- Verlenging 25 jaar   € 800,00/m² 

E. Concessie bijzetting in columbarium of urnenveld voor 25 jaar 
- Enkel € 625,00 
- Dubbel € 1.250,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 25 jaar – enkel € 625,00 
- Verlenging 25 jaar – dubbel € 1.250,00 

F. Concessie bijzetting in columbarium of urnenveld voor 15 jaar 
- Enkel € 375,00 
- Dubbel € 750,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 15 jaar – enkel € 375,00 
- Verlenging 15 jaar – dubbel € 750,00 

Voor de hernieuwing van een concessie of voor de hernieuwing van een concessie naar aanleiding 
van een bijzetting geldt het vigerend tarief op het ogenblik van de aanvraag.  

2. Voor overleden personen die tot 10 jaar voor het overlijden niet ingeschreven waren 
in de bevolkingsregisters van de Stad Ronse 

2.1. Niet-geconcedeerde bijzettingen 
- Bijzetting in volle grond voor 10 jaar (enkel) € 540,00 
- Bijzetting in columbarium voor 10 jaar (enkel) € 540,00 
- Asverstrooiing € 360,00 
- Urnenbos € 360,00 

2.2. Geconcedeerde bijzettingen 
Voor alle geconcedeerde bijzettingen gelden de tarieven van dit reglement, vermeerderd met 50 
%. 

Artikel 2:  
De aankoopprijs van een bestaande grafkelder bij een geconcedeerde bijzetting van 25 jaar, 
wordt als volgt vastgesteld: 
- Grafkelder voor 2 personen € 980,00 
- Grafkelder voor 3 personen € 1.130,00 
- Grafkelder voor 4 personen € 1.960,00 
- Grafkelder voor 6 personen € 2.260,00 
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Artikel 3:  
De retributie voor de overgang en overplaatsing van urnen is als volgt vastgesteld: 
- Overgang van een niet-geconcedeerde naar een geconcedeerde nis in 
een columbarium of urnenveld (exclusief tarief concessie) 

€ 250,00 

- Overplaatsing van een urne € 300,00 

Artikel 4:  
Voor de overgang van een enkele naar een dubbele concessie voor concessies aangegaan 
vóór 01/01/2019 wordt volgende retributie vastgesteld: 
- Overgang enkele naar dubbele concessie op perken van 25 jaar € 625,00 
- Overgang enkele naar dubbele concessie op perken van 15 jaar € 375,00 

Artikel 5:  
De retributietarieven voor begraafplaats accessoires (rechtstreekse verkoop) zijn als volgt 
vastgesteld: 
- Naamplaatje + vaasje columbarium € 200,00 
- Naamplaatje zuil € 100,00 
- Foto columbarium kleur € 70,00 
- Foto columbarium zwart/wit € 50,00 

Artikel 6: De retributie bedoeld in artikels 1, 2, 3, 4 en 5 wordt door de aanvrager betaald 
binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur door middel van overschrijving. Bij de betaling 
dient de vermelde betalingsreferentie vermeld te worden. 
Het vermelde concessiebedrag wordt eigendom van de gemeente bij de kennisgeving van het 
besluit tot toekenning van de concessie of de hernieuwing ervan. 

Artikel 7:  
Voor ontgravingen wordt volgende retributie vastgesteld: 
- Ontgraving uit volle grond € 480,00 
- Ontgraving uit een grafkelder € 240,00 

Zijn van deze retributie vrijgesteld: 
1. ontgravingen die op bevel van de gerechtelijke overheden uitgevoerd worden 
2. ontgravingen die moeten geschieden met het oog op het overbrengen van een oude naar 

een nieuwe begraafplaats, van de stoffelijke overblijfselen begraven in een als 
eeuwigdurende concessie vergunde begraafplaats 

3. ontgravingen van de stoffelijke overblijfselen van een voor het vaderland gestorven 
militair. 

Artikel 8:  
De retributietarieven voor het occasioneel reinigen van grafstenen op aanvraag zijn als volgt 
vastgesteld: 
- Grafsteen graniet of andere gepolijste natuursteen (niet-
geconcedeerde grond) 

€ 10,00 

- Grafsteen graniet of andere gepolijste natuursteen (geconcedeerde 
grond) 

€ 15,00 

- Grafsteen graniet of andere gepolijste natuursteen (grafkelder) € 20,00 
- Grafsteen blauwe hardsteen of andere ruwe natuursteen (niet-
geconcedeerde grond) 

€ 20,00 

- Grafsteen blauwe hardsteen of andere ruwe natuursteen 
(geconcedeerde grond) 

€ 30,00 

- Grafsteen blauwe hardsteen of andere ruwe natuursteen (grafkelder) € 40,00 
- Monumentale grafsteen Kostende prijs 
- Toeslag bij zeer vervuilde graven € 10,00. 

De retributie omvat de administratiekosten en het reinigen van de grafsteen en wordt betaald binnen 
de 30 dagen na ontvangst van de factuur door middel van overschrijving. Bij de betaling dient de 
vermelde betalingsreferentie vermeld te worden. 
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Artikel 9:  
Bij gebreke aan betaling in der minne zal de inning van het niet-betwiste gedeelte van de retributie 
via dwangbevel worden ingevorderd, zoals voorzien in artikel 177 van het decreet over het Lokaal 
Bestuur van 22 december 2017. De inning van het betwiste gedeelte van de retributie zal worden 
ingevorderd overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging. 

Artikel 10: 
Het retributiereglement houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde 
bijzettingen op de begraafplaatsen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 04 maart 2019, 
wordt opgeheven. 

9. Verzekeringsportefeuille van de Stad en het OCMW Ronse, AGB Sport, Cultuur en 
Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone Ronse en OVERO Ronse. 
Goedkeuring van de selectieleidraad. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 2 §24, artikel 117, §1, 3°, en artikel 
120. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 38, §1, 1° c (de opdracht kan niet 
worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die 
verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of 
wegens de daaraan verbonden risico's) en §5. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Relevante documenten  

Selectieleidraad, opgemaakt door de firma AON Belgium bvba. 
 
Feiten/ context/ motivering 

In zitting van 15 oktober 2018 heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om 
een doorlichting te laten uitvoeren van de huidige verzekeringsportefeuille van de stad, het 
OCMW, het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, de 
Politiezone Ronse en OVERO Ronse. 
De firma AON Belgium bvba, Telecomlaan 5-7 uit Diegem werd aangesteld om de audit uit te 
voeren. 
De opdracht voorziet tevens om, op basis van de uitgevoerde audit, een nieuwe overheidsopdracht 
op te starten ter hernieuwing en aanpassing van de voorwaarden van de huidige portefeuille. Het 
betreft het afsluiten van de verzekeringscontracten voor de verzekering van personen, materiële 
schade, aansprakelijkheid en wagens. 
Er wordt voorgesteld om hiervoor de mededingingsprocedure met onderhandeling te hanteren. 
Deze procedure bestaat erin om potentiële verzekeringsmaatschappijen te kiezen die in eerste 
instantie voldoen aan de geschiktheidscriteria en de selectievereisten waarna er in verschillende 
fasen kan onderhandeld worden om finaal de economisch voordeligste 
verzekeringsmaatschappij(en) te kunnen aanstellen. 
In dit kader stelde de firma AON Belgium bvba een selectieleidraad op “Selectieleidraad 
Verzekeringen stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, 
Politiezone en OVERO Ronse”. 
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Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 :  
De selectieleidraad en de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie voor de opdracht 
“Verzekeringsportefeuille stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone en OVERO Ronse”, worden goedgekeurd.  
Artikel 2 :  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met 
onderhandeling. 
Artikel 3 :  
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt zowel op nationaal als op  
Europees niveau. 
 

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. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 40 en 41. 

- Overeenkomst nummer 19/20 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Stad Ronse voor de automatische 
toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met toepassing van 
beraadslaging nummer 11/29 van 05 april 2011 van het Sectoraal Comité van de Sociale 
Zekerheid en van de Gezondheid zoals gewijzigd op 04 juni 2013 en op 05 april 2016. 

Relevante documenten 

Schrijven van 22 maart 2019 van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

Het hernieuwde contract met de Kruispuntdatabank van de Sociale Zekerheid in verband met het 
gebruik van de gegevens van de Sociale Zekerheid in het kader van de inkohiering van de 
Algemene Gemeentelijke Heffing – gezinnen. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse kent aan haar inwoners (hoofdzakelijk fiscale) voordelen toe voor zover zij recht 
hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging  en 
uitkeringen, onder meer ingevolge artikel 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (vermindering Algemene 
Gemeentelijke Heffing – gezinnen).  

In dit kader dient een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten met de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: 
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Enig artikel: 
Kennis te nemen van de overeenkomst nummer 19/20 inzake de mededeling van 
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Stad Ronse voor 
de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een 
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met 
toepassing van beraadslaging nummer 11/29 van 05 april 2011 van het Sectoraal Comité van 
de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid zoals gewijzigd op 04 juni 2013 en op 05 april 
2016. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

11. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                            
Verkaveling 7B.                                                                                                                   
Grondverkoop voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie 
Catillus.                                                                                                                          
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. 

- 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 2019/063 van 23 april 2019 van de Technische Dienst. 
- Tabel. 
- Verkoopovereenkomst. 
- Akte. 
- Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 

Feiten/context/motivering 

- Bij raadsbesluit van 16 april 2012 werd de overeenkomst publiek-private samenwerking 
tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne goedgekeurd. Deze overeenkomst regelt 
onder meer de terbeschikkingstelling 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 ontvangt. 

- Wij ontvingen 1 ontwerp van akte en 1 verkoopovereenkomst:  
- op naam van mevrouw Duquin Christine voor een appartement met aanhorigheden 
gelegen binnen de residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “app 19.32”, met een 
garage “G09”. De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 44.720,00 EUR.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van mevrouw 
Duquin Christine, voor een appartement 19.32 en een garage “G09” gelegen in residentie 
Catillus, met een grondwaarde van 44.720,00 euro wordt goedgekeurd. 
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12. Straatnaamgeving.                                                                                                                
Nieuwe straatnamen, zijnde Kerkhofweg, Kapittelstraat en Sint-Martensplein en 
aanpassingen voor de bestaande straten in De Vrijheid.                                                 
Definitieve vaststelling. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

- Het decreet van 28 januari 1977 van de Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap en zijn wijzigingen, tot bescherming van de namen van openbare 
wegen en pleinen. 

