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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 13 MEI 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Aankoop milieuverantwoorde PC's -2019. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen 
2. Beschikbaarheid publiek WIFI-netwerk. Goedkeuring 
3. Upgrade antenneverbinding stadhuis-sporthal-werkplaatsen. Goedkeuring. 

Openbare veiligheid 
4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
zomerkermis. Beslissing. 
5. Politieverordening houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
fiertelommegang en -stoet op zondag 16 juni 2019. Beslissing. 
6. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
fiertelommegang en -stoet op zondag 16 juni 2019.  Beslissing. 
7. Politieverordening ter beperking van overlast door leurhandelaars langs het parcours van de 
fiertelommegang op zondag 16 juni 2019. Beslissing. 

Financieel beheer 
8. GAS jaarrapportering en aanrekening 2018 

Mobiliteit 
9. Aanvullend reglement - Schoonboeke knippen thv. Maagdenstraat dmv. een paal en 
gearceerde belijning 

Leven en welzijn 
10. Vraag tot financiële steun in kader van werking Partnergeweld 
11. Organisatie lokaal loket kinderopvang - Huis van het kind.  Beslissing. 
12. budget organisatie zorgcafé,goedkeuring 
13. Samenwerkingsovereenkomst 2019 met Oxfam wereldwinkel Oudenaarde vzw - goedkeuring 

Vrije tijd 
14. Overschakeling naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem en aanpassing 
bibliotheekreglement. Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 
15. Stopzetting GIS-modules Cevi. Goedkeuring 
16. Heropstart selectieprocedures technisch assistent-toezichter zwembad D1-D3 en technisch 
medewerker-redder C1-C3.  Beslissing. 

 



 2/20 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Aankoop milieuverantwoorde PC's -2019. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van 

gunnen 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 6°, waarbij de 
gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college van burgemeester en 
schepenen inzake vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van 
overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad aan het college van 
burgemeester en schepenen is toevertrouwd. 

Het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013, houdende delegatie van de bevoegdheid aan 
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, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 

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, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 
Bestek nummer 2019/332 – Aankoop milieuverantwoorde PC’s 2019 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Aankoop milieuverantwoorde PC's 2019” werd een bestek met nr. 
2019/332 opgesteld. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 103.305,79 excl. btw of € 125.000,00 incl. 21% 
btw. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

De uitgave voor deze opdracht dient te worden voorzien in de budgetwijziging van het 
investeringsbudget van 2019, op budgetcode AR 2410000 / BI 01190 ENV2018/1 subproj. 
VERNIEUWPC. 

Besluit: 
Artikel 1: 
Het bestek met nr. 2019/332 en de raming voor de opdracht “Aankoop milieuverantwoorde PC's 
2019”, opgesteld door de Financiële Dienst worden goedgekeurd.  
Artikel 2: 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten.  
Artikel 3: 
De raming bedraagt € 103.305,79 excl. btw of € 125.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
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Artikel 5: 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Ricoh Belgium nv, Medialaan 28a te 1800 Vilvoorde 
- Derco Systems nv, César Snoecklaan  9 te 9600 Ronse; 
- Uvion bvba, Zonnebloemstraat 37 te 9700 Oudenaarde; 
- Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent; 
- Direct IT bvba, Oscar Delghuststraat 60 te 9600 Ronse; 
- Computers and Communications, Ambachtstraat 8 te 9700 Eine - Oudenaarde; 
- BMx Computers, De Ridderlaan 55 te 1780 Wemmel; 
- IT1, Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde. 
Artikel 6: 
De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in de budgetwijziging van het investeringsbudget 
van 2019, op budgetcode AR 2410000 / BI 01190 ENV2018/1 subproj. VERNIEUWPC. 
 

2. Beschikbaarheid publiek WIFI-netwerk. Goedkeuring 

Feiten/context/motivering 
Stad Ronse biedt een publiek WIFI netwerk aan op volgende locaties: 

- Bibliotheek 
- Ververij 
- Stadhuis 
- Hoge Mote 
- Sporthal 
- Nieuw zwembad (*) 
- COC (*) 
- Brouwerij zolderverdieping 
- Oude academie (Zuidstraat) 
- Sociaal Huis (*) 

(*): WIFI locaties nog in opbouw 
Het WIFI netwerk is momenteel beschikbaar van 6u tot 22u. 
Aangezien elke locatie zijn eigen specifieke invulling heeft is het meer aangewezen om de 
beschikbaarheid per locatie te bepalen. 
Rekening houdende dat met de eventuele overheidsopdracht “WIFI in het stadscentrum” het WIFI 
netwerk sterk kan uitgebreid worden (Grote Markt, Vrijheid, stationsomgeving). 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het publiek WIFI netwerk beschikbaar maken per locatie: 

- 6u tot 23u 
o Ververij 
o Hoge Mote 
o Sporthal 
o Nieuw zwembad 
o Brouwerij zolderverdieping 
o Oude academie (Zuidstraat) 
o Sociaal Huis 

- 6u tot 20u 
o Bibliotheek 

- 24/24 
o COC 
o Stadhuis (ikv noodplanning) 

 

3. Upgrade antenneverbinding stadhuis-sporthal-werkplaatsen. Goedkeuring. 

Feiten/context/motivering 
De buitendiensten sport, werkplaatsen en recyclagepark zijn verbonden met een antenneverbinding 
met het stadsnetwerk.  
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De huidige verbinding dateert van 2013 en was een grote vooruitgang qua netwerksnelheid en 
stabiliteit ten opzichte van de Proximusverbinding. Deze verbinding was gebaseerd op een totaal van 
een 10-tal PC’s die toen in gebruik waren door beide diensten samen. 
In de actuele situatie is het aantal PC’s sterk toegenomen (24 PC’s) en verloopt het telefonieverkeer 
ook via dezelfde netwerkverbinding. Hierdoor is de beschikbare netwerksnelheid sterk gedaald en 
ondervinden de eindgebruikers vele vertragingen en storingen bij het gebruik van het netwerk en de 
telefonie. Dit heeft een directe impact op de werking van beide diensten. 
Vanaf de zomer 2019 zal ook het zwembadpersoneel (en allerhande randapparatuur) in het nieuwe 
zwembad van diezelfde netwerkverbinding gebruik maken. 
Alternatieve oplossingen zijn: 

- Proximusverbinding:  
o Zal slechts 10 à 20% van de huidige netwerksnelheid aanbieden, dit is dus zeker geen 

oplossing 
o +- 400 euro per maand abonnementskost 

- Glasvezelverbinding: 
o In huur: 

 Geen enkele aanbieder kan een verbinding in huur aanbieden tussen stadhuis 
en sport/werkplaatsen 

o In eigen beheer: 
 Een volledige nieuwe aanleg is onbetaalbaar 
 Een wachtbuis wordt reeds voorzien langs het nieuwe fietspad Eurovelo5 vanaf 

de Bareelstraat tot aan de ingang van het recyclagepark op de Viermaartlaan 
 In de toekomst kan hierdoor een glasvezelverbinding aangelegd worden die 

volgende traject volgt:  
• vanaf het Sociaal Huis via de stadstuin naar de Bareelstraat 
• een wachtbuis zou geplaatst kunnen worden bij de heraanleg van de 

