Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
MAANDAG 6 MEI 2019
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Ignace Michaux, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde,
schepenen.
Julien Vandenhoucke, waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Brigitte Vanhoutte, schepen.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Julien
Vandenhoucke neemt het ambt waar.

AGENDA
Punten van de besloten zitting
Financieel beheer
1. Aanvraag toelage Vriendenkring van de oudgedienden Brandweer Ronse. Goedkeuring.
Beheer patrimonium en infrastructuur
2. Eenmalige procedure voor de rechtzetting van vervallen grafconcessies op begraafplaats
Hogerlucht. Kennisname.
Economie
3. Aanvraag flyeren wekelijkse markt + omliggende winkelstraten door DierAnimal - Pieterjan
Ponsaerts en CD&V Ronse. Goedkeuring.
4. Marktactie 2019. Kennisname.
Vrije tijd
5. Stopzetting website derorefestivalronse.be. Goedkeuring.
6. Aanvraag projectsubsidie Vrouwen in beweging, Milo Van Driessche, Theater VTV en de
Fietsersbond. Goedkeuring

BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Financieel beheer
1. Aanvraag toelage Vriendenkring van de oudgedienden Brandweer Ronse. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Relevante documenten
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Het schrijven d.d. 15 april 2019 van Truyen Jean Paul, voorzitter van de Vriendenkring Oudgedienden
Brandweer Ronse
Feiten/context/motivering
De Vriendenkring Oudgedienden Brandweer Ronse vraagt jaarlijks een toelage van € 250,00 voor hun
werking. Dit jaar wordt ook gevraagd om het bedrag te verhogen en jaarlijks aan te passen.
Adviezen/visum
In het budget 2019 is een toelage voorzien van € 250,00 op AR 6490000 BI 04100. Eventuele
aanpassing van de toelage wordt voorzien bij budgetwijziging.
Besluit:
Artikel 1:
De jaarlijkse toelage wordt aangepast naar € 300 vanaf heden en uitbetaald op rekeningnummer
BE08 9793 2841 3713 van de Vriendenkring oudgedienden Brandweer Ronse.
De aanpassing wordt voorzien bij budgetwijziging.

Beheer patrimonium en infrastructuur
2.

Eenmalige procedure voor de rechtzetting van vervallen grafconcessies op begraafplaats
Hogerlucht. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004, inzonderheid
artikels 6, 7 en 8 betreffende de concessies.
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.
Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei2004 tot organisatie, inrichting en beheer van de
begraafplaatsen en crematoria.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/072 van de technische dienst van 2 mei 2019.

Feiten/context/motivering
-

-

-

Elk jaar wordt door de technische dienst een lijst opgesteld met de grafconcessies die vervallen.
Als de nabestaanden deze concessies niet wensen te hernieuwen, wordt er overgegaan tot het
verwijderen van de graven zodat deze percelen opnieuw geconcedeerd kunnen worden bij
nieuwe overlijdens.
Na nazicht op de begraafplaats Hogerlucht is gebleken dat er in het verleden graven van
vervallen concessies niet verwijderd zijn. Omdat de nabestaanden van mensen begraven in
deze vervallen concessies hiervan waarschijnlijk niet op de hoogte zijn, vindt de technische
dienst het niet gepast om de graven weg te halen zonder de nabestaanden in te lichten.
Daarom zal de technische dienst een eenmalige procedure opstarten om nabestaanden de
kans te geven de vervallen concessies alsnog te verlengen. Daartoe zullen aan de betrokken
graven bordjes geplaatst worden die daar blijven staan tot 31 december 2020. Als er tegen die
datum geen reactie is binnengekomen, zullen deze graven begin 2021 worden verwijderd.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Kennis te nemen van de opstart van de eenmalige procedure voor de rechtzetting van vervallen
grafconcessies.
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Economie
3.

Aanvraag flyeren wekelijkse markt + omliggende winkelstraten door DierAnimal - Pieterjan
Ponsaerts en CD&V Ronse. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Reglement inzake de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
en op het openbaar domein van de stad Ronse.
-

Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 25)
Artikel 14 Inname standplaatsen (KB art. 26, gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering 24
februari 2017)

Relevante documenten
-

Aanvraag van dhr. Ponsaerts Pieterjan

Feiten/context/motivering
Politieke partij DierAnimal wenst op 4, 15 en 25 mei 2019 flyers uit te delen op de Grote Markt en de
omliggende winkelstraten (omgeving Wijnstraat, Abeelstraat, Zonnestraat, Stationsstraat). De flyers
zijn A5 formaat, de verantwoordelijke uitgever staat erop vermeld en ze worden enkel meegegeven
aan personen die er een wensen.
CD&V wenst actie te voeren op de Grote Markt op 11 mei 2019
Adviezen/visum
De dienst lokale economie wenst akkoord te gaan met de aanvraag van dhr. Ponsaert.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de aanvraag van dhr. Ponsaert Pieterjan voor het flyeren op de Grote Markt en
de omliggende winkelstraten (omgeving Wijnstraat, Abeelstraat, Zonnestraat en Stationsstraat) op
volgende zaterdagen: 4 mei, 15 mei en 25 mei 2019, dit voor de politieke partij DierAnimal.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met de vraag van CD&V Ronse voor het houden van een actie op de Grote Markt en
de omliggende winkelstraten op 11 mei 2019.
4.

Marktactie 2019. Kennisname.

