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BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Openbare veiligheid
1.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van
beiaardconcerten in augustus en september 2019. Beslissing.
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Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.
Relevante documenten
Gelet op de aanvraag van de heer Dominique Wybraecke, voorzitter-stadsbeiaardier werkgroep
Beiaard om in augustus en september 2019 een reeks beiaardconcerten te organiseren en daarbij
een luisterzone te creëren in de omgeving van de St.-Hermeskerk;
Feiten/context/motivering
Overwegende dat voornoemde activiteit aanleiding geeft tot het treffen van de passende
beperkingsmaatregelen op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de
openbare veiligheid;
Besluit:
Artikel 1:
Op zondag 18 en 25 augustus 2019 en op zondag 1 en 8 september 2019, telkens van 20u00 tot
21u00 en zolang als nodig in het kader van de concerten, verkeersverbod in te voeren in de St.Hermesstraat. Dit verbod kan worden aangeduid met verkeersborden C3 op schraag.
artikel 2.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
artikel 3.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
artikel 4.
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Oudenaarde.
2.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
klokkenworp door het beiaardcomité op 21 april 2019. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.
Relevante documenten
de aanvraag van de heer Dominic Wybraecke, voorzitter van de werkgroep Beiaard, om een
klokkenworp te organiseren op zondag 21 april 2018 in Ronse,
Feiten/context/motivering
voornoemde activiteit aanleiding geeft tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;
Besluit:
Artikel 1:
Op zondag 21 april 2019 tussen 11u30 en 12u30 en zeker tot het einde van de activiteiten, wordt alle
verkeer van voertuigen verboden op het Kaatsspelplein, vanaf het kruispunt met de Watermolenstraat
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tot het kruispunt met de Kleine Markt, op de Kleine Markt, en in de Priesterstraat, vanaf het kruispunt
met de Cypriaan de Rorestraat tot de uitrit van de parking stadhuis (St.-Martensstraat).
Dit verbod zal worden aangeduid met het verkeersteken C3.
artikel 2.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
artikel 3.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
artikel 4.
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Oudenaarde.
3.

Politiebesluit houdende voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met beperkte
mobiliteit ter hoogte van de kieslokalen op 26 mei 2019. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.
Relevante documenten
de vraag van het gemeentebestuur van de stad Ronse, om op zondag 26 mei 2019 bijzondere
parkeerruimte voor personen met beperkte mobiliteit vrij te houden ter hoogte sommige stembureaus
in het centrum van de stad;
Feiten/context/motivering
voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid en goede
verkeersafwikkeling;
Besluit:
Artikel 1:
Op zondag 26 mei 2019, over een afstand van 20 meter parkeerruimte vrij te houden ten voordele van
personen met beperkte mobiliteit :
- aan de ingang van CC De Ververij in de Wolvestraat,
- aan de ingang van de Dr. Decrolyschool op het Koningin Astridplein
- aan de ingang van het St.-Antoniuscollege in de Charles de Gaullestraat
telkens vanaf 08u00 tot 14u00 of zolang als nodig in het kader van de activiteit.
De maatregel kan aangeduid worden met het kan aangeduid worden met verkeersborden
verkeersbord E9a, aangevuld met het onderbord pictogram zoals omschreven in de ministeriële
omzendbrief van 3 april 2001 en onderbord type Xd, vermeldend de reglementering over de afstand
van 20 meter.
Artikel 2.
Op zondag 26 mei 2019, telkens 3 parkeerplaatsen vrij te houden ten voordele van personen met
beperkte mobiliteit :
- op de parking van het KSO Glorieux, gelegen aan de Stefaan modest Glorieuxlaan
- op de parking van het internaat Vlaamse Ardennen, gelegen aan de Ninovestraat
artikel 3.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
artikel 4.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
artikel 5.
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Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Oudenaarde.

Financieel beheer
4.

Hernieuwen overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Kennisneming. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Overeenkomst nr. 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 nr. 11/29 van 5 april 2011 van het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013 en op
5 april 2016.
Relevante documenten
Het hernieuwd contract met de Kruispuntdatabank 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.
Besluit:
Artikel 1:
Verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving van de overeenkomst nr. 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 nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013 en op 5 april 2016 te agenderen op de
eerstvolgende nuttige zitting van de gemeenteraad.

Beheer patrimonium en infrastructuur
5.

Leveren en aanbrengen van Wegmarkeringen 2016-2017-2018 - goedkeuring van het
proces-verbaal van voorlopige oplevering
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de werken “Leveren en aanbrengen van
wegmarkeringen 2016-2017-2018” door Signco bvba uit Willebroek.