Bareelstraat 
• fietspad langs spoorweg tot recyclagepark 
• vanaf ingang recyclagepark over eigen grond tot aan het gebouw van 

de stedelijke werkplaatsen 
• herbruiken van de antenneverbinding tussen werkplaatsen en sport 

 de realisatie van dit volledige traject is weinig realistisch in de eerste 5 jaar 
De enigste oplossing om de netwerksnelheid te optimaliseren conform het aantal PC gebruikers is het 
upgraden van de bestaande antenneverbinding. Hiervoor heeft de firma RTS een offerte ingediend: 

- upgrade van de 3 verbindingen (stadhuis-kerk, kerk-sport, sport-werkplaatsen): 29389,93 euro 
(btw inclusief) 

- jaarlijks onderhoud (full omnium contract 24/24 7/7): 4702,39 euro (btw inclusief) per jaar  
Met deze upgrade zal de netwerksnelheid vertienvoudigen ten opzichte van vandaag en dit zal de 
werking van de diensten sport, zwembad en werkplaatsen ten goede komen. 
Dit budget werd niet voorzien in begroting 2019. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Gaat akkoord met de upgrade van antenneverbindingen tussen stadhuis-sport-werkplaatsen. 
Artikel 2:  
Gaat akkoord met de offerte van de firma RTS voor de upgrade van 29389,93 euro (btw inclusief) en 
het jaarlijks onderhoud van 4702,39 euro (btw inclusief) per jaar. 
 

Openbare veiligheid 
4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 

zomerkermis. 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;  
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- 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. 

Feiten/context/motivering 
De jaarlijkse zomerkermis gaat door van woensdag 12 juni 2019 tot dinsdag 25 juni 2019; 

De organisatie van de wekelijkse markt in voornoemde periode; 

Tijdens de openingsuren van de kermis is het aangewezen de leurhandelaars een standplaats toe te 
kennen in de Zuidstraat, tussen de Oude Vesten en de Grote Markt;   

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;  

 

Besluit: 
Artikel 1:  
Vanaf woensdag 12 juni 2019 om 14u00 tot en met dinsdag 25 juni 2019 om 18u00 tijdens de 
opstelling van de kermisattracties en tijdens de openingsuren van de kermis, alle verkeer van 
voertuigen, met uitzondering van het plaatselijk verkeer, te verbieden in de de Biesestraat en de 
Hospitaalstraat. 
Het verbod zal aangeduid worden door middel van het verkeersteken C3 met onderbord ‘uitgezonderd 
plaatselijk verkeer’  
artikel 2.  
Vanaf woensdag 12 juni 2019 om 14u00 tot en met dinsdag 25 juni 2019 om 18u00, meer bepaald :  
tijdens de opstelling van de kermisattracties en  
tijdens de openingsuren van de kermis, zijnde :  
 van 16u00 tot 22u00 op maandag - dinsdag - donderdag en vrijdag,  
 van 14u00 tot 22u00 op woensdag,  
 van 14u00 tot 24u00 op zaterdag en zondag en  
 vanaf 10u00 tot 22u00 op maandag 24 juni 2019 (braderie),  
alle verkeer van voertuigen te verbieden op de Grote Markt.  
Het verbod zal aangeduid worden met het verkeersbord C3 op schraag.  
artikel 3.  
Buiten de opstelling van de kermisattracties en buiten de openingsuren van de kermis, 
éénrichtingsverkeer in te voeren op de Grote Markt op de verbindingsweg van de Hospitaalstraat naar 
de Zuidstraat en in de Hospitaalstraat, tussen de Priesterstraat en de Grote Markt. 
Het verbod zal aangeduid worden met het verkeersbord C1 en F19.  
artikel 4.  
Tijdens de openingsuren van de kermis, parkeer- en verkeersverbod in te voeren in de Zuidstraat, 
voor het deel gelegen tussen de Oude Vesten en de Grote Markt met uitzondering van het plaatselijk 
verkeer.  
Deze maatregel zal aangeduid worden met verkeersborden E1 en C3 met onderbord ‘uitgezonderd 
plaatselijk verkeer’. 
artikel 5. 
Naar aanleiding van de organisatie van de wekelijkse markt op zaterdag 15 juni, 19 juni en 22 2019, 
telkens van 05u00 tot 14u00, volledig parkeer- en verkeersverbod in te voeren in de Michel 
Portoisstraat en de parking Michel Portois.  
Dit verbod zal aangeduid worden met het verkeersteken E1 en C3.  
artikel 6.  
Op dinsdag 11 juni en woensdag 12 juni 2019, parkeerverbod in te voeren op de gelijkgrondse 
bermen aan beide zijden van de Ninoofsesteenweg, vanaf de woning n° 300 tot aan de eerste inrit van 
de industriezone Klein Frankrijk.  
Op woensdag 12 juni 2019 vanaf 13u00 tot 18u00 parkeerverbod in te voeren in de de Biesestraat en 
de Hospitaalstraat.  
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1.  
artikel 7. 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
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artikel 8.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
artikel 9.  
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.  
 

5. Politieverordening houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van 
de fiertelommegang en -stoet op zondag 16 juni 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. 