- De principes inzake plaatsnaamgeving, aangenomen door de Provinciale Commissie 
van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke Vlaamse Commissie van Advies voor 
Plaatsnaamgeving in vergadering van 15 juni 1984. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/060 van 15 april 2019 van de Technische Dienst. 
- Bezwaar van de heer Kindt en mevrouw Roos van 02 april 2019. 
- Bericht van commodo en incommodo. 
- Persoonlijk schrijven aan de bewoners en eigenaars. 
- Proces-verbaal van onderzoek van commodo en incommodo. 
- Getuigschrift van bekendmaking. 
- Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 19 november 2018. 
- Plan van De Vrijheid. 
- Verslag van 22 januari 2018 van de heer Eric Devos, stadsarchivaris. 
- Verslag van de bestuursvergadering van 07 februari 2018 van de stedelijke Adviesraad 

voor Cultuur.  
- Bijkomend advies van 23 april 2019 van de heer stadsarchivaris, Eric Devos. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018 werd het voorstel om nieuwe 
straatnamen toe te kennen in de Vrijheid, zijnde Kerkhofweg, Kapittelstraat en Sint-
Martensplein en aanpassingen te doen voor bestaande straten, zijnde Albert I-park, Sint-
Hermesstraat, Sint-Martensstraat en de Cypriaan de Rorestraat voorlopig vastgesteld.  

- Het openbaar onderzoek, dat plaats had van 04 maart 2019  tot en met 02 april 2019, 
heeft aanleiding gegeven tot 1 bezwaar :  
De heer Pieter Kindt en mevrouw Hanne Roos uit de Sint-Martensstraat 36 zien geen 
enkel nut in het wijzigen van het deel van de Sint-Martensstraat gelegen tussen de 
Kleine Markt en het toekomstige Sint-Martensplein in Cypriaan de Rorestraat en het 
wijzigen van de huidige Cypriaan de Rorestraat naar Kapittelstraat. Zij voegen een lijst 
bij met 22 handtekeningen van bewoners van de Sint-Martensstraat die eveneens 
misnoegd zijn over deze wijzigingen. 
Ten persoonlijken titel voeren ze aan dat mijnheer de maatschappelijke zetel van zijn 
bedrijf een half jaar geleden gevestigd heeft in de Sint-Martensstraat 36  en hiervoor 
kosten heeft gemaakt onder de vorm van nieuwe visitekaartjes, briefhoofden, 
bewonerskaart, aanpassing bij de post enz. 

- De stedelijke adviesraad voor Cultuur heeft het advies van de heer stadsarchivaris Eric 
Devos gevolgd om de huidige Sint-Martenssstraat op een duidelijke en historisch 
verantwoorde manier uit te splitsen waarin zowel de Cypriaan de Rorestraat als de 
Kapittelstraat een plaats hebben. 

  



 

 21/52 

- De huidige Cypriaan de Rorestraat wordt Kapittelstraat omdat deze straat rechts van het 
toekomstige Sint-Martensplein naar het in ere te herstellen kapittelhuis leidt. Deze 
instelling is onlosmakend verbonden met het bestaan van De Vrijheid. Aangezien het 
tevens wenselijk is de Cypriaan De Rorestraat te behouden binnen De Vrijheid wordt de 
straat tussen het Sint-Martensplein en de Kleine Markt omgedoopt tot Cypriaan de 
Rorestraat. 

- Wat betreft een eventuele financiële tussenkomst voor de bewoners is er één precedent.  
In 2013 heeft de stad bij de straatnaamwijziging in de Industriezone Klein Frankrijk de 
kosten terugbetaald voor de wijziging van het adres in de Kruispuntbank der 
Ondernemingen voor een 50-tal bedrijven. 

- Het bezwaar is ontvankelijk verklaard. 
 
Advies  
-  zie bijkomend advies van de heer stadsarchivaris Eric Devos van 23 april 2019 : 
“De Sint-Martensstraat was vroeger een erg vertakte straat.  
Lang voor de herinrichting van De Vrijheid werd aan de kant van het Albertpark de Cypriaan de 
Rorestraat vastgelegd, terwijl de parallelle straat de naam Sint-Martensstraat bleef behouden. 
Vorig jaar werd beslist om de straatnaamgeving van het kwartier globaal te herbekijken en aan te 
passen.  
Daarbij kwam de naam Kapittelstraat naar boven. Deze instelling beheerde De Vrijheid gedurende 
meer dan acht eeuwen. Het was dan ook logisch dat er naar verwezen zou worden. 
De plaats waar die zou komen werd bepaald door de ligging van het vroegere Kapittelhuis, palend 
aan de noordkant van de kerktoren. Dat werd tijdens de recente opgravingen teruggevonden. 
De naam ‘-straat’ verwijst naar de weg die naar die plaats in kwestie leidt. 
Vandaar dat het logisch was om de Cypriaan de Rorestraat te verplaatsen en te wijzigen in de naam 
‘Kapittelstraat’, de straat die naar de plaats van het afgebroken Kapittelhuis leidt.” 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De nieuwe straatnamen in De Vrijheid, zijnde Kerkhofweg, Kapittelstraat en Sint-Martensplein 
en de aanpassingen voor de bestaande straten, zijnde Albert I-park, Sint-Hermesstraat, Sint-
Martensstraat en de Cypriaan de Rorestraat, worden definitief vastgesteld. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het terugbetalen van de bewezen kosten. 
 

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. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

- Gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2018 houdende goedkeuring, voor de heraanleg 
van het recyclagepark, van het leveren en plaatsen van twee verplaatsbare 
weegbruggen in opbouw en aansluitbaar op de bestaande infrastructuur en toekomstige 
DIFTAR-voorzieningen. 
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Relevante documenten 

- Verslag 2019/069 van 29 april 2019 van de Technische Dienst. 
- Gunningsverslag. 
- Brief OVAM.  
- Offerte. 
- Verslag gemeenteraad 23 april 2018. 

Feiten/context/motivering 

- Op 23 april 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het ontwerp van de 
heraanleg van het recyclagepark - leveren en plaatsen van 2 verplaatsbare 
weegbruggen voor de geraamde prijs van 32.052,90 euro inclusief btw. 

- Op 18 oktober 2018 heeft de Stad Ronse een schrijven van OVAM ontvangen met de 
goedkeuring en de belofte van 13.240 euro subsidie voor de weegbruggen. 

- De belofte van subsidie werd gegeven onder volgende voorwaarden : 
o de wettelijke en reglementaire bepalingen overheidsopdrachten, zoals bepaald in 

de wet van 17 juni 2016 en de koninklijke besluiten van 18 april 2017 en 14 
januari 2013, dienen te worden nageleefd. 

o de OVAM dient een goedkeuring te verlenen aan het gunningsdossier vóór de 
bekendmaking van de gunningsbeslissing. 

- Inmiddels vond op 31 januari 2019 de openbare aanbesteding plaats. 
- Volgens het proces-verbaal van opening werd voor het dossier van het leveren en 

plaatsen van 2 weegbruggen één offerte ontvangen van de firma Molen Belgium uit 
Puurs-Sint-Amands voor de som van 26.537,19 exclusief btw en 32.110 euro inclusief 
btw. 

- Volgens het gunningsverslag, opgemaakt door SOLVA, wordt voorgesteld om het 
leveren en plaatsen van twee verplaatsbare weegbruggen in opbouw en het 
aansluitbaar maken op de bestaande infrastructuur en de toekomstige DIFTAR-
voorzieningen te gunnen aan de firma Molen Belgium voor de som van 32.110 euro 
inclusief btw. 

- Het noodzakelijke krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2017/1 – algemene 
rekening 230000 – beleidsitem 3091. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen 

Artikel 1:  
De gunning van het dossier voor het leveren en plaatsen van twee verplaatsbare weegbruggen 
in opbouw en het aansluitbaar maken op de bestaande infrastructuur en de toekomstige 
DIFTAR-voorzieningen aan de firma MOLEN Belgium uit Puurs-Sint-Amands, voor de som van 
32.110 euro, inclusief btw, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2017/1 – algemene rekening 2300000 – 
Beleidsitem 3091. 
Artikel 3: 
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 
Artikel 4: 
Het gunningsdossier zal voor goedkeuring worden overgemaakt aan de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij, OVAM. 
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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. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

- Gemeenteraadsbesluit van 23 april 2018 houdende goedkeuring van het leveren en 
plaatsen, voor de heraanleg van het recyclagepark, van Diftar-voorzieningen bestaande 
uit een bedieningszuil voorzien van een identificatie- en registratiesysteem, de nodige 
hard- en software en slagbomen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/070 van 29 april 2019 van de Technische Dienst. 
- Gunningsverslag. 
- Brief OVAM. 
- Offerte 
- Verslag gemeenteraad 23/04/2018 

Feiten/context/motivering 

- Op 23 april 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het ontwerp van de 
heraanleg van het recyclagepark - leveren en plaatsen van DIFTAR voorzieningen voor 
de geraamde prijs van 61.402,66 euro inclusief btw. 

- Op 18 oktober 2018 heeft de Stad Ronse een schrijven van OVAM ontvangen met de 
goedkeuring en de belofte van 25.370 euro subsidie voor de diftarisatie van het 
recyclagepark. 

- De belofte van subsidie werd gegeven onder volgende voorwaarden : 
o de wettelijke en reglementaire bepalingen overheidsopdrachten, zoals bepaald in 

de wet van 17 juni 2016 en de koninklijke besluiten van 18 april 2017 en 14 
januari 2013, dienen te worden nageleefd. 

o de OVAM dient een goedkeuring te verlenen aan het gunningsdossier vóór de 
bekendmaking van het gunningsbeslissing. 