Feiten/context/motivering
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-

Op 8 april 2019 werd in aanwezigheid van dhr. D. De Brakeleer, stadsingenieur, afgevaardigde
van het opdrachtgevend bestuur, bijgestaan door Manolito Spileers, technisch medewerker,
overgegaan tot voorlopige oplevering van de uitgevoerde werken.
- De werken werden uitgevoerd volgens de bepalingen van het bijzonder bestek en hebben geen
aanleiding gegeven tot opmerkingen.
- Zoals bepaald in het bestek wordt de borg in 2 keer vrijgegeven, het 1ste deel na 1 jaar voor de
verfmarkeringen en het 2de deel na 3 jaar voor de thermoplastische markeringen.
- De waarborgtermijn van 1 jaar voor de verfmarkeringen en 3 jaar voor de thermoplastische
markeringen gaat in vanaf heden.
Na beraadslaging
Besluit:
Enig artikel:
Akkoord te gaan met de voorlopige oplevering van de werken “Leveren en aanbrengen van
wegmarkeringen 2016-2017-2018” door Signco bvba uit Willebroek.
6. Call lokale energieprojecten 2019 - subsidieaanvraag stookplaatsrenovatie politiekantoor
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017

-

Duurzaam energie- en klimaatplan met bijhorend actieplan goedgekeurd door de gemeenteraad
op 2 juli 2018

-

nota MOB-DZH 2018/042 en beslissing CBS dd. 3 september 2018 akkoord te gaan om deel te
nemen aan het bovengemeentelijk project ‘Mobipunten’ dat werd uitgewerkt door de Provincie
Oost-Vlaanderen binnen de subsidie-oproep van Minister Schauvliege

-

nota MOB-DZH 2018/044 en beslissing CBS dd. 10 september 2018 akkoord te gaan om binnen
de subsidie-oproep van Minister Schauvliege voor klimaatprojecten het gemeentelijk project
‘Stookplaatsrenovatie politiekantoor Ronse’ in te dienen.

Relevante documenten
-

Nota MOB-DZH 2019/015 over Call lokale energieprojecten 2019
Brochure ‘Call lokale energieprojecten 2019’
Projectvoorstel ‘Stookplaatsrenovatie politiekantoor Ronse’

Feiten/context/motivering
Op 5 april 2019 verscheen een nieuwsbrief van Departement Omgeving van Vlaamse Overheid met
de lijst van geselecteerde projecten binnen de oproep van Minister Schauvliege uit 2018. Het project
‘Stookplaatsrenovatie politiekantoor Ronse’ werd niet geselecteerd. Het bovengemeentelijk project
‘Mobipunten’ dat werd uitgewerkt door de Provincie Oost-Vlaanderen en waar Ronse ook heeft op
ingetekend als projectpartner, werd wel geselecteerd voor subsidiëring.
De Vlaamse Regering besliste op 1 maart 2019 om een nieuwe call voor lokale energieprojecten te
lanceren. Tussen 11 maart en 30 april 2019 kunnen steden en gemeenten een subsidie-aanvraag
voor nieuwe lokale energie-investeringsprojecten indienen. De Vlaamse Regering heeft voor deze call
6.031.288 euro vrijgemaakt.
Het moet telkens gaan om effectieve investeringsprojecten in de eigen stad of gemeente die op 11
maart 2019 nog niet in uitvoering zijn en betrekking hebben op één van de volgende subthema’s:
 Energie-efficiëntie.
 Groene warmte/WKK.
 Elektrische mobiliteit (bv. wagens, laadpalen).
 Groene stroom (alleen in combinatie met een van voorgaande thema’s).
Alleen projecten met een duidelijke investeringscomponent worden aanvaard. Nieuwbouwprojecten
worden niet aanvaard. De projectsubsidie bedraagt 75% van de totale netto investeringskost (na
aftrek van andere subsidies of tussenkomsten). Een gemeente kan meerdere projecten indienen maar
de totale subsidie wordt afgetopt op 1 euro per inwoner (gebaseerd op inwonersaantal dd. 1 januari
2018). Voor Ronse bedraagt de subsidie aldus €26.337.
Het Vlaams Energieagentschap adviseert de gemeenten en steden om bij de keuze van de lokale
projecten te mikken op projecten met een belangrijke CO2-besparing.
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Er worden geen verdere beperkingen opgelegd aan de inhoud van de concrete projecten.
Aangezien de oproep pas eind maart werd gecommuniceerd en de uiterste indiendatum 30 april is, is
er geen tijd om een volledig nieuw project uit te werken. Daarom wordt voorgesteld om het
projectvoorstel dat niet werd weerhouden bij de oproep van Minister Schauvliege opnieuw in te
dienen.
Het uitgewerkt projectvoorstel is toegevoegd in bijlage. De projectkost werd door Eandis ikv
projectadvies geraamd op €271.528 (incl. BTW). Door dit project in te dienen kan het maximale
subsidiebedrag van €26.337 aangevraagd worden. Er is door de Vlaamse Overheid geen
uitvoeringstermijn opgelegd.
Besluit:
Artikel 1:
Neemt kennis van het feit dat het gemeentelijk project ‘Stookplaatsrenovatie politiekantoor Ronse’ niet
werd geselecteerd voor projectsubsidie binnen de oproep van minister Schauvliege in 2018
Artikel 2:
Neemt kennis van het feit dat het bovengemeentelijk project ‘Mobipunten’ dat werd uitgewerkt door de
Provincie Oost-Vlaanderen en waar Ronse ook heeft op ingetekend als projectpartner, wel werd
geselecteerd voor projectsubsidie binnen de oproep van minister Schauvliege in 2018
Artikel 3:
Gaat akkoord om binnen de subsidie-oproep ‘Call lokale projecten 2019’ het project
‘Stookplaatsrenovatie politiekantoor Ronse’ in te dienen.
7.