Feiten/context/motivering 
de jaarlijkse organisatie van de Fiertelommegang en de Fiertelstoet in Ronse, dit jaar op zondag 16 juni 
2019;  
de aanwezigheid van de zomerkermis op de Grote Markt;  
het feit dat deze gecombineerde activiteiten jaarlijks een grote volkstoeloop kennen;  
voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen en dieren op de openbare weg en het verloop van de kermis tijdens de 
Fiertelstoet met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 
Artikel 1:  
Onder Fiertelommegang wordt verstaan : de route die de dragers van het schrijn, de voetgangers, de 
ruiters en andere deelnemers aan de ommegang gezamenlijk volgen van ‘s morgens bij het vertrek aan 
de St. -Hermesbasiliek in Ronse tot bij de aankomst omstreeks 17u30 aan het kruispunt Kruisstraat - 
Broeke. 
artikel 2.  
Onder Fiertelstoet en - processie wordt verstaan : de historische evocatie en de religieuze stoet, gevolgd 
door de stedelijke overheid, de voetgangers en de ruiters, die vanaf 17u30 vertrekt aan het kruispunt 
Kruisstraat - Broeke tot bij de aankomst aan de St.-Hermesbasiliek in het centrum van de stad.  
artikel 3.  
Op zondag 16 juni 2019, zullen de ruiters die deelnemen aan de Fiertelommegang :  
- zich zoveel als mogelijk verplaatsen in één groep 
- maximaal met twee ruiters naast mekaar rijden 
- de nodige aandacht en vooruitziendheid aan de dag leggen voor de voetgangers 
- in de ommegang : enkel stappen en niet galopperen of draven 
artikel 4.  
Op zondag 16 juni 2019 zullen de ruiters die deelnemen aan de historische evocatie bij de Fiertelstoet 
(vier historische politiemannen en St.-Hermes + groep Inde):  
- op de Grote Markt het traject volgen over de dienstweg voor het stadhuis, komende van de Peperstraat 
en zich begevende naar de Hospitaalstraat 
- indien nodig zullen de ruiters zelf voorzien in een extra begeleider om het paard vlot over de moeilijke 
zone te krijgen 
artikel 5.  
Op zondag 16 juni 2019 zullen : 
- sommige ruiters die deel uitmaken van de historische evocatie, bij het opkomen van de Grote Markt, 
onder politiebegeleiding, de rijbaan voor het postgebouw volgen en terug aansluiten bij de volledige 
stoet aan de Hospitaalstraat 
- de ruiters, diegenen die deel uitmaken van de groep ruiters die de processie volgen :  
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     - in groep blijven achter de voetgangers 
     - bij het opkomen van de Grote Markt, onder politiebegeleiding, de rijbaan voor het postgebouw  
       volgen en terug aansluiten bij de volledige stoet aan de Hospitaalstraat 
     - maximaal met twee ruiters naast mekaar rijden 
artikel 6.  
Op zondag 16 juni 2019 zullen alle kermisattracties op de Grote Markt hun muziek en activiteiten 
stilleggen van het ogenblik dat de eerste groep aan het kruispunt Fr. Rooseveltplein - Peperstraat 
verschijnt;  
artikel 7.  
Er zal geen kermisactiviteit, noch knipperlichten, noch elektronisch versterkt geluid op de Grote Markt 
zijn tot na volledige doortocht van de Fiertelstoet en - processie, alle paarden inbegrepen. De politie 
geeft het signaal waarop de kermis terug mag opgestart worden.  
artikel 8.  
Bij het binnenkomen van de Fiertelommegang zullen de tractoren die gewoonlijk de stoet na de 
ruiterverenigingen volgen, geweerd worden uit het centrum van de stad en via A. Delhayeplein over de 
Zonnestraat en C. Snoecklaan – Leuzesesteenweg naar de 4 Maartlaan en langs het station en 
Olifantstraat naar de Veemarkt (of huiswaarts).  
artikel 9.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
artikel 10.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordige verordening zullen vervolgd en gestraft worden 
volgens de regels van het GAS (Gemeentelijk Administratief Sanctierecht).  
artikel 11.  
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.  
 

6. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
fiertelommegang en -stoet op zondag 16 juni 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 jaarlijkse organisatie van de fiertelommegang en de fiertelstoet in Ronse, dit jaar op zondag 16 juni 
2019; 
de aanwezigheid van de zomerkermis op de Grote Markt;  
het feit dat deze gecombineerde activiteiten jaarlijks een grote volkstoeloop kennen;  
voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen en dieren op de openbare weg met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 
Artikel 1:  
Onder fiertelommegang wordt verstaan : de route die de dragers van het schrijn, de voetgangers, de 
ruiters en andere deelnemers aan de ommegang gezamenlijk volgen van ‘s morgens bij het vertrek aan 
de St. -Hermeskerk in Ronse tot bij de aankomst omstreeks 17u30 aan het kruispunt Kruisstraat - 
Broeke 
artikel 2.  
Onder fiertelstoet en - processie wordt verstaan : de historische evocatie en de religieuze stoet, gevolgd 
door de stedelijke overheid, de voetgangers en de ruiters, die vanaf 17u30 vertrekt aan het kruispunt 
Kruisstraat - Broeke tot bij de aankomst aan de St.-Hermeskerk in het centrum van de stad.  
artikel 3.  
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Op zondag 16 juni 2019 tussen 05u00 en 10u00 en zeker tot het einde van de doortocht van de 
processie, wordt parkeerverbod ingevoerd in de hiernavolgende straten :  
- St.-Hermesstraat 
- Priesterstraat 
- Hospitaalstraat, tussen de Priesterstraat en de Grote Markt 
- de Grote Markt, tussen de Zuidstraat en de Peperstraat 
- Franklin Rooseveltplein, tussen de Peperstraat en de Kasteelstraat 
- Wijnstraat 
- Kruisstraat, tussen het Aimé Delhayeplein en de Fiertelmeers 
Het parkeerverbod wordt aangeduid met verkeersborden E1. 
artikel 4.  
Op zondag 16 juni 2019, tussen 14u00 en 19u30 en zeker tot het einde van de doortocht van de 
processie, wordt parkeerverbod ingevoerd in de hiernavolgende straten :  
- Oudestraat, tussen Broeke en de Klevestraat 
- Jacob Van Arteveldestraat 
- Broeke, tussen de Jacob Van Arteveldestraat en de Kruisstraat 
- Kruisstraat, tussen de Fiertelmeers en het Aimé Delhayeplein  
- Wijnstraat  
- Franklin Roosevelplein, tussen Kasteelstraat/ St.-Martensstraat en de Peperstraat 
- Grote Markt 
- Hospitaalstraat, tussen de Grote Markt en de Priesterstraat 
- Priesterstraat 
- St.-Martensstraat, tot huis n° 28 en huis n° 23 
Het parkeerverbod wordt aangeduid met verkeersborden E1. 
artikel 5.  
Op zondag 16 juni 2019, tussen 05u00 en 19u30 en zeker tot het einde van de doortocht van de 
processie, wordt parkeerverbod ingevoerd in de Kruisstraat : 
- op de verhoogde bermen aan beide zijden van de rijbaan, vanaf het kruispunt met Schavaert tot de 
Ommegangstraat. 
Het parkeerverbod wordt aangeduid met verkeersborden E1. 
artikel 6.  
Op zondag 16 juni 2019, tussen 07u00 en 09u00 en zeker tot het einde van de doortocht van de 
processie, zal verkeersverbod gelden in de :  
- St.-Hermesstraat 
- Priesterstraat, tussen het kruispunt met de St.-Martensstraat en de Hospitaalstraat 
- Hospitaalstraat 
- Grote Markt 
- Peperstraat 
- Franklin Rooseveltplein 
- Wijnstraat 
- Aimé Delhayeplein 
- Kruisstraat, tussen het A. Delhayeplein en de Fiertelmeers 
- de Ommegangstraat  
- Broeke 
Het verbod zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 op schraag.  
artikel 7.  
Op zondag 27 mei 2018 tussen 14u00 en 16u30 en zeker tot het einde van de Ommegang, zal een 
verkeersverbod van kracht zijn in de Zandstraat.  
artikel 8.  
Op zondag 16 juni 2019 tussen 14u00 en 19u00 en zeker tot het einde van de Ommegang, zal een 
verkeersverbod van kracht zijn in de : 
- Oudestraat, tussen Broeke en de Klevestraat 
- in de Klevestraat, tussen de Oudestraat en de Jacob Van Arteveldestraat 
- Broeke, tussen de Jacob Van Arteveldestraat en de Kruisstraat 
- Kruisstraat 
- Aimé Delhayeplein 
- Wijnstraat 
- Franklin Rooseveltplein 
- Peperstraat  
- Grote Markt 
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- Hospitaalstraat, tussen de Grote Markt en de Priesterstraat 
- Priesterstraat 
- Kaatsspelplein 
- St.-Hermesstraat  
en St.-Pietersnieuwstraat.  
Het verbod zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 op schraag.  
artikel 9.  
Op zondag 16 juni 2019 tussen 07u00 en 10u00 en zeker tot het einde van de doortocht van de 
processie zal enkel het plaatselijk verkeer toegelaten zijn in de :  
- Zonnestraat, tussen de Jan van Nassaustraat en het Aimé Delhayeplein 
Het verbod zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd. plaatselijk 
verkeer’ op schraag.  
artikel 10.  
Op zondag 16 juni 2019 tussen 16u00 en 19u30 en zeker tot het einde van de doortocht van de 
processie, zal enkel het plaatselijk verkeer toegelaten zijn in de :  
- Voorzienigheidsstraat, tussen de Langehaag en de Kruisstraat 
- St.-Cornelisstraat 
- Langehaag 
- Fiertelmeers 
- Groeneweg 
- Cyriel Buyssestraat 
- Oudestraat 
en Klevestraat.  
Het verbod zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 met onderbord ‘uitgezonderd. plaatselijk 
verkeer’ op schraag.  
artikel 11.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
artikel 12.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
artikel 13.  
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.  
 