- Inmiddels vond op 31 januari 2019 de openbare aanbesteding plaats. 
- Volgens het proces-verbaal van opening werd voor het dossier van de DIFTAR-

voorzieningen 1 offerte ontvangen van de firma Aloatec Ident Systems bvba uit Deinze 
voor de som van 49.510 euro exclusief btw en 59.907,1 euro inclusief btw. 

- Volgens het gunningsverslag, opgemaakt door SOLVA, wordt voorgesteld om het 
leveren en plaatsen van de DIFTAR-voorzieningen bestaande uit een bedieningszuil 
voorzien van een identificatie- en registratiesysteem, de nodige hard- en software en de 
slagbomen te gunnen aan de firma Aloatec Ident Systems bvba voor de som van 
59.907,1 euro inclusief btw.  

- Het noodzakelijke krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2017/1 – algemene 
rekening 2300000 – beleidsitem 3091. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De gunning van het dossier voor het leveren en plaatsen van de DIFTAR-voorzieningen 
bestaande uit een bedieningszuil voorzien van een identificatie- en registratiesysteem, de 
nodige hard- en software en de slagbomen aan de firma Aloatec Ident Systems bvba uit 
Deinze, voor de som van 59.907,1 euro inclusief btw, wordt goedgekeurd. 
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Artikel 2: 
Het krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2017/1 – algemene rekening 2300000 – 
beleidsitem 3091. 
Artikel 3: 
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 
Artikel 4: 
Het gunningsdossier zal voor goedkeuring worden overgemaakt aan de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij, OVAM. 

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. 

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 2019/062 van 23 april 2019 van de Technische Dienst. 
- 3 tabellen van grondinname. 
- Plan. 
- 3 bodemattesten. 
- 3 ontwerpen van akte. 
- Schattingsverslag. 

Feiten/context/motivering 

- het kader van de realisatie van de realisatie van de rooilijn voor de buurtweg nummer 5 
in de Rode Mutslaan, werd een akkoord in der minne getroffen met meerdere eigenaars 
voor grondaankoop en grondruil. 

- Ter hoogte van de Rode Mutslaan dienen 26 grondinnames te gebeuren voor de 
geplande wegen- en rioleringswerken.  

- Voor de innemingen 11, 12, 13, 14 en 15 werd een akkoord getroffen met 3 
grondeigenaars voor de verwerving van de vijf percelen grond met een totale 
oppervlakte van 412,79m².  Met deze grondeigenaars kon pas een akkoord worden 
bekomen nadat van één van hen meer grond werd gekocht om deze extra grond dan te 
ruilen met en over te dragen aan de andere 2 eigenaars. 

- Concreet gaat het over :  
o Voor de inneming 12, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie D, deel van 

nummer 466F, werd een akkoord bereikt voor de aankoop van een deel van een 
perceel grond van 147,44m² en de aankoop van 2 delen van ditzelfde perceel 
grond, dienstig voor de overdracht en ruil van respectievelijk 1.225,80m² (lot 1) 
en 180,60m² (lot 2). Deze aankoop wordt gerealiseerd voor de totale som van 
€36.500 door de stad te betalen, alle vergoedingen inbegrepen. 

o Voor de inneming 11, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie D, deel van 
nummer 467H, werd een akkoord bereikt voor de ruil van een deel van een 
perceel grond van 119,75m² (gelegen in woongebied) tegen een stuk grond van 
180,6m² (gelegen deels in woongebied en deels in agrarisch gebied) (lot 2) 
zonder opleg of vergoeding. 

o Voor de innemingen 13, 14 en 15, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie D, 
deel van nummer 464M, werd een akkoord bereikt voor de verwerving van 
145,6m² grond (woongebied) voor de totale som van 13.576,93 euro en mits 
overdracht van 1.225,80m² grond (agrarisch gebied) (lot 1). 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  
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Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De grondaankopen van de innemingen 11, 12, 13, 14, 15, de grondruil en grondoverdracht in de 
Rode Mutslaan voor de realisatie van de rooilijn voor de buurtweg nummer 5 worden goedgekeurd 
voor de som van 50.076,93 euro, vergoeding prijzij en wederbeleggingsvergoeding inbegrepen. 
Artikel 2: 
De ontwerpen van akten wordt aangenomen. 
Artikel 3: 
Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2018 – algemene rekening 
2240000 – beleidsitem 06100 “verwezenlijking straten”. 
  

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. 

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 2019/065 van de Technische Dienst van 24 april 2019. 
- Tabel. 
- Ontwerpakte en plan. 
- Schattingsverslag van 24 mei 2011. 
- Schattingsverslag van gronden gelegen in de Savooistraat, Borrekens, 

Drieborrebeekstraat. 
- Kadastraal plan. 
- Bestemmingsplan. 

Feiten/context/motivering 

- In 2008 heeft het bestuur reeds interesse getoond om de twee percelen grond, 
gekadastreerd sectie C nummers 1093 en 1093 2K aan te kopen. De gronden liggen 
binnen de zone voor buffer en natuurontwikkeling en zijn opgenomen in het 
onteigeningsplan, horende bij het RUP Klein Frankrijk Noord. Het merendeel van de 
gronden in deze zone is reeds in eigendom van de stad en een aantal percelen werd al 
bebost in het kader van boscompensatie aanleg bufferbekken. Een groot deel van de 
terreinen is spontaan bebost. 

- In 2011 werden de gronden geschat op 24.000 euro/ha. De verkoop heeft enkele jaren 
stil gelegen en na recente contacten zijn de verkopers bereid gevonden om de percelen 
te verkopen aan 24.500 euro/ha, zijnde 15.787,80 euro voor de twee percelen met een 
oppervlakte van 64a 44ca. 

- Bij andere recente aankopen van landbouwgronden, onder meer in de 
Drieborrebeekstraat en Savooistraat, werden percelen aangekocht aan de 
schattingsprijs van 30.200 euro/ha. 

- Het nodige krediet dient voorzien te worden bij de eerstvolgende wijziging van het 
investeringsbudget. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
De aankoop van de twee percelen landbouwgrond, kadastraal gekend sectie C nummers 1093 
en 1093 2K met een oppervlakte van 64a 44 ca voor 15.787,80 euro wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
Artikel 3: 
Het noodzakelijke krediet wordt voorzien bij de eerstvolgende wijziging van het 
investeringsbudget. 

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. 

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 2019/071 van 29 april 2019 van de Technische Dienst. 
- Akte Termonia. 
- Tabel Termonia. 
- Raming bufferbekken schanskorven Tardel. 
- Raming bufferbekken keerelementen Tardel. 
- Bufferbekken grondplan + lengteprofiel. 
- 4 OVAM attesten. 
- Schatting. 
- Plan inneming. 
- Akte vestiging erfdienstbaarheid bufferbekken. 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van de realisatie van de rooilijn van buurtweg nummer 5 in de Rode Mutslaan, 
werd een akkoord in der minne getroffen voor de grondaankoop van inneming 24 met een 
oppervlakte volgens meting van 227,35m². 

- Concreet gaat het over de aankoop van een deel van perceel, kadastraal gekend als 2de 
afdeling sectie D, deel van nummer 597H, voor de som van 9.755,59 euro, alle 
vergoedingen inbegrepen, van de nv Termonia. 

- Met dezelfde vennootschap, maar onder de naam van de nv Tardel, kan een overeenkomst 
tot vestiging van een kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid worden afgesloten.  

- Hierbij zal de Stad Ronse op 3 percelen grond van de nv Tardel een bufferbekken met 
bijhorende constructies aanleggen. Dit bufferbekken wordt aangelegd voor de buffering van 
de waterlopen S387 Paarkebeek en S400 Bierynkbeek.  

- Onder het peil van deze buffering zal een bijkomend deel buffering ten voordele van de nv 
Tardel worden aangelegd. Dit voor de buffering van water, dienstig voor infiltratie ten 
voordele van hun oppervlaktewaterwinning. 

-  Het ontwerp van akte tot vestiging van de erfdienstbaarheid omvat een aantal afspraken 
en modaliteiten met betrekking tot de uitvoering van de werken, toekomstige handelingen, 
instandhouding en onderhoud van het bufferbekken,… 

- Voor de aanleg van het bufferbekken, deel Tardel, is de nv Tardel aan de Stad Ronse een 
bedrag verschuldigd, zijnde het aandeel van de bijkomende investering. 
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- Met de nv Tardel werd hiervoor een bedrag overeengekomen van 76.080 euro, zijnde de 
kosten voor het extra grondwerk, de uitvoering van het bufferbekken met schanskorven en 
de fundering ervan. De stad geeft er evenwel de voorkeur aan om de uitvoering van het 
bufferbekken met keerelementen te voorzien. De kostprijs hiervoor bedraagt 92.552 euro. 

- Aangezien een uitvoering met keerelementen bij onderhoud veel efficiënter is en de kans 
op schade aan de wanden hierbij veel geringer is, wordt voorgesteld om de uitvoering in 
keerelementen te voorzien en het prijsverschil tussen schanskorven en keerelementen ten 
laste van de stad te nemen.   

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De grondaankoop van de nv Termonia voor de som van 9.755,59 euro vergoeding, prijzij en 
wederbelegging inbegrepen en de overeenkomst tot vestiging van een kosteloze eeuwigdurende 
erfdienstbaarheid voor de aanleg van een bufferbekken op de gronden van de nv Tardel worden 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De ontwerpen van akte worden aangenomen. 
Artikel 3: 
Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2018 – algemene rekening 
2240000 – beleidsitem 06100 “verwezenlijking straten”. 
 

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. 

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 

- Plan 1 en 2 Fluvius. 
- Offerte Fluvius. 
- Verslag 2019-067 van 25 april 2019 van de Technische Dienst. 

Feiten/context/motivering 

- Naar aanleiding van de wegenis- en  rioleringswerken in de Rode Mutslaan te Ronse, werd 
door Fluvius een ontwerp opgemaakt voor het ondergronds brengen van het 
laagspannings- en openbaar verlichtingsnet, het wegnemen van de bestaande betonpalen 
met armaturen en het leveren en plaatsen van nieuwe verlichtingspalen met armaturen in 
de Rode Mutslaan te Ronse. 