Aanstellen van een bodemsaneringsdeskundige type II voor de opmaak van een
bodemsaneringsproject en de opvolging van de saneringswerken te Ninovestraat 175.
Goedkeuring lastvoorwaarden, bestek en raming.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 §1 1°a.
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, inzonderheid artikelen 90 1° en 95.
Het besluit van de gemeenteraad dd 4 februari 2013 met betrekking tot verrichtingen van
dagelijks bestuur.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/052 van de technische dienst van 11 april 2019.
Bestek.
Beschrijvend bodemonderzoek.
Schrijven van OVAM van 20 november 2018.

Feiten/context/motivering
-

-

Door Esher bvba werd een beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt voor het perceel gelegen
te Ninovestraat 175. Na indiening van dit rapport heeft de OVAM geoordeeld dat er
bodemsanering nodig is.
Door de technische dienst werd daarom een bestek opgemaakt voor de opmaak van een
bodemsaneringsproject en de opvolging van de saneringswerken.
De opdracht wordt geraamd op 30.578,51 euro exclusief btw of 37.000,00 euro inclusief BTW.
De raming is kleiner dan 144.000 euro, btw exclusief en dienvolgens overeenkomstig artikel 42
§ 1 1 a van de wet van 17 juni 2016 kan gehandeld worden via de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Het krediet voor deze opdracht zal voorzien worden bij budgetwijziging 2019.

Voordracht
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Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
De hierboven vermelde dienst, het bestek en de raming ten bedrage van 37.000,00 euro, btw
inclusief, worden goedgekeurd.
Artikel 2:
Voor deze opdracht zal via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
worden gehandeld overeenkomstig artikelen 90 en 95 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017.

Wonen en omgeving
8. Lijst voorkooprechten 11 april 2019
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Relevante documenten
-

Lijst van voorkooprechten van 11 april 2019

Besluit:
Artikel 1:
Het recht op de voorkoop niet uit te oefenen.

Mobiliteit
9.

Aanvullend reglement Zuidstraat 48-50 - aanbrengen gearceerde belijning ter hoogte van
bushalte. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van
aanvullende verkeersreglementen;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad
delegatie van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het
opheffen van aanvullende verkeersreglementen;
Feiten/context/motivering
Regelmatig staan er voertuigen geparkeerd aan de bushalte in de Zuidstraat ter hoogte van de
huisnummers 48 – 50. De bus halteert op de rijweg en zo kunnen de busreizigers niet uitstappen
aan de halte daar zij gehinderd worden door de geparkeerde voertuigen. Daarom wordt gevraagd
om aansluitend op de gearceerde belijning van de hoek Ephrem De Malanderplein – Zuidstraat,
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bijkomende witte arcering aan te brengen over een zone van 2 parkeerplaatsen ter hoogte van de
huisnummers Zuidstraat 48 tot 50.
De verkeerscommissie in zitting van 4 februari 2019 geeft positief advies tot het aanbrengen van
bijkomende arcering over een zone van 2 parkeerplaatsen ter hoogte van de huisnummers 48 – 50
in de Zuidstraat .
Besluit:
Artikel 1:
Dit zal aangeduid worden door in de Zuidstraat aansluitend op de gearceerde belijning van de hoek
Zuidstraat – Ephrem De Malanderplein, bijkomende witte arcering aan te brengen over een zone van
2 parkeerplaatsen ter hoogte van de woningen Zuidstraat 48 tot 50.
Artikel 2:
Huidig reglement wordt ter kennisgeving via aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en
Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II laan 20 bus 2 in 1000 Brussel.
10. Verslag verkeerscommissie 4 februari 2019. Kennisname
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Relevante documenten
Verslag vergadering verkeerscommissie 4 februari 2019
Besluit:
Artikel 1:
Neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 4 februari 2019.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Algemeen directeur

Burgemeester

Linda Vandekerkhove

Luc Dupont
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