7. Politieverordening ter beperking van overlast door leurhandelaars langs het parcours van 
de fiertelommegang op zondag 16 juni 2019. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de openbare 

dronkenschap,  
- het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de 

slijterijen van gegiste dranken  
- het koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen 

inzake de slijterijen van gegiste dranken 
- de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken, inzonderheid 

artikel 9 
- de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid op het stuk van 

voedingsmiddelen en andere producten en de wijziging bij wet van 31 december 2009, 
inzonderheid afdeling 6, artikel 14 

- de wet van 15 december 2005 betreffende de administratieve vereenvoudiging  
- het GAS-reglement van de stad Ronse, inzonderheid artikel 33 
- het burgerlijk wetboek, inzonderheid art. 1712;  
- het gemeentedecreet, inzonderheid op artikelen 42,  
- de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, 

gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968; 
- het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1953040331&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1953040430&table_name=wet
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- de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 1999; 

- het KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en 
tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van 
gemeentelijke administratieve sancties, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 
februari 2001; 

- de omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 
mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging 
van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en 
van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, Belgisch Staatsblad 20 januari 2005 
(tweede uitgave); 

- de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van 
de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 

- de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 
- de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, 
de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie; 

- het gemeentedecreet art. 42, en de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119bis, 
119ter en art. 135 §2; 

- de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken 
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 

- artikel 119bis, §1, van de nieuwe gemeentewet laat aan de gemeenteraad de keuzevrijheid 
politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of 
verordeningen; 

Feiten/context/motivering 
de aanvraag van het Fiertelcomité en de bevoegde schepen, de heer Ignace Michaux, om tijdens de 
Fiertelommegang op zondag 16 juni 2019 op het grondgebied van de stad Ronse langs het parcours 
van de Ommegang, een beperking in het leuren, schenken van alcoholische dranken en uitdrukkelijk 
voeren van publiciteit te bekomen, 
de openbare weg in deze straten, in zonderheid de rijbaan, doet tevens dienst als doorgangsweg voor 
de hulpdiensten;  
deze manifestatie kende ook bij vorige edities een grote volkstoeloop,  
de buurt moet behoed worden voor overlast;  
uit overleg is gebleken dat het wenselijk is leurhandel, schenken van alcoholische dranken en 
uitdrukkelijk voeren van publiciteit op het openbaar domein en in de directe omgeving van het 
evenement best wordt geregeld;  
de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen die 
zij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad; 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het parcours van de Fiertelommegang op het grondgebied van Ronse bestaat uit volgende straten :  
Kaatsspelplein – St.-Hermesstraat – Priesterstraat - Hospitaalstraat – Grote Markt – Peperstraat – Fr. 
Rooseveltplein – Wijnstraat –Kruisstraat – Ommegangstraat – Kastanjedreef – Rijkswachtdreef, tussen 
de Kastanjedreef en de Boekzittingdreef, - Boekzittingdreef – Kanarieberg – Schoonboeke – 
Maagdenstraat – Brokelaerestraat – Hoogdeurnestraat – Deurnestraat – St.-Sauveurstraat – C. 
Lemonierlaan – Biest – Pontstraat – Malaise – Doorniksesteenweg – Paillaertcamp – Triburie – 
Karnemelkbeekstraat – Eysdaele - Berchemsesteenweg, tussen Eysdaele en Zandstraat – Zandstraat.  
Artikel 2 
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van het 
evenement en die doorgaat op de openbare weg of op daarbij aansluitende niet afgesloten terreinen 
langs het parcours van de Fiertelommegang en in de aanpalende straten, wordt slechts toegelaten mits 
voorafgaandelijke aanvraag bij de heer burgemeester.  
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden : 

1. Naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator. 
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2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres 
van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de 
rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden. 
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of 
deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden. 
4. De juiste locatie ervan. 
5. De aanvraag moet ten laatste op vrijdagmorgen 31 mei 2019 om 10u00 bij de heer burgemeester 
aankomen.  

Artikel 3 
Overtredingen op de bepaling in artikel 2 en 3 van deze verordening zullen worden bestraft met een 
administratieve geldboete. De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van 
de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De boete overschrijdt, 
ongeacht de omstandigheden in elk geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde maximum van 
350 euro. 
De vaststelling van de inbreuk op het gemeentelijk reglement en de te volgen procedure dient te 
gebeuren volgens de regels beschreven in de artikels 119bis en 119ter van de nieuwe gemeentewet. 
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de bepalingen 
van artikel 1 alsook degene die één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning wordt verleend 
niet naleeft zich schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de stad zich het 
recht voor het te doen op kosten en risico van de overtreder. 
De stad houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan worden 
opgezocht. 
Artikel 4  
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 van het gemeentedecreet. 
 

Financieel beheer 
8. GAS jaarrapportering en aanrekening 2018 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
Schrijven Provincie Oost-Vlaanderen : Gasrapportering 2018  
Schrijven Provincie Oost-Vlaanderen : Afrekening provinciale ondersteuning GAS 2018 

Feiten/context/motivering 
Van de Provincie Oost-Vlaanderen ontvingen we de rapportering en de afrekening van het jaar 2018 
betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties. 
Voor de stad Ronse werden in totaal 217 dossiers behandeld waarvan :  

- 209 bestuurlijke verslagen werden opgemaakt met daarvan 201 beslissingen ten gronde en 8 
waarvan een beslissing ten gronde niet mogelijk was.  Voor 177 dossiers werd een boete 
opgelegd. 

- 8 processen-verbaal werden opgemaakt waarvan 6 beslissingen ten gronde en 2 waarvan een 
beslissing ten gronde niet mogelijk was.  Op basis van 4 processen-verbaal werd een boete 
opgelegd. 

Voor het behandelen van de dossiers wordt de stad een totaal bedrag van € 11.485,00 aangerekend. 

Adviezen/visum 
In 2019 is een budget voorzien van € 10.000,00 op AR 6130990 BI 04800.  € 1.485,00 moet voorzien 
worden bij budgetwijziging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het rapport Gemeentelijke Administratieve Sancties van de Provincie Oost-
Vlaanderen. 
Artikel 2: 



 12/20 

Akkoord te gaan met de financiële afrekening 2018 en het bedrag van € 11.485,00 over te maken op 
rekeningnummer BE07 0962 4100 1066 van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Bij budgetwijziging wordt € 1.485,00 voorzien. 
 

Mobiliteit 
9. Aanvullend reglement - Schoonboeke knippen thv. Maagdenstraat dmv. een paal en 

gearceerde belijning 
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 
Schoonboeke wordt door zwaar verkeer gebruikt als sluipweg voor het verlaten en inrijden van de 
ambachtelijke zone Klein Frankrijk; 
De verkeerscommissie gaf in zitting van 18 maart 2019 positief advies om Schoonboeke te knippen 
d.m.v. het plaatsen van een paal en het aanbrengen van gearceerde belijning net voor het kruispunt 
met de Maagdenstraat; 
De doorgang van fietsers en voetgangers zal mogelijk blijven; 
Schoonboeke behoort tot de stadswegenis. 

Besluit: Met algemene stemmen 
Artikel 1: 
Doorgaand verkeer in Schoonboeke zal onmogelijk gemaakt worden door het plaatsen van een 
wegneembare paal net voor het kruispunt met de Maagdenstraat. 
Artikel 2: 
Deze maatregel zal als volgt worden aangeduid: 
- in Schoonboeke, op enkele meters van het kruispunt Maagdenstraat, door het plaatsen van een 
wegneembare paal op een driehoek van gearceerde belijning 
- ter hoogte van het kruispunt Schoonboeke met Klein Frankrijkstraat met het verkeersbord F45b 
- in de Maagdenstraat thv. kruispunt Schoonboeke met de borden C31a en C31b. 
Artikel 3: 
De verkeersborden worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften van art. 71 van het K.B. 
01.12.1975 en art. 12.12 van het M.B. van 11.10.1976 en zijn bijlagen; 
Artikel 4: 
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.  
 

mailto:aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
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Leven en welzijn 
10. Vraag tot financiële steun in kader van werking Partnergeweld 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur  artikel 56§1 

Relevante documenten 
Schrijven van CAW betreffende de vraag voor financiële ondersteuning. 
Dossier partnergeweld – maatschappelijke impact. 

Feiten/context/motivering 
Het team partnergeweld van het CAW Oost-Vlaanderen staat in voor een aanklampende 
hulpverlening voor koppels bij wie partnergeweld plaatsvindt.  
In het bijgevoegd dossier staan enkele cijfers over het voorkomen van partnergeweld in Ronse. In 
2017 waren er 45 situaties van fysiek geweld, 27 van psychisch geweld , 2 van seksueel geweld en 3 
van economische geweld.  
Zij ervaren echter een tekort aan personeel om deze dienstverlening te blijven aanbieden aan de 
gezinnen. Zij geven aan niet genoeg middelen te hebben om extra mensen aan te werven, alhoewel 
de nood er zeker is. 
Daarom vragen zij aan alle gemeenten in Oost-Vlaanderen een extra financiële steun van €0,1013 per 
inwoner, net zoals heel wat gemeenten reeds betalen in arrondissement Dendermonde. Zij vragen de 
gemeenten om dit jaarlijks engagement aan te gaan voor de periode 2020 – 2025. 
Een convenant zal hiervoor opgesteld worden door CAW Oost-Vlaanderen. 
Graag leg ik dit voor aan het college.  

Besluit: 
Artikel 1:  
Gaat akkoord met de vraag voor extra financiële steun van 0,1013€ / inwoner aan CAW Oost-
Vlaanderen voor het team Partnergeweld; 
Artikel 2: 
Deze steun zal jaarlijks voorzien worden voor de periode 2020 – 2025. Een convenant zal hieromtrent 
opgemaakt worden. 
 

11. Organisatie lokaal loket kinderopvang - Huis van het kind.  Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56 

Samenwerkingsovereenkomst lokaal sociaal beleid van de stad Ronse met Kind en Preventie 2017-
2019 

Relevante documenten 
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende de toekenning van een subsidie 
voor het lokaal loket kinderopvang 

Nota Luc Balcaen – alternatieven voor nieuwe samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 
Nota Luc Balcaen/ Stefanie Houtteman/ Vera Haegeman – lokaal loket kinderopvang en Huis van het 
Kind 
Feiten/context/motivering 
De Vlaamse overheid legt de regierol voor zowel het lokaal loket kinderopvang als het Huis van het 
Kind bij het lokaal bestuur. 
Voor het lokaal loket kinderopvang voorziet Kind en Gezin een subsidie voor de organisatie van het 
lokaal loket kinderopvang die kan aangevraagd worden vanaf maart 2019. Uit bevraging blijkt de 
voorkeur van de opvanginitiatieven te gaan naar een neutrale dienst. Momenteel worden reeds een 
aantal opdrachten van het lokaal loket kinderopvang opgenomen in het sociaal huis. Het lokaal loket 
kinderopvang wordt dan best verder uitgebouwd in het sociaal huis. Dit moet wel worden voorgelegd 
aan het Lokaal overleg kinderopvang. 
De coördinatie van het Huis van het Kind heeft het bestuur via een samenwerkingsovereenkomst 
vanaf 2013 toevertrouwd aan Kind en Preventie vzw. Momenteel worden de meeste Huizen van het 
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Kind georganiseerd door een lokaal bestuur. In het kader van de strijd tegen (kinder)armoede is het 
Huis van het kind een belangrijke hefboom. De coördinatie van het Huis van het Kind en de werking 
worden dan ook best geïntegreerd in de dienstverlening van het sociaal huis. De gevolgen van de 
reorganisatie binnen  Kind en Preventie vzw versterkt de overtuiging om het Huis van het Kind te 
integreren in het sociaal huis en niet langer uit te besteden aan een externe organisatie. De 
samenwerkingsovereenkomst met Kind en Preventie vzw loopt ten einde op 31 december 2019. 
De integratie van zowel het lokaal loket kinderopvang als Huis van het kind is budgetneutraal. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Principieel akkoord te gaan met de verankering van het lokaal loket kinderopvang binnen de werking 
van het sociaal huis. Dit voor te leggen aan het lokaal overleg kinderopvang ( LOK ). 
Artikel 2: 
Principieel akkoord te gaan om de coördinatie van het Huis van het Kind niet meer uit te besteden 
vanaf 1 januari 2020 via een samenwerkingsovereenkomst met Kind en preventie vzw. De coördinatie 
te integreren in de werking van het sociaal huis. 
Artikel 3: 
De betrokken dienst, Kind en Preventie vzw, zo spoedig mogelijk te informeren door hen uit te 
nodigen voor een gesprek. 
 

12. budget organisatie zorgcafé,goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56 

Relevante documenten 
Nota Luc Balcaen – zorgcafé 
Collegebeslissing van 11 maart 2019 

Feiten/context/motivering 
Het college ging akkoord om het zorgcafé samen met VDAB te organiseren in de Botaniek. De datum 
is verplaatst ondertussen van 5 juni naar 12 juni 2019. 
De organisatie krijgt stilaan vorm. De VDAB neemt het grootste deel van de kosten voor dit 
pilootproject op zich. Ze vragen of de stad ook een deel van de kosten voor communicatie en catering 
op zich kan nemen. Het voorstel is om een budget van maximaal 1250 € ter beschikking stellen. De 
uitbetaling gebeurt na het overmaken van de facturen.   

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van een maximaal budget van 1250 € voor de 
organisatie van het zorgcafé in Ronse. Enkel uit te betalen na het overmaken van de facturen. 
Artikel 2: 
Het zorgcafé te organiseren op woensdag 12 juni 2019 in de Botaniek. 
Artikel 3: 
Akkoord te gaan met het plaatsen van bewegwijzering naar de Botaniek. 
 

13. Samenwerkingsovereenkomst 2019 met Oxfam wereldwinkel Oudenaarde vzw - 
goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56 

Relevante documenten 
Ontwerp samenwerkingsovereenkomst 
Advies Luc Balcaen en collegebeslissing van 01 februari 2019 

Feiten/context/motivering 
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In uitvoering van de collegebeslissing van 1 februari 2019 werd een ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst voor 2019 met Oxfam wereldwinkel Oudenaarde vzw uitgewerkt en aan 
hen voorgelegd om na te lezen.  
Wij kregen ondertussen een jaarverslag voor 2018. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 2019 met Oxfam wereldwinkel 
Oudenaarde vzw. 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad te vragen om de samenwerkingsovereenkomst 2019 met Oxfam 
wereldwinkel Oudenaarde vzw te agenderen voor goedkeuring op de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Vrije tijd 
14. Overschakeling naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem en aanpassing 

bibliotheekreglement. Goedkeuring. 
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. 19 december 2016 betreffende de goedkeuring van het 
dienstreglement voor de stedelijke openbare bibliotheek. 

Relevante documenten 
De nota dd. 30/04/2019 met als onderwerp “het Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) – wijzigingen 
werking en reglement bibliotheek”. 
Feiten/context/motivering 

Cultuurconnect is in opdracht van de Vlaamse overheid bezig met de gefaseerde implementatie 
van een Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) voor de Vlaamse openbare bibliotheken met de 
bibliotheeksoftware Wise. Het project EBS kadert in de overheveling van provinciale 
bevoegdheden naar de Vlaamse overheid.  
De kostprijs voor het EBS bedraagt 0,24 euro per inwoner per jaar en omvat het 
bibliotheeksysteem (Wise); de bibliotheekwebsites (incl. AquaBrowser en Mijn Bibliotheek); het 
gebruik van Open Vlacc titels; SIP2-licenties en licenties eID-software; aansluitingskosten bij 
OCLC; export van huidig bibliotheeksysteem; opleidingen tijdens migratie en helpdesk en 
permanentie. 
De lopende overeenkomsten PBS (Provinciaal Bibliotheeksysteem), Bibliotheekportalen/Mijn 
Bibliotheek, Basispakket en Open Vlacc worden hierbij vervangen door één EBS-overeenkomst. 
De overstap van de bibliotheek van Ronse naar het EBS is voorzien in de tweede migratiegolf voor 
Oostvlaamse bibliotheken die loopt van 1/4/2019 tot oktober 2019. In de week van 30 september 
tot het live-gaan van het systeem moet de bibliotheek sluiten. Het live-gaan en de start van de 
uitleen zal hervat kunnen worden tussen zaterdag 5 oktober en woensdag 9 oktober. De exacte 
datum voor bib Ronse is nog niet gekend. 
De migratie naar Wise is een uitgelezen moment om de werkprocessen en het 
bibliotheekreglement kritisch te evalueren: 

- Wise biedt bepaalde andere mogelijkheden dan het huidige bibliotheeksysteem. Dit zijn 
opportuniteiten om de dienstverlening te verbeteren. 

- Bepaalde zaken die mogelijk zijn met de huidige software zijn niet meer mogelijk in Wise. 
Bepaalde huidige werkprocessen, abonnementen en leenparameters van de bib behoeven 
dus (noodgedwongen) aanpassing. 

- Het is zinvol om het bibreglement en de dienstverlening in haar geheel te evalueren, en om 
wijzigingen als één geheel te communiceren naar de klant. 

Alle voorstellen tot wijziging ten opzichte van de huidige situatie en het huidige dienstreglement zijn 
gebundeld en uitgebreid geduid in de nota dd° 30/04/2019 met als onderwerp “het Eengemaakt 
bibliotheeksysteem (EBS) – wijzigingen werking en reglement bibliotheek”. 
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Het lidmaatschap in de bib van Ronse is gratis. De bib stuurt een e-mail naar een lener nadat deze 
klant werd van de bib om de lener te verwelkomen. In deze mail wordt eventueel het bibreglement 
opgenomen.  
Er wordt voorgesteld de abonnementen van de bib en bijhorende leenvoorwaarden te wijzigen, met 
als doel een logisch, eenduidig en eenvoudig leensysteem vast te leggen voor de lener: wegwerken 
van ingewikkelde combinaties, van verschillende leentermijnen of tarieven… Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen “gewone” abonnementen en “speciale” abonnementen. 

Gewone abonnementen 
De “gewone” abonnementen omvatten de abonnementen voor jeugd minder dan 12 jaar; jongeren 
vanaf 12 jaar; volwassenen en senioren vanaf 65 jaar.  
Bij de gewone leners is het zinvol een uitleentermijn te voorzien van alle materialen van 3 weken, 
waarbij het mogelijk is om maximum 3 keer te verlengen. 
Er wordt goedkeuring gevraagd om het AVM-materiaal van de bib gratis uit te lenen aan de klant. 
Heel veel bibliotheken hebben deze stap al gezet, vanuit de visie dat basisdienstverlening – met 
name het uitlenen van materialen in de bib, ongeacht de drager – laagdrempelig moet zijn.  
De AVM-collectie staat bovendien onder druk gezien de concurrentie met online film- en 
muziekbeleving (Spotify, Netflix…). Dit wordt ook duidelijk uit de inkomsten uit leengelden voor de 
AVM-materialen, die jaar na jaar dalen (zie concrete bedragen in de begeleidende nota). Het gratis 
uitlenen van deze materialen kan nog een boost geven aan deze collectie en zorgen voor een 
beter uitleenrendement.  
Het gratis lenen van AVM-materialen wordt expliciet gekoppeld aan het voorstel om de boete voor 
alle materialen op een uniform boetetarief van 0,20 € per object per dag te brengen, vanaf het 
verstrijken van de leentermijn. Op die manier worden leners die ‘in regel’ zijn beloond. 
Daarentegen wordt de bib strenger voor leners die hun materialen te laat terugbrengen. Ook 
financieel kan dit enigszins zorgen voor een compensatie voor het wegvallen van het leengeld voor 
AVM.  
Indien AVM gratis wordt, is het voorstel dat jeugd (-12 jaar) ook kinderCD’s en kinderDVD’s mag 
uitlenen. 
Het is efficiënt voor de werking en billijk voor de klant om een maximaal boetebedrag in te stellen 
van 25 € per geleend object.   
Speciale abonnementen 
De bib heeft bepaalde “speciale” abonnementen met aangepaste leenvoorwaarden voor specifieke 
doelgroepen. Het is noodzakelijk deze speciale abonnementen te evalueren, en hen aangepaste 
leenfaciliteiten toe te kennen op maat van de noden. 
Het gaat meerbepaald om abonnementen voor volgende doelgroepen: 
- instellingen 
- leerkrachten 
- leerkrachten in opleiding 
- vrijwilligers voor het voorlezen 
- leden van de Kinder- en Jeugdjury en KJV-begeleiders 
- klasuitleen 
- IBL-bibliotheken (interbibliothecair leenverkeer)  
- stadsdiensten 
- personeelsleden van de bib. 
De voorgestelde leenparameters (uitleentermijn, maximaal aantal uit te lenen exemplaren, 
leengeld, boetetarieven) voor deze abonnementen worden uitgebreid geduid in de begeleidende 
nota van dit besluit. 
Nieuwe abonnementen 
De bib stelt voor om een aantal nieuwe abonnementen introduceren, met name het abonnement 
“Bib aan huis” en het abonnement “Buitenlander volwassene/jeugd (met waarborg)”.  
Naar analogie van andere bibliotheken, wil de bib graag vanaf begin 2020 een bibliotheekdienst 
aan huis uitbouwen, indien mogelijk met vrijwilligers, waarbij materialen thuis worden bezorgd aan 
mensen die niet mobiel zijn en zelf niet naar de bib kunnen komen. Om het logistiek haalbaar te 
maken, heeft dit abonnement een langere leentermijn (6 weken) nodig. Voor het overige kan dit 
abonnement dezelfde leenvoorwaarden krijgen als “reguliere” klanten. 
Conform ons huidig reglement (bepaling 2) betalen mensen zonder vaste verblijfplaats in België 
een waarborg van 12,50 euro als ze materiaal willen lenen. Deze waarborg wordt terugbetaald bij 
het beëindigen van het lidmaatschap. Het is efficiënt om een apart abonnement te maken voor 
deze personen zodat de waarborg automatisch aangerekend wordt. Voor het overige zijn er geen 
verschillen met “reguliere” klanten.  
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Reserveren van materialen 
De procedure voor reservaties blijft identiek zoals in het huidige reglement, behalve: 
- Het ophaalbericht wordt verstuurd via e-mail. Indien de lener geen e-mailadres heeft 

opgegeven, wordt het via de post verstuurd. In dit laatste geval, rekenen we de lener een 
portkost aan van 1 €.  

- Ook niet-uitgeleende materialen worden reserveerbaar. 
- Alle abonnementen betalen de reservatiekost van 1 €, behalve ABO “instelling”, ABO 

“gemeentepersoneel” en “bibpersoneel”, ABO “klas”. 
- Alle abonnementen betalen een kost voor een niet-afgehaalde reservatie (1 €), behalve ABO 

“gemeentepersoneel” 
 

Interbibliothecair leenverkeer: De procedure voor interbibliothecair leenverkeer (= IBL) blijft identiek. 
Er wordt voorgesteld dat alle abonnementen de IBL-kost betalen, met uitzondering van ABO 
gemeentepersoneel en ABO personeelsleden van de bib. 
Procedure omtrent laattijdige uitleningen 
Gebaseerd op de mogelijkheden van Wise, wordt een nieuwe procedure voorgesteld omtrent 
laattijdige uitleningen, die inspeelt op de evolutie naar meer digitale communicatie maar vooral ook 
zorgt voor een sluitende aanpak voor laattijdige uitleningen, waar dit nu niet het geval is. Deze 
procedure omvat de volgende berichten naar de klant: 

- Een inleverattentie 
- Een 1e herinneringsbrief 
- Een 2e herinneringsbrief 
- Een materiaalvergoedingsnota 
- Een Deurwaarderprocedure voor materiaalvergoeding 
- Een balienota 

Opgelet: de deurwaarderprocedure(s) en de registratienota zullen nog niet actief zijn bij het live gaan. 
Het voorstel is dat alle abonnementen portkosten betalen op het versturen van deze berichten via de 
post, behalve  

- ABO “gemeentepersoneel” en “bibpersoneel” 
- ABO “vrijwilliger” en ABO “Kinder- en Jeugdjury” betalen geen portkosten op hun KJV-boeken 
- ABO “klas”: geen portkosten voor de 1e maning; portkosten beginnen te lopen vanaf de 2e 

maning. 
Procedure voor openstaande bedragen.  
Momenteel bestaat er geen procedure in de bib voor openstaande bedragen. Het is opportuun om een 
sluitende procedure hiervoor uit te werken, op basis van de mogelijkheden binnen Wise. Deze 
procedure omvat de volgende berichten naar de klant: 

- Registratienota 
- Deurwaarderprocedure voor openstaande bedragen 

Opgelet: de deurwaarderprocedure(s) en de registratienota zullen nog niet actief zijn bij het live gaan. 
 
Betalen in de bib 

- Tot dusver was het niet mogelijk om in de bib via overschrijving te betalen, behoudens 
uitzonderingen. We willen dit echter wel graag mogelijk maken vanaf het EBS als extra dienst 
voor de klant.  

- In het EBS worden prijzen ingesteld voor de producten die in de bib worden verkocht. Enkel 
de prijzen voor CD- en DVD-doosjes worden gewijzigd (vereenvoudigd en geactualiseerd) ten 
opzichte van de huidige bedragen.  

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Principieel akkoord te gaan met de overschakeling. 

Organisatieontwikkeling 
15. Stopzetting GIS-modules Cevi. Goedkeuring 

Feiten/context/motivering 
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Sinds 2005 wordt GIS ingezet om al wie behoefte heeft aan ruimtelijke informatie op de best mogelijke 
manier te ondersteunen. In de loop van de jaren werden hiervoor de nodige middelen (o.a. qua hard- 
en software) verzameld om op een solide wijze aan GIS te doen. Met resultaat, want in 2012 won 
Ronse de Vlaamse AGIV-award en onderzoek uit 2015 classificeert Ronse bij de beste Vlaamse 
lokale besturen qua GIS. Een goed georganiseerd GIS met een duidelijk plan werpt inderdaad 
vruchten af. Ook voor de stadskas: in de loop van de jaren is alleen al door de aanmaak van de 
uittreksels vergunningenregister, plannenregister en stedenbouwkundige uittreksels o.b.v. GIS ruim 
een miljoen euro verdiend. 
In een context van veranderende technologieën, gewijzigde wetgeving (cfr. omgevingsvergunning), 
verbeterde inzichten, nieuwe kennis, gewijzigde opdrachten en uitdagingen, ... moet met kritische blik 
naar de ingezette middelen worden gekeken. Zo blijkt wat betreft software dat tal van producten, 
modules en services van CEVI in de praktijk niet (meer) worden gebruikt om onderstaande redenen: 
1. sommige van de modules zijn achterhaald geworden (GIS-LOGIS Basis, GIS-LOGIS RO, GIS-
LOGIS Milieu) 
2. sommige van de modules kunnen worden (en zijn ook effectief) vervangen door recentere en vrij 
beschikbare tools (GIS-kadaster, GIS-Logisweb, ArcMap, ArcGISServer) 
3. de support van CEVI qua GIS is de laatste jaren bijzonder teleurstellend (ArcMap, ArcGISServer) 
Zonder dat ook maar iets of iemand enige functionaliteit verliest, kan jaarlijks €13.000 worden 
uitgespaard wanneer deze producten bij CEVI worden stopgezet. Een voor de hand liggende 
beslissing dus. 

Voordracht 
Mag ik van het college goedkeuring om wat betreft GIS-LOGIS Basis, GIS-LOGIS RO, GIS-LOGIS 
Milieu, GIS-kadaster, GIS-Logisweb, en support ArcMap, ArcGISServer het nodige te doen om de 
samenwerking met CEVI stop te zetten en zo jaarlijks €13.000 uit te sparen? 

Besluit: 
Artikel 1:  
Gaat akkoord om wat GIS-LOGIS Basis, GIS-LOGIS RO, GIS-LOGIS Milieu, GIS-kadaster, GIS-
Logisweb, en support ArcMap, ArcGISServer stop te zetten bij Cevi. 
 

16. Heropstart selectieprocedures technisch assistent-toezichter zwembad D1-D3 en 
technisch medewerker-redder C1-C3.  Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008, en latere wijzigingen, houdende de goedkeuring 
van de rechtspositieregeling; 
De gemeenteraadsbeslissing van 2 juli 2007, en latere wijzigingen, houdende de vaststelling van de 
personeelsformatie; 
De gemeenteraadsbeslissing van 15 oktober 2018, houdende de creatie van 3 functies van toezichter 
sportsite (D1-D3) in contractueel verband. 
De collegebeslissing van 16 april 2018 en 28 januari 2019 houdende het vacant verklaren van 3 
functies van technisch assistent – toezichter zwembad D1-D3 in contractueel verband en een 
selectieprocedure op te starten, met aanleg van een werfreserve geldig voor de duur van 3 jaar (S/C); 
De collegebeslissing van 16 april 2018 houdende het vacant verklaren van 2 functies van technisch 
medewerker – redder C1-C3 in statutair verband en een selectieprocedure op te starten, met aanleg 
van een werfreserve geldig voor de duur van 3 jaar (S/C). 

Relevante documenten 
De nota van 29 april 2019 van Melissa Vilyn, houdende het voorstel tot het heropstarten van de 
selectieprocedures technisch assistent -toezichter zwembad D1-D3 en technisch medewerker - redder 
C1-C3. 
De bijkomende nota van 10 mei 2019 van Ann Hemberg, houdende een aangepast voorstel op vraag 
van het college van burgemeester en schepenen. 

Feiten/context/motivering 
Er boden zich slechts 6 kandidaten aan voor bovenvermelde functies, waaronder 2 internen. Van de 
overige 4 kandidaten slaagden er slechts 2 (één toezichter en één redder) voor het taalexamen 
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afgenomen op 24 april 2019. Hierdoor zullen er bij de opening van het nieuwe zwembad begin 
september 2019 sowieso te weinig redders en/of toezichters zijn en komt de werking mogelijks in het 
gedrang. 
Het afdelingshoofd Vrije Tijd Julien Vandenhoucke is bijgevolg vragende partij om zo spoedig mogelijk 
de selectieprocedures opnieuw op te starten. 
Momenteel zijn er 2 selectieprocedures aan de gang voor redders (statutair) en toezichters 
(contractueel).   
Overzicht kandidatuurstellingen : 
- 6 voor redder, waaronder 2 interne kandidaten die reeds geslaagd waren voor taalexamen 
- 3 voor toezichter, waaronder dezelfde 2 interne kandidaten die reeds geslaagd waren voor 

taalexamen 
Deelname aan taalexamen : 
- Externe kandidate voor toezichter geslaagd, zodat er 3 kandidaten in de running blijven voor 

toezichter 
- Van de 4 externe kandidaten : 
 1 geslaagd 
 2 afwezig 
 1 verontschuldigd omwille van te beperkte kennis Nederlands 

Gelet op het feit dat er zich hierdoor een probleem van personeelsbezetting zou stellen bij de opening 
van het nieuwe zwembad begin september 2019 en dit de werking in het gedrang zal brengen werd bij 
nota van 29 april 2019 (voor college van 6 mei) op vraag van het afdelingshoofd VT voorgesteld om 
de beide procedures zo vlug mogelijk opnieuw op te starten. 
College heeft bij zitting van 6 mei 2019 de beslissing uitgesteld naar college van 13 mei 2019 omwille 
van één, de taalproblematiek (kandidaten haken namelijk af omwille van taalexamen) en twee, 
omwille van de noodwendigheid voor invulling personeelskader.  Zij opteren bijgevolg om de 
kandidaten eerst te laten deelnemen aan bekwaamheidsproeven en eerst tijdelijk aan te stellen 
zonder deelname aan taalexamen.  Pas tegen de definitieve aanstelling (= vaste aanstelling voor 
redders en contractuele aanstelling voor onbepaalde duur voor toezichters) zouden zij moeten slagen 
voor het taalexamen. 
Ondertussen is op 9 mei 2019 het bekwaamheidsexamen achter de rug van de lopende 
selectieprocedures voor redders en toezichters en kunnen volgende functies nog niet ingevuld 
worden, gelet op het aantal geslaagde kandidaten : 2 functies van technisch assistent - toezichter 
zwembad D1-D3 in contractueel verband.  
Het reddersbestand is volledig ingevuld. Er zijn echter geen kandidaten meer om op te nemen in de 
werfreserve. Het is daarom aangeraden gelijktijdig een werfreserve aan te leggen voor technisch 
medewerker – redder C1-C3 geldig voor de duur van 3 jaar, dit voor het geval er zich in de nabije 
toekomst een tekort zou voordoen aan redders. 

Besluit: 
Artikel 1.  
Gaat akkoord met het heropstarten van de selectieprocedure voor de aanwerving van 2 technisch 
assistenten - toezichter zwembad D1-D3 in contractueel verband met aanleg van een werfreserve 
(zowel contractueel als statutair) geldig voor de duur van 3 jaar. 
Artikel 2. 
Gaat akkoord  met het heropstarten van de selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve 
voor technisch medewerker - redder C1-C3 geldig voor de duur van 3 jaar. 
Artikel 3. 
Er wordt beslist om de kandidaten eerst te laten deelnemen aan het bekwaamheidsexamen en tijdelijk 
aan te stellen zonder deelname aan taalexamen. 
De tijdelijk aangestelde kandidaten zullen voorafgaand aan een definitieve aanstelling (zijnde 
benoeming voor de redders en aanstelling voor onbepaalde