- Het ontwerp van Fluvius omvat de werken aan 1349 meter laagspanningsnet, wegnemen 
van 705 meter bovengronds net, leveren en plaatsen van 23 netsteunen laagspanning en 
1340 meter openbaar verlichtingsnet. Daarnaast omvat de offerte het wegnemen en slopen 
van 23 betonpalen met armaturen en het leveren en plaatsen van 26 verlichtingsarmaturen 
Teceo 1 - 9000 lumen – 74W, kleur 740 (koud wit) op rechte paal hoogte 8 meter in kleur 
RAL 7043 (dark grey) en 1 verlichtingsarmatuur Teceo 1 - 3500 lumen – 30W, kleur 740 
(koud wit) op rechte buisarm hoogte 10 meter in kleur RAL 7043 (dark grey). 
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- Volgens het dossier van Fluvius bedraagt de kostenraming voor de werken aan de netten 
en infrastructuur eigendom van de nutsbedrijven, €88.173,52 vrij van btw en voor de 
werken aan de infrastructuur, geen eigendom van de nutsbedrijven €33.529,78 inclusief 
btw, wat neer komt op een totale som van €121.703,29 door de stad te betalen. 

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

- Aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad en deze werken 
door het stadsbestuur dienen gefinancierd te worden. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het wegnemen van en slopen van 23 betonpalen met armaturen, het leveren en plaatsen van 
1349 meter laagspanningsnet en 1340 meter openbaar verlichtingsnet en het leveren en 
plaatsen van 27 nieuwe verlichtingspalen met armaturen Teceo 1 volgens het dossier 311423 
van Fluvius worden goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De kostenraming van Fluvius ten bedrage van €121.703,29 inclusief btw, wordt goedgekeurd. 
Artikel 3: 
Een krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2019 – algemene rekening 2280000 – 
beleidsitem 06700. 
Artikel 4: 
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 
 

19. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en nv DRY voor de wegen- en rioleringswerken in 
de Drieborrebeekstraat en Borrekens.                                                                                    
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2019/050 van de Technische Dienst van 26 maart 2019. 
- Overeenkomst. 
- Situatieplan. 
- Kadastraal plan. 
- Verkavelingsvergunning van 08 december 2014. 
- Stedenbouwkundige vergunning van 17 oktober 2016. 
- Bestek wegenis- en rioleringswerken verkaveling site Meunier (Drieborrebeekstraat) 
- Ontwerp wegen- en rioleringswerken verkaveling Site Meunier. 

Feiten/context/motivering 

- Naar aanleiding van de realisatie van de verkaveling van de nv DRY tussen de 
Drieborrebeekstraat en Borrekens, zal langsheen de Borrekens en de Drieborrebeekstraat 
een gescheiden rioleringsstelsel RWA-DWA aangelegd worden waarop de bestaande 
woningen worden aangesloten. 

- Naar aanleiding van deze werken zal ook de bestaande verharding van de 
Drieborrebeekstraat, deel gemeenteweg tussen de Ninovestraat en het begin van de 
verkaveling vernieuwd worden. 
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- Als tussenkomst voor deze werken wordt een vergoeding van 50.000 euro betaald. Voor 
deze tussenkomst werd een ontwerp van overeenkomst tussen de stad en de nv DRY 
opgemaakt. 

- Deze overeenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen : 
- De werken worden uitgevoerd conform het advies van de Technische Dienst en met 

toepassing van het typebestek 250.  
- De stad betaalt een forfaitaire vergoeding van 50.000 euro. Dit bedrag wordt betaald in 

één schijf nadat aan volgende voorwaarden werd voldaan : 
o na volledige uitvoering van de wegen- en rioleringswerken Drieborrebeekstraat en 

Borrekens 
o na voorlopige oplevering van de werken 
o na ontvangst van het asbuiltplan, attesten gebruikte materialen, verslagen van 

uitvoering en van in orde bevonden zijn van alle vereiste proeven, resultaat 
cameraonderzoek met verslag, postinterventiedossier… 

             De uitbetaling wordt door de verkavelaar opgevraagd aan Farys (Aquario),    
             Stropstraat 1 te 9000 Gent, en dit na goedkeuring door de Stad Ronse. 

- Er is een waarborgtermijn van twee jaar. 
- De overeenkomst is niet overdraagbaar aan derden. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De overeenkomst tussen de Stad Ronse en de nv DRY voor de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel langsheen de Borrekens en de Drieborrebeekstraat en voor de vernieuwing van de 
bestaande verharding van de Drieborrebeekstraat, deel gemeenteweg tussen de Ninovestraat en 
het begin van de verkaveling wordt goedgekeurd. 

Vrije tijd 

20. Bibliotheeksamenwerkingsverband 'Interlokale Vereniging voor bibliotheken Vlaamse 
Ardennen'.                                                                                                                                  
Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor het 
Beheerscomité.                                                                                                                          
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen. 

De beslissing van de Gemeenteraad dd° 07 maart 2005 houdende de goedkeuring van de statuten 
van het bibliotheeksamenwerkingsverband “Interlokale vereniging voor bibliotheken Vlaamse 
Ardennen”, bestaande uit de gemeenten Brakel, Kluisbergen, Maarkedal, Wortegem-Petegem, 
Oudenaarde en Ronse. 

De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 april 2019 houdende 
voorstel tot aanduiding van de heer Joris Vandenhoucke, schepen, als effectief vertegenwoordiger 
en de heer Paul Carteus, raadslid – gemeenteraadsvoorzitter als plaatsvervanger voor het 
beheerscomité van de Interlokale Vereniging voor Bibliotheken Vlaamse Ardennen. 

Relevante documenten 

Artikel 10 van de statuten van de “Interlokale vereniging voor bibliotheken Vlaamse Ardennen”. 
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Feiten/context/motivering 

Conform artikel 10 van de statuten van het bibliotheeksamenwerkingsverband “Interlokale 
vereniging voor bibliotheken Vlaamse Ardennen” dient elke deelnemende gemeente, gelet op 
de algehele vernieuwing van de gemeenteraad, over te gaan tot de aanduiding van nieuwe 
beheerders die namens de Stad Ronse zullen optreden in het beheerscomité. 
De gemeenten worden als lid in het beheerscomité uitsluitend vertegenwoordigd door 
gemeenteraadsleden, burgemeester of schepenen. Voor elk effectief lid wordt door de 
gemeenteraad een vervanger aangeduid met hetzelfde mandaat. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

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

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

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 Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Artikel 1:  
De heer Joris Vandenhoucke, schepen, aan te stellen als effectief vertegenwoordiger van de 
Stad Ronse in het beheerscomité van het bibliotheeksamenwerkingsverband “Interlokale 
vereniging voor bibliotheken Vlaamse Ardennen”. 
Artikel 2: 
De heer Paul Carteus, raadslid – gemeenteraadsvoorzitter, aan te duiden als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de Stad Ronse in het beheerscomité van de “Interlokale vereniging voor 
bibliotheken Vlaamse Ardennen”.  

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. 

Gunther Deriemaker (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 245 – 247 
- 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 26 betreffende de oproeping van de algemene 
vergadering 
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Relevante documenten 

- Het ontwerp van jaarrekening 2018 en de bijhorende balans en resultatenrekening van 
het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba. 

- Het jaarverslag 2018 van de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse 
cvba. 

Feiten/context/motivering 

Alvorens de algemene vergadering van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba zich uitspreekt 
over de jaarrekening, legt de Raad van Bestuur de jaarrekening en het ontwerp van het jaarverslag 
voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad Ronse. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
De jaarrekening 2018 en de bijhorende balans- en resultatenrekening alsook het bijhorend 
jaarverslag van de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba worden 
goedgekeurd.  

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. 

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 en 432. 
- De statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse 

Ardennen, I.VL.A., artikel 32. 

Relevante documenten 

- De statuten van I.VL.A. 
- Schrijven van I.VL.A. van 3 mei 2019 betreffende de algemene vergadering van 27 juni 

2019. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse, aangesloten bij I.VL.A., werd uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene 
vergadering (jaarvergadering) van I.VL.A. op donderdag 27 juni 2019.  
De agenda luidt als volgt : 
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het 

boekjaar 2018 
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018 
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor 
4. Benoeming commissaris voor een mandaat van drie jaar en vaststelling van de erelonen 
5. Goedkeuring evaluatierapport ingevolge artikel 459 van het Decreet Lokaal Bestuur 
6. Vervanging bestuurder Oudenaarde ingevolge artikel 19 der statuten 
7. Aanduiding kandidaat bestuurder – Maarkedal – Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze 
8. Aanduiding kandidaat bestuurder – Wortegem-Petegem – Dhr. Willy Dhondt. 
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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.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering van I.VL.A. 
van 27 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten: 
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het 

boekjaar 2018 
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018 
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor 
4. Benoeming commissaris voor een mandaat van drie jaar en vaststelling van de erelonen 
5. Goedkeuring evaluatierapport ingevolge artikel 459 van het Decreet Lokaal Bestuur 
6. Vervanging bestuurder Oudenaarde ingevolge artikel 19 der statuten 
7. Aanduiding kandidaat bestuurder – Maarkedal – Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze 
8. Aanduiding kandidaat bestuurder – Wortegem-Petegem – Dhr. Willy Dhondt. 
Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van 27 juni 2019, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed 
te keuren. 
 

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. 

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 en 445. 
- De statuten van Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.  
- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij de heer David Vandekerkhove, 

raadslid, aangeduid werd als vertegenwoordiger en mevrouw Rossana Khoshaba, 
raadslid, als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van IGS Westlede tijdens 
de hele legislatuur 2019-2024. 

Relevante documenten 

- Schrijven van 05 april 2019 van IGS Westlede houdende uitnodiging voor het bijwonen 
 van de algemene vergadering op woensdag 05 juni 2019 om 19 uur in het hoofdgebouw 
van crematorium Westlede met vermelding van de agenda. 

˗ Documentatie houdende toelichting per agendapunt. 
˗ Documentatie met betrekking tot de algemene vergadering van 05 juni 2019. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is als vennoot aangesloten bij de Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) 
Westlede. 
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Bij schrijven van IGS Westlede van 05 april 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
Algemene Vergadering van 05 juni 2019 met als agenda :  

1. Goedkeuring verslagen Algemene vergadering van 04 december 2018 en Buitengewone 
Algemene Vergadering van 19 maart 2019  

2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2018 
3. Evaluatierapport 
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 
5. Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode 2019-2021 
6. Remuneratieverslag 
7. Vaststelling zitpenning bestuurders. 

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de Algemene 
Vergadering van 05 juni 2019 van de Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede, met 
volgende agendapunten : 

1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering van 04 december 2018 en Buitengewone 
Algemene Vergadering van 19 mart 2019 

2. Goedkeuring Balans- en Resultatenrekening 2018 
3. Evaluatierapport 
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 
5. Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode 2019-2021 
6. Remuneratieverslag 
7. Vaststelling zitpenning bestuurders.  

Artikel 2:  
De vertegenwoordiger van de stad wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en als dusdanig de op de agenda 
geplaatste punten van de Algemene Vergadering van 05 juni 2019, waarvoor een beslissing 
moet genomen worden, goed te keuren 
  

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. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 432 
- Het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 houdende de goedkeuring van de deelname 

aan de oprichting van de Dienstverlenende Vereniging "Tussengemeentelijke 
Maatschappij voor Services", TMVS dv. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, 
raadslid, werd aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering 
van TMVS dv en de heer Jo Cornelus, raadslid, werd aangeduid als plaatsvervanger voor 
de hele legislatuur. 

- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv meer bepaald artikels 27 – 33 
betreffende de algemene vergadering.  
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Relevante documenten 

- Schrijven van Farys d.d. 28 maart 2019 betreffende de oproeping voor de algemene 
jaarvergadering van TMVS dv op dinsdag 11 juni 2019 om 18u00 in Flanders Expo, 
Maaltekouter 1 te 9051 Gent met mededeling van de agenda. 

- E-mail van Farys d.d. 29 april 2019 nazending van documenten: verslag van de raad van 
bestuur over het boekjaar 2018, de jaarrekening voor het boekjaar 2018 en het verslag 
van de commissaris (lid IBR). 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van TMVS dv van 28 maart 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Jaarvergadering van 11 juni 2019 met als agenda :  

1. Toetredingen 
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 
4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 
8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 
9. Varia en mededelingen 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger kan 
vastgesteld worden. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering van TMVS 
dv van 11 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten : 

 1.  Toetredingen 
2.  Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
3.   a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 
4.  Verslag van de commissaris (lid IBR) 
5.  Verlenen van kwijting aan de bestuurders 
6.  In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 
7.  Statutaire benoemingen – raad van bestuur 
8.  Aanstelling commissaris (lid IBR) 
9.  Varia en mededelingen. 

Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van 
de algemene jaarvergadering van 11 juni 2019, waarvoor een beslissing moet genomen 
worden, goed te keuren. 
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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. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41 
- De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180 
- De beslissing van de gemeenteraad van 04 maart 2019 waarbij de heer Jo Cornelus, 

raadslid, aangeduid werd als volmachtdrager op de algemene vergaderingen van Zefier 
voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als 
plaatsvervanger de heer Diederik Van Hamme, raadslid 

- De statuten van Zefier cvba, artikels 26, 27 en 28. 

Relevante documenten 

Schrijven van Zefier cvba van 19 maart 2019 houdende uitnodiging tot de gewone algemene 
vergadering (jaarvergadering) op donderdag 13 juni 2019 om 14 uur in het Concertgebouw 
gelegen ’t Zand 34 te Brugge, met de nodige documentatie.  

Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de splitsing van de Financieringsvereniging FIGGA, beslist op de 
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017, werd een nieuwe coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, namelijk Zefier cvba. 
De Stad Ronse is vennoot van de cvba Zefier.  
Zefier valt niet onder het toepassingsgebied van het decreet over het Lokaal Bestuur.  

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur stelt dat op grond van artikel 41, lid 2, 4° van het 
decreet over het Lokaal Bestuur de gemeenteraad zonder delegatiemogelijkheid exclusief bevoegd 
is voor de beslissingen inzake vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen. 
Met die formulering kan het niet anders dan om een volmacht ‘intuitupersonae’ gaan. Wat de in te 
nemen standpunten betreft is alleen voor de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen 
bepaald dat ook daar de gemeenteraad het mandaat moet vaststellen. Voor andere 
rechtspersonen wordt dat in het midden gelaten. 
De standpuntbepaling over de agendapunten van de algemene vergadering van Zefier cvba zou 
dus door het College van Burgemeester en Schepenen kunnen gebeuren. Zefier laat die keuze 
aan ons bestuur over. Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 25 maart 2019 
besliste om deze aangelegenheid te laten behandelen door de gemeenteraad. 

Bij schrijven van Zefier cvba van 19 maart 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd op de gewone 
algemene vergadering, tevens jaarvergadering, die zal plaatsvinden op 13 juni 2019 met de 
volgende agenda : 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling 

en toelichting) 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Statutaire benoemingen. 

 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
Na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring te verlenen aan 
de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering 
(jaarvergadering) van Zefier cvba van 13 juni 2019, zijnde : 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling 

en toelichting) 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Statutaire benoemingen. 

Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van 
de algemene jaarvergadering van 13 juni 2019, waarvoor een beslissing moet genomen 
worden, goed te keuren. 
 

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. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 56§1 en 40§1. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 432. 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening 

en Socio-Economische Expansie, SOLVA.  
- De gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019 houdende de aanstelling van mevrouw 

Eugénie Carrez als effectieve vertegenwoordiger en de heer Jo Cornelus als 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van SOLVA 
voor de legislatuur 2019-2024. 

Relevante documenten 

- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
- Schrijven van SOLVA d.d. 09 april 2019 betreffende de oproeping voor de algemene 

vergadering van SOLVA op woensdag 26 juni om 19u00 in SOLVA, Gentsesteenweg 1 B 
te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele) met mededeling van de agenda. 

Feiten/context/motivering 

De Stad en het OCMW Ronse zijjn aangesloten bij Solva. 
Bij schrijven van SOLVA d.d. 09 april 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering van 26 juni 2019 met als agenda :  

1. Samenstelling van het bureau. 
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018. 
3. Jaarrekening per 31 december 2018. 
4. Verslag van de Commissaris. 
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2018. 
6. Evaluatierapport en ondernemingsplan. 
7. Verlenging Solva. 
8. Benoemen van bestuurders op voordracht van de deelnemers. 
9. Statutenwijziging SOLVA: verplaatsing maatschappelijke zetel, delegatie personeels-

beheer, oprichting Algemeen Comité. 
10. Code van goed bestuur. 
11. Uitzendarbeid. 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
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In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger 
kan vastgesteld worden. 

Voordracht 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 15 april 2019. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering van SOLVA 
van 26 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten : 

1.  Samenstelling van het bureau 
2.  Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018 
3.  Jaarrekening per 31 december 2018 
4.  Verslag van de Commissaris 
5.  Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2018 
6.  Evaluatierapport en ondernemingsplan 
7.  Verlenging Solva 
8.  Benoemen van bestuurders op voordracht van de deelnemers 
9.  Statutenwijziging SOLVA : verplaatsing maatschappelijke zetel, delegatie 

personeelsbeheer, oprichting Algemeen Comité 
10.Code van goed bestuur 
11.Uitzendarbeid. 

Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van 
de algemene vergadering van 26 juni 2019, waarvoor een beslissing moet genomen worden, 
goed te keuren. 

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. 

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.  
Het Bosdecreet dd° 13 juni 1990 en latere wijzigingen.  
De statuten van de vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender, in het bijzonder artikels 12 en 
20. 
Beslissing van 29 april 2019 van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Relevante documenten 

Schrijven van 25 maart 2019 van vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender houdende 
uitnodiging tot deelname aan de algemene vergadering op zaterdag 11 mei 2019 en verzoek tot 
aanduiding van vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en voor de Raad van Bestuur. 

Feiten/context/motivering 

Sinds 2007 is de Stad Ronse werkend lid  van vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. 
Vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender is actief in het zuiden van Oost-Vlaanderen 
en omvat het heuvelend landschap ‘De Vlaamse Ardennen’ en de bovenloop van de 
Dender.                                                                                                                                                                    
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De Bosgroep biedt aan de leden begeleiding inzake de verschillende uitdagingen waarmee 
privé-boseigenaars in aanraking komen, zoals bosbeheerwerken, subsidies, houtverkoop, 
kapmachtigingen, enz. Deze begeleiding is gratis en geheel vrijblijvend. Iedere eigenaar 
behoudt volledige zeggenschap over het beheer van zijn eigendom. 

Bij schrijven van 25 maart 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd op de algemene 
vergadering die plaats vindt op zaterdag 11 mei 2019.De vereniging verzoekt tevens om 
vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene vergadering en de Raad van Bestuur. 

De Stad Ronse mag één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden voor de 
algemene vergadering. 

Voor de Raad van Bestuur kan de Stad Ronse een effectieve en een plaatsvervangende 
kandidaat-bestuurder aanduiden. 

De personen die voorgedragen worden voor de Raad van Bestuur hoeven niet dezelfde 
personen zijn die worden afgevaardigd voor de algemene vergadering. 

Aangezien de algemene vergadering van vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender 
reeds plaats heeft op zaterdag 11 mei 2019 en de gemeenteraad plaats vindt op maandag 
13 mei 2019 wordt de aanduiding van de vertegenwoordigers beslist door het College van 
Burgemeester en Schepenen van 29 april 2019 en daarna bekrachtigd door de 
gemeenteraad. 

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

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

Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

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

Artikel 1:  
De heer Paul Carteus, wonende te 9600 Ronse, Gustave Royerslaan 134, 
(paul.carteus@scarlet.be) aan te duiden als effectief vertegenwoordiger voor deelname aan de 
algemene vergaderingen van vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender en mevrouw Rossana 
Khoshaba, wonende te 9600 Ronse, Jan van Nassaustraat 42, (rossana.kh@gmail.com) als 
plaatsvervanger. 
Artikel 2: 
De heer Kevin Onyn, wonende te 9600 Ronse,  Louis Vangrootenbruelstraat 76, voor te dragen als 
kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van vzw Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender 
en de heer Safi Kamel, wonende te 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat 1, als plaatsvervanger. 
Artikel 3: 
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 
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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. 

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 en 35. 
- Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met 

betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen, in het 
bijzonder de bepaling over het aantal bestuurders van een sociale 
huisvestingsmaatschappij. 

- De statuten van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 

Relevante documenten 

- Schrijven van 27 maart 2019 van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 
Ardennen houdende verzoek tot het aanduiden van een kandidaat-bestuurder voor de 
Raad van Bestuur en aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen. 

- Oproep van 24 april 2019 van de dienst Bestuursadministratie gericht aan de 
partijvoorzitters en fractieleiders om kandidaten voor te dragen.  

- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van 27 maart 2019 van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen 
wordt de Stad Ronse verzocht een kandidaat-bestuurder voor te dragen voor de Raad van Bestuur 
alsook een effectief vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering. 

Op basis van het aantal wooneenheden dat de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 
Ardennen beheert, dient de Raad van Bestuur herleid te worden van 17 bestuurders tot 9 
bestuurders. Daarenboven dient tenminste een derde van de aangestelde leden van een ander 
geslacht te zijn. De statuten voorzien dat het aantal mandaten in de Raad van Bestuur verdeeld 
worden tussen de vennoten groep A (publieke aandeelhouders) en de vennoten groep B (private 
aandeelhouders), in verhouding tot hun aandeelhouderschap, zijnde 5 bestuurders namens de 
publieke en 4 bestuurders namens de private aandeelhouders. 

Op de buitengewone algemene vergadering van 06 juni 2017 werden de statuten van de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij aangepast conform het besluit van de Vlaamse regering inzake 
beheeraspecten.  
Er werd eveneens beslist om de samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur uit te stellen tot 
ten laatste de algemene vergadering waarop de jaarrekening van het jaar 2018 wordt neergelegd, 
zijnde op dinsdag 04 juni 2019. 

Statutair is vastgelegd dat de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Oudenaarde een mandaat 
hebben in de Raad van Bestuur gezien het gewicht van het aantal aandelen die beiden 
vertegenwoordigen. Zodoende resteren er nog 3 bestuurders voor de overige 13 gemeenten uit 
het werkingsgebied. De Raad van Bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar. 

De statuten vermelden geen specifieke bepalingen inzake de vertegenwoordiging in de Raad van 
Bestuur of de algemene vergadering. Het hoeven dus geen gemeenteraadsleden te zijn. 
 

Voordracht 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.  

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

Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

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 

Artikel 1:  
De heer Yves Deworm wonende te 9600 Ronse, Oswald Ponettestraat 14A                   
(yves.deworm@skynet.be) wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur 
van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 
Artikel 2: 
De heer Safi Kamel, wonende te 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat 1 (kstbcc.tio3@gmail.com) 
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 
Artikel 3: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 
 

29. Interlokale Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid SEVA (Sociale Economie Vlaamse 
Ardennen).                                                                                                                             
Aanduiding van een effectief en een plaatsvervangend afgevaardigde voor het 
Beheerscomité.                                                                                                                   
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41§4. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 395 §1. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2014 houdende de toetreding tot de 

interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid SEVA (Sociale Economie Vlaamse 
Ardennen) en de goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht. 

- De statuten van de interlokale vereniging SEVA artikel 8. 

Relevante documenten 

- Schrijven van 25 maart 2019 van het lokaal bestuur Geraardsbergen houdende verzoek 
tot het aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor deelname 
aan de vergaderingen van het beheerscomité. 

- De statuten van de interlokale vereniging SEVA. 
- Oproep van 24 april 2019 van de dienst Bestuursadministratie gericht aan de 

partijvoorzitters en fractieleiders om kandidaten voor te dragen.  
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

In de periode 2014-2019 heeft Geraardsbergen de regierol sociale economie opgenomen voor 
de steden en gemeenten Oudenaarde, Ronse, Brakel, Zwalm en Geraardsbergen in een 
intergemeentelijke samenwerking SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen).  
 
SEVA heeft reeds verschillende projecten opgestart zoals leren fietsen voor volwassenen, het 
behalen van een rijbewijs B in het kader van doorstroom werk, vakantiewerk voor kwetsbare 
jongeren, kennisgeving en voorzien van Nederlands op de werkvloer, enzoverder.  
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Daarnaast werd gestreefd naar een goede samenwerking tussen sociaal economische bedrijven 
en lokale besturen. Speeddating, ronde tafels en netwerkmomenten resulteerden in nieuwe 
samenwerkingen en naambekendheid voor de sociaal economische bedrijven in de regio.  
 
Gezien de nieuwe bestuursperiode wordt het beheerscomité van de intergemeentelijke 
samenwerking SEVA opnieuw samengesteld. De Stad Ronse wordt verzocht om een effectief 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden. De voorkeur gaat uit naar de schepen 
sociale economie of de schepen economie / tewerkstelling.  
 

Voordracht 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: 

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

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

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

Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

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 

Artikel 1: 
Mevrouw Brigitte Vanhoutte, wonende te 9600 Ronse, Prolstraat 20 A 
(Brigitte.vanhoutte@ronse.be) wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor het bijwonen 
van de vergaderingen van het beheerscomité van de interlokale vereniging SEVA met als 
plaatsvervanger de heer Wim Vandevelde, wonende te 9600 Ronse, Zonnestraat 423 
(wim.vandevelde@ronse.be). 
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 
 

30. Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) vzw.                                                                           
Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor 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 statuten van vzw Medisch Oost-Vlaanderen, Medov. 

Relevante documenten 

˗ Mailbericht van 16 april 2019 van vzw Medisch Oost-Vlaanderen, Medov houdende verzoek 
tot het aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor deelname aan de 
algemene vergaderingen. 

- Oproep van 24 april 2019 van de dienst Bestuursadministratie gericht aan de partijvoorzitters 
en fractieleiders om kandidaten voor te dragen.  

- Kandidaturen. 
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Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is werkend lid van de vzw Medisch Oost-Vlaanderen, Medov. Deze vereniging 
heeft tot doel : 

˗ het verzamelen en bespreken van de medische problematiek in Oost-Vlaanderen 
˗ bijdragen tot de verbetering van de medische hulpverlening en in het bijzonder bij 

rampen, onder andere door het organiseren van opleidingen 
˗ het organiseren van de functie adjunct-directeur medische hulpverlening bij rampen, 

infrastructurele omkadering van de functie begeleiden. 
˗ mede-organiseren van het medisch luik bij rampoefeningen. 

De vereniging bestaat uit : 
˗ betalende werkende leden : de Provincie Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlaamse steden 

en gemeenten die wensen toe te treden 
˗ niet-betalende werkende leden, na aanvaarding door de Raad van Bestuur, zijnde : 

 de adjunct-directeurs medische hulpverlening, 2 voor de regio Noord en 2 voor 
de regio Zuid 

 vertegenwoordigers die ervaring in de dringende geneeskundige hulpverlening, 
werkzaam op het grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De Gouverneur van de Provincie Oost-
Vlaanderen is ambtshalve voorzitter van de algemene vergadering en van de Raad van Bestuur. 
De algemene vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de betalende en de niet-betalende 
werkende leden. De algemene vergadering wordt tenminste een maal per jaar samengeroepen, in 
de loop van het eerste trimester en telkens als tenminste 1/5 van de werkende leden het 
aanvraagt. 

Via het mailbericht van 16 april 2019 van mevrouw Viviane Heirman, secretaris van vzw Medov, 
wordt aan het stadsbestuur gevraagd om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te 
duiden voor deelname aan de algemene vergaderingen. De vzw voorziet 1 vertegenwoordiger in 
de algemene vergadering voor ieder werkend lid. De vertegenwoordiger en de plaatsvervanger 
dienen gemeenteraadslid te zijn. 

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

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

Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

Artikel 1: 
De heer Diederik van Hamme,  wonende te 9600 Ronse, Wolvestraat 100 
(diederik.vanhamme@gmail.com) wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor het 
bijwonen van de algemene vergaderingen van vzw Medisch Oost-Vlaanderen, Medov met als 
plaatsvervanger mevrouw Eva Lamon, wonende te 9600 Ronse, Jules Bordetlaan 121 
(evalamon@hotmail.com). 
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 
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Organisatieontwikkeling 

31. Thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen van de Stad Ronse". 
Auditrapport van 09 april 2019, uitgevoerd door Audit Vlaanderen.                                   
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 221 
- Het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 34. 

Relevante documenten 

Auditrapport van 09 april 2019 betreffende de thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en 
toelagen van de Stad Ronse”. 

Feiten/context/motivering 

De thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen” bij de Stad Ronse handelt over het 
proces rond gemeentelijke premies, subsidies en toelagen (voortaan subsidies). Audit Vlaanderen 
evalueert de subsidies (in de vorm van financiële transacties) die de organisatie uitkeert aan 
burgers, verenigingen of handelaars. Dit kunnen subsidies zijn op basis van een reglement of 
subsidies op naam die met het bedrag zijn ingeschreven in het budget (nominatieve subsidies). 
Voor Stad Ronse ging het de voorbije twee jaren over gemiddeld 1.275.000 euro per jaar. 

Deze thema-audit evalueert of de organisatie voor de verschillende onderdelen van het 
subsidieproces en voor een aantal procesoverkoepelende voorwaarden voldoende 
beheersmaatregelen heeft geïmplementeerd om een aantal hiermee verbonden risico’s af te 
dekken. 

Deze thema-audit kadert in de ondersteunende rol van Audit Vlaanderen in het streven naar een 
effectieve, efficiënte, kwaliteitsvolle en integere werking van lokale besturen. Audit Vlaanderen wil 
met deze thema-audit enerzijds voor de betrokken besturen een rapport afleveren, dat een overzicht 
biedt van sterktes en verbeterpunten. Anderzijds wil Audit Vlaanderen tot globale conclusies en 
aanbevelingen komen, die zinvol kunnen zijn voor alle gemeenten en voor andere actoren (bv. de 
Vlaamse overheid).  

Besluit: 

Enig artikel:  
Kennis te nemen van het auditrapport van 09 april 2019 betreffende de thema-audit 
"Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen van de Stad Ronse”. 

32. Interne audit debiteurenbeheer van de Stad en het OCMW Ronse, uitgevoerd door 
welzijnsvereniging Audio.                                                                                                    
Kennisname van het eindverslag. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 217-218. 

Relevante documenten 

Het eindverslag van de interne audit debiteurenbeheer van de Stad en het OCMW Ronse met 
bijlage, uitgevoerd door Audio. 

Feiten/context/motivering 

Audio is een professionele interne adviseur die voor lokale besturen werkt en volledig in mede-
eigendom is van deze besturen.  
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Deze vereniging organiseert professionele, onafhankelijke interne audits voor lokale besturen en 
staat ook in voor het verstrekken van advies- en ondersteuningsopdrachten. 

In samenspraak met het lokaal auditcomité heeft Audio een interne audit uitgevoerd van het 
debiteurenbeheer. 

De audit vond plaats in de periode van 05 november tot 27 november 2018. Tijdens de audit heeft 
Audio de werking bevraagd bij de Financieel Directeur, de dienst Debiteurenbeheer, de dienst 
Boekhouding, het diensthoofd Klachten, het diensthoofd Informatica en een administratief 
medewerker Sociale Dienst en nam Audio voor de audit nuttige documenten door. Op basis 
hiervan heeft Audio de sterkten en zwakten van de huidige aanpak in kaart gebracht. Audio nam 
zowel een steekproef van 45 openstaande vorderingen (15 kohieren, 15 retributies en 15 OCMW) 
in 2018 om te toetsen of de werking conform de sturing gebeurt alsook een steekproef van 15 
oninbaar geregistreerde vorderingen in de boekhouding (5 kohieren, 5 retributies en 5 OCMW) om 
de onderbouw van het oninbaar stellen na te gaan. 

De auditwerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met het auditcharter van Audio en in 
lijn met de normen, standaarden en ethische code van het Institute of Internal Auditors (IIA) voor 
wat betreft de uitvoering van de audit. 

Als bijlage bij het eindverslag werden de aanbevelingen met het hieraan verbonden actieplan van 
de verantwoordelijken opgesomd. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Kennis te nemen van het eindverslag van de interne audit debiteurenbeheer van de Stad en het 
OCMW Ronse, uitgevoerd door welzijnsvereniging Audio. 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Economie 

33. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Lech Schelfout, raadslid, namens de 
Groenfractie, houdende aanbieden, na onderhandeling met de producenten, van 
diverse lokale producten, op de wekelijkse zaterdagmarkt of op een vaste 
georganiseerde markt. 

 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

Het gemeenteraadsbesluit van 02 juli 2018 houdende goedkeuring van het Klimaatplan 
opgemaakt in het kader van het Burgemeestersconvenant en het project Klimaatgezond Zuid-
Oost-Vlaanderen. 

Het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2018 houdende aanpassing van het Reglement inzake 
de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het 
openbaar domein van de Stad Ronse. 

Relevante documenten 

Mailbericht van 05 mei 2019 van de heer Lech Schelfout, raadslid. 

Feiten/context/motivering 

Het klimaatplan dat onze stad ondertekende heeft ook als ambitie om ‘de korte keten’ te 
stimuleren. Het plan wil inzetten op ‘lokaal, seizoensgebonden, minimaal verpakt of bewerkt 
en/of biologisch voedsel’. 
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In een straal van +/- 25 km rond Ronse zijn er veel lokale producten te vinden : (bio) groenten 
en fruit, brood, bier, (schapen)kaas, vlees, honing, etc… Momenteel zijn er hiervoor in Ronse 
slechts beperkte afzetmogelijkheden. 

In verschillende gemeenten in onze wijde omgeving (Oudenaarde, Ellezelles, Doornik, Deerlijk, 
Heule, …) worden op vaste momenten lokale markten – vroeger bekend als ‘boerenmarkten’ – 
georganiseerd. Deze markten zijn gezellig en kennen een toenemend succes.  

Motivatie 

˗ Ronse verhoogt de zichtbaarheid en de beschikbaarheid van lokale producten. 
˗ Ronse verlaagt hierdoor de CO² uitstoot omdat deze producten niet over lange 

afstanden moeten getransporteerd worden. 
˗ Ronse stimuleert hierdoor de tewerkstelling in eigen streek en bezorgt landbouwers 

een eerlijk inkomen. 
˗ Omdat we al twee wekelijkse markten hebben, kan de wekelijkse zaterdagmarkt 

uitgebreid worden met een ‘lokaal hoekje’. Dit zal de uitstraling van de zaterdagmarkt 
verhogen en zal meer mensen aantrekken (bv. ook van buiten Ronse). 

˗ Het is geen concurrentie voor de bestaande marktkramers of winkels omdat er op 
deze manier meer mensen gestimuleerd worden om lokale producten te kopen (het 
principe van de grotere taart). 

Voordracht 

Op voordracht van de Groenfractie in de gemeenteraad. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Ronse gaat in gesprek met lokale producenten uit de streek. 
Artikel 2: 
Ronse neemt een trekkersrol op wat betreft het produceren en consumeren van lokaal voedsel. 
Artikel 3: 
Er komt in Ronse op vaste momenten een markt met lokale producten. Deze markt zet in op 
beleving en een divers aanbod van lokale producten. 

De stemming over dit bijkomend punt wordt, na discussie en het principieel akkoord 
vanwege het bestuur om de praktische organisatie ervan verder te onderzoeken, afgevoerd. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

34. Voorstel tot plaatsen van dringende punten op de agenda in overeenstemming met 
artikel 23 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.                                                          
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 56§1 en 40§1. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 432. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 23.  
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening 

en Socio-Economische Expansie, SOLVA.  
- Statuten van TMVW 
- Statuten van GASELWEST 
- De gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019 houdende de aanstelling van mevrouw 

Eugénie Carrez als effectieve vertegenwoordiger en de heer Jo Cornelus als 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van SOLVA 
voor de legislatuur 2019-2024. 
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- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, 
raadslid en de heer Paul Carteus, raadslid en gemeenteraadsvoorzitter, werden 
aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van TMVW ov 
en de heer David Vandekerkhove en mevrouw Sylvie Van Overmeeren, raadsleden, 
werden aangeduid als plaatsvervanger, voor de hele legislatuur. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 01 april 2019 houdende verzaking aan het mandaat van 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de heer David Vandekerkhove. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij de heer Diederik Van Hamme, 
raadslid, aangeduid werd als vertegenwoordiger en de heer David Vandekerkhove, 
raadslid, als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Gaselwest tijdens de 
hele legislatuur 2019-2024. 

Relevante documenten 

1) SOLVA 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
- Schrijven van SOLVA d.d. 09 april 2019 betreffende de oproeping voor de algemene 

vergadering van SOLVA op woensdag 26 juni 2019 om 19u00 in SOLVA, 
Gentsesteenweg 1 B te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele) met mededeling van de 
agenda, doch zonder de bijlagen. 

- Mailbericht van SOLVA d.d. 08 mei 2019 betreffende de algemene vergadering van 
SOLVA op 26 juni 2019 waarbij als belangrijkste punt die op de gemeente- en OCMW-
raad dient te worden geagendeerd, aangehaald wordt de al dan niet verlenging van 
SOLVA met voorbeeldbeslissing. 

2) TMVW 
- Schrijven van Farys van 03 mei 2019 houdende uitnodiging tot het bijwonen van de 

algemene jaarvergadering op vrijdag 21 juni 2019. 
3) GASELWEST 
- Schrijven van 03 mei 2019 van Gaselwest houdende uitnodiging voor het bijwonen 

 van de algemene vergadering op woensdag 17 juni 2019 met vermelding van de 
agenda. 

Feiten/context/motivering 

1) SOLVA 
De gemeente is lid van SOLVA sinds 2009. 
Bij schrijven van SOLVA d.d. 09 april 2019 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de 
Algemene Vergadering van 26 juni 2019 met als agenda :  

1.  Samenstelling van het bureau. 
2.  Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018. 
3.  Jaarrekening per 31 december 2018. 
4.  Verslag van de Commissaris. 
5.  Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2018. 
6.  Evaluatierapport en ondernemingsplan. 
7.  Verlenging Solva. 
8.  Benoemen van bestuurders op voordracht van de deelnemers. 
9.  Statutenwijziging SOLVA : verplaatsing maatschappelijke zetel, delegatie 

personeels-beheer, oprichting Algemeen Comité. 
10. Code van goed bestuur. 
11. Uitzendarbeid. 

De goedkeuring van de agenda van SOLVA werd geagendeerd voor huidige gemeenteraad doch 
SOLVA kon niet op tijd de bijlagen ter beschikking stellen daar de raad van bestuur van SOLVA de 
agenda van de algemene vergadering pas op 07 mei 2019 kon goedkeuren. 
Tegelijkertijd met het op 08 mei 2019 toesturen van de bijlagen maakt SOLVA ook bekend dat 
er een aparte beslissing moet geagendeerd worden inzake al dan niet verlenging van SOLVA.  
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Omwille van de timing en de noodzakelijke besluiten voor de Algemene Vergadering van SOLVA 
van 26 juni 2019 vraagt men om de agenda en bijhorende stukken (dus ook de verlenging van 
SOLVA) op de gemeenteraad van mei te agenderen of toch ten laatste vóór 21 juni 2019. 
Voor stad en OCMW is geen gemeente- of OCMW-Raad voorzien na 14 mei 2019 en voor 21 
juni 2019. 
Het artikel 23 van het decreet over het Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 stipuleert als 
volgt : 

‘Een punt dat niet op de agenda 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.’ 
 

Aan de gemeenteraadsleden wordt gevraagd om akkoord te gaan met het toevoegen van dit punt 
op de agenda van de gemeenteraad van 13 mei 2019 om bovenvermelde redenen. 
 

2) TMVW 

Bij schrijven van 03 mei 2019 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening, TMVW ov werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering 
van 21 juni 2019 met als agenda :  

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, 

uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 2018 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018, afgesloten per 31 

december 2018 
6. Verslagen van de commissaris (lid IBR) 
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 
8. Benoemingen en aanstellingen 
9. Benoeming commissaris (lid IBR) 
10. Statutaire mededelingen. 

In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad en dient het mandaat van de 
stadsvertegenwoordigers, mevrouw Eugénie Carrez en de heer Paul Carteus, vastgesteld te 
worden. 
Omwille van de timing en de noodzakelijke besluiten voor de Algemene Vergadering van TMVW 
van 21 juni 2019 vraagt men om de agenda en bijhorende stukken op de gemeenteraad te 
agenderen tegen ten laatste 16 juni 2019. 
De eerstvolgende gemeenteraadszitting gaat pas door op maandag 01 juli 2019. 
Het artikel 23 van het decreet over het Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 stipuleert als 
volgt: 
‘Een punt dat niet op de agenda 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.’ 
 
Aan de gemeenteraadsleden wordt gevraagd om akkoord te gaan met het toevoegen van dit punt 
op de agenda van de gemeenteraad van 13 mei 2019 om bovenvermelde redenen. 
 

3) GASELWEST 

De Stad Ronse is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale 
maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen”, Gaselwest.  
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Bij schrijven van Gaselwest van 03 mei 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 17 juni 2019 met als agenda :  

1. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2018. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018. 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging 
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2014. 

5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen. 

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering. 
Omwille van de timing en de noodzakelijke besluiten voor de Algemene Vergadering van 
Gaselwest van 17 juni 2019 vraagt men om de agenda en bijhorende stukken op de gemeenteraad 
te agenderen tegen ten laatste 07 juni 2019. 
De eerstvolgende gemeenteraadszitting gaat pas door op maandag 01 juli 2019. 
Het artikel 23 van het decreet over het Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 stipuleert als volgt: 
‘Een punt dat niet op de agenda 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.’ 
 
Aan de gemeenteraadsleden wordt gevraagd om akkoord te gaan met het toevoegen van dit punt 
op de agenda van de gemeenteraad van 13 mei 2019 om bovenvermelde redenen. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het toevoegen van een dringend punt aan de agenda met name :  
‘Bij hoogdringendheid. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Vraag tot verlenging 
van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Beslissing.’ 
Artikel 2:  
Akkoord te gaan met het toevoegen van een dringend punt aan de agenda met name :  
‘Bij hoogdringendheid. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov. Bespreking en goedkeuring 
van de agenda van de algemene jaarvergadering van 21 juni 2019 en vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing.’ 
Artikel 3:  
Akkoord te gaan met het toevoegen van een dringend punt aan de agenda met name :  
‘Bij hoogdringendheid. Gaselwest. Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene 
vergadering tevens jaarvergadering van 17 juni 2019 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing.’ 

35. Bij hoogdringendheid.                                                                                               
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                                 
Vraag tot verlenging van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 40 en artikel 41. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34, 35, 74, 423, 

432, 445 en 447. 
- Beslissing van de gemeenteraad d.d. 02 februari 2009 betreffende de toetreding bij 

SOLVA. 
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De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en 
Socio-Economische Expansie, SOLVA, laatst gewijzigd bij besluit van de algemene 
vergadering van 12 december 2018. 
- De gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019 houdende de aanstelling van een 

vertegenwoordiger, mevrouw Eugénie Carrez, gemeenteraadslid met als plaatsvervanger 
de heer Jo Cornelus, gemeenteraadslid.  

 
Relevante documenten 

- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
- Mailbericht van SOLVA d.d. 08 mei 2019 betreffende de algemene vergadering van 

SOLVA op 26 juni 2019 waarbij als belangrijkste punt die op de gemeenteraad dient te 
worden geagendeerd, aangehaald wordt de al dan niet verlenging van SOLVA met 
voorbeeldbeslissing. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is op basis van haar aandeel sinds 2009 lid van Solva, intergemeentelijk 
samenwerkingsverband in de vorm van een dienstverlenende vereniging. 
 
Artikel 6 van voormelde statuten van SOLVA stipuleert dat de bestaansduur van SOLVA bepaald 
werd op 18 jaar vanaf 10 november 2001, zijnde de datum van de inwerkingtreding van het (door 
het Decreet Lokaal Bestuur opgeheven) decreet van 06 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke 
samenwerking. 
Dit betekent dat de statutaire bestaansduur van SOLVA dus dit jaar nog eindigt. 
Artikel 423, 1e lid van het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, bepaalt dat 
de statutair bepaalde duur van een dienstverlenende vereniging kan verlengd worden voor een 
termijn die niet langer mag zijn dan 18 jaar. 
In het 2e lid van bovenvermeld artikel staat genoteerd welke beslissingen moeten genomen 
worden met het oog op de verlenging van SOLVA: 

 Een verzoek tot verlenging van de gewone meerderheid van het totale aantal 
deelnemers, op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een 
drievierdemeerderheid van het aantal deelnemende gemeenten 

 Een beslissing over de verlenging van SOLVA als vereniging van een 
drievierdemeerderheid van het aantal stemmen van de laatste algemene vergadering 
voor het verstrijken van de duur van SOLVA 

 Een beslissing over de verlenging van de deelneming in SOLVA van een 
meerderheid binnen het bevoegd orgaan van elke deelnemer aan SOLVA. 

De Raad van Bestuur van SOLVA besliste op 07 mei 2019 aan de Algemene Vergadering van 
SOLVA voor te stellen om een verlenging van SOLVA te beperken tot een termijn van 16 jaar 
(eindigend op 10 november 2035) in plaats van de maximale termijn van 18 jaar (eindigend op 
10 november 2037); 
 
Aan de raadsleden wordt gevraagd in te stemmen met de verlenging van SOLVA. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De Stad Ronse verzoekt SOLVA om haar statutaire bestaansduur te verlengen. 
Artikel 2:  
De Stad Ronse gaat akkoord met de verlenging van SOLVA als vereniging, voor een duur van 
16 jaar, vanaf 10 november 2019. 
Artikel 3:  
De Stad Ronse verlengt haar deelneming aan SOLVA voor voormelde periode van 16 jaar, 
vanaf 10 november 2019. 
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36. Bij hoogdringendheid.                                                                                      
Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                           
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene jaarvergadering van 21 
juni 2019 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                          
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 61 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432 
- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, 

raadslid en de heer Paul Carteus, raadslid en gemeenteraadsvoorzitter, werden 
aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van TMVW ov 
en de heer David Vandekerkhove en mevrouw Sylvie Van Overmeeren, raadsleden, 
werden aangeduid als plaatsvervanger, voor de hele legislatuur. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 01 april 2019 houdende verzaking aan het mandaat van 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de heer David Vandekerkhove. 

- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov.  

Relevante documenten 

- Schrijven van Farys van 03 mei 2019 houdende uitnodiging tot het bijwonen van de 
algemene jaarvergadering op vrijdag 21 juni 2019. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van 03 mei 2019 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening, TMVW ov werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering 
van 21 juni 2019 met als agenda :  

 1.  Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, 

uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
 3.  Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 
 4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 

2018 
 5.  Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018, afgesloten 

per 31 december 2018 
 6.  Verslagen van de commissaris (lid IBR) 
 7.  Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 
 8.  Benoemingen en aanstellingen 
 9.  Benoeming commissaris (lid IBR) 
10. Statutaire mededelingen. 

In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad en dient het mandaat van de 
stadsvertegenwoordigers, mevrouw Eugénie Carrez en de heer Paul Carteus, vastgesteld te 
worden. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen aan de punten van de agenda van de algemene jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging TMVW ov van 21 juni 2019 en de daarbij horende documentatie 
nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 

1.  Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, 

uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
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3.  Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 
4.  Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 

2018 
5.  Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018, afgesloten per 

31 december 2018 
6.  Verslagen van de commissaris (lid IBR) 
7.  Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 
8.  Benoemingen en aanstellingen 
9.  Benoeming commissaris (lid IBR) 
10.Statutaire mededelingen. 

Artikel 2: 
De vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen en onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van 
de algemene jaarvergadering van 21 juni 2019 van TMVW ov waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 

37. Bij hoogdringendheid.                                                                                                       
Gaselwest.                                                                                                                        
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van 17 juni 2019 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger.                                                                                                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 en 23. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij de heer Diederik Van Hamme, 

raadslid, aangeduid werd als vertegenwoordiger en de heer David Vandekerkhove, 
raadslid, als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Gaselwest tijdens de 
hele legislatuur 2019-2024. 

Relevante documenten 

˗ Schrijven van 03 mei 2019 van Gaselwest houdende uitnodiging voor het bijwonen van 
de algemene vergadering op woensdag 17 juni 2019 met vermelding van de agenda. 

˗ Documentatie houdende toelichting per agendapunt. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale maatschappij 
voor Gas en Elektriciteit van het Westen”, Gaselwest.  
Bij schrijven van Gaselwest van 03 mei 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering tevens jaarvergadering van 17 juni 2019 met als agenda :  

1. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2018. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018. 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging 
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024. 

5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen. 

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering. 
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Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 17 juni 2019: 

1. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2018. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018. 

4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging 
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024. 

5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2:  
De vertegenwoordiger van de stad wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en als dusdanig de op de agenda 
geplaatste punten van de Algemene Vergadering van 17 juni 2019, waarvoor een beslissing 
moet genomen worden, goed te keuren 
  
Pol Kerckhove (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 
 

BESLOTEN ZITTING 

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. 

Namens de gemeenteraad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
Linda Vandekerkhove              Paul Carteus 