Relevante documenten
-

Promotiemateriaal marktactie 2019

Feiten/context/motivering
Dit jaar organiseren de marktkramers in samenwerking met het stadsbestuur opnieuw een
spaarkaartactie ter promotie van de wekelijkse markt. Van zaterdag 1 juni t.e.m. 21 juni 2019 kunnen
marktbezoekers 4 stempels verzamelen van verschillende marktkramers. De volle spaarkaart kan
gedeponeerd worden in de urne die zal opgesteld staan in de inkomhal van het stadhuis en dit van 1
t.e.m. 21 juni. De trekking vindt plaats op zaterdag 22 juni. De prijzenpot bestaat uit 100
waardebonnen van €10, te spenderen tot 30 september 2019 op de wekelijkse markt. Dit jaar wordt er
ook een gevulde boodschappentrolley verloot, deze bevat verse marktproducten en waardebonnen,
geschonken door de deelnemende marktkramers.
Zaterdag 29 juni vindt als afsluiter de ‘Dag van de markt’ plaats waarbij de marktkramers extra’s
voorzien voor hun klanten, de winnaar van de boodschappentrolley zijn prijs in ontvangst mag nemen
en er animatie voorzien is voor de kinderen (grimme en een ballonplooier).
Er zal voor de actie een artikel geplaatst worden op de Facebookpagina en website van stad Ronse.
Besluit:
Artikel 1:
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Kennis te nemen van de zomeractie van de marktkramers in samenwerking met het stadsbestuur. De
spaarkaartactie loopt van 1 t.e.m.19 juni 2019, met als afsluiter de ‘Dag van de markt’ op 29 juni 2019.

Vrije tijd
5.

Stopzetting website derorefestivalronse.be. Goedkeuring.

Feiten/context/motivering
De website www.derorefestivalronse.be werd in 2015 door een vrijwilliger van de werkgroep De Rore
van de cultuurraad opgemaakt in het kader van zijn 500ste verjaardag.
Op vraag van de cultuurraad werd deze website eigendom van Stad Ronse en worden de jaarlijkse
kosten gedragen door Stad Ronse.
Sinds 2015 werd deze website niet meer aangepast en is de oorspronkelijke vrijwilliger ook niet meer
beschikbaar. Er is dus niemand deze website nog kan up-to-date houden. De dienst cultuur ziet nu
geen meerwaarde meer in deze website.
De website is nu ook geïnfecteerd met een virus (door het gebruik van oude technologieën) waardoor
alle hyperlinks niet meer functioneren. Dit zorgt ervoor dat het niet meer veilig is om hiernaar te surfen.
Als openbaar bestuur moeten we een voorbeeldfunctie zijn op het gebied van cybercriminaliteit en
enkel betrouwbare websites beschikbaar stellen om informatie te delen. Een dringende beslissing
hierin is dus noodzakelijk.
In overleg met de cultuurdienst en dienst communicatie wordt voorgesteld om volgende uit te voeren:
- Stopzetten van de volledige website (hosting + internet domein) derorefestivalronse.be
- Op de website van Stad Ronse wordt een algemene pagina voorzien ivm Cypriaan De Rore
waar verwezen wordt naar de website www.cypriaanderore.be (bevat een biografie). De
activiteiten (festival) rond De Rore worden steeds op een aparte nieuwspagina op de website
van Stad Ronse opgenomen.
Besluit:
Artikel 1:
Gaat akkoord met de volledige stopzetting van de website derorefestivalronse.be en een basis
webpagina te voorzien op de website van het lokaal bestuur Ronse.
6.

Aanvraag projectsubsidie Vrouwen in beweging, Milo Van Driessche, Theater VTV en de
Fietsersbond. Goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
Het reglement dat betrekking heeft op subsidiëring in het kader van de Cultuurraad

Relevante documenten
-

De aanvraag van Vrouwen in Beweging voor het organiseren van een Iftar met cultureel luik. De
cultuurdienst stelt 100 €

-

De aanvraag van Theater VTV voor de voorstelling van de roman “De Speelman” . De
cultuurdienst stelt 300 € voor.

-

De aanvraag van de Fietsersbond voor een lezing. De cultuurdienst stelt voor dit niet te
subsidiëren gezien dit geen culturele activiteit is.

-

De aanvraag van Milo Van Driessche voor het uitgeven van het huldeboek ‘Sint-Hermesbasiliek
Ronse’. De cultuurdienst stelt 1200 € voor.

Feiten/context/motivering
Gezien de stedelijke adviesraad voor cultuur op dit ogenblik juridisch niet bestaande is maar er toch
subsidiedossiers worden ingediend op basis van het reglement dat betrekking heeft op subsidiering in
het kader van de Cultuurraad stellen we een overgangsregeling voor.
De cultuurdienst zal de periode overbruggen waarbinnen er geen cultuurraad functioneert in
afwachting van een nieuwe cultuurraad.
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Besluit:
Artikel 1:
Niet akkoord te gaan met het toekennen van een projectsubsidie aan de Fietserbond, maar wel met
het ter beschikking stellen van wijn en fruitsap twv van max 180 euro.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met het toekennen van een projectsubsidie van 300 € aan Theater VTV voor de
voorstelling van de Roman ‘ De Speelman’ op 31 mei 2019 op rekeningnummer BE 64 7995 0759
6352.
Artikel 3:
Akkoord te gaan met het toekennen van een projectsubsidie van 100 € aan Vrouwen in Beweging
voor het organiseren van Iftar met cultureel luik op 24 mei 2019 op rekeningnummer BE 10 8916 0409
6004.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met het toekennen van een projectsubsidie van 1200 € aan Milo Van Driessche voor
het uitgeven van het huldeboek “Sint-Hermesbasiliek Ronse” op 11 juni 2019 op rekeningnummer BE
24 7310 4721 6238.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Waarnemend algemeen directeur

Burgemeester

Julien Vandenhoucke

Luc Dupont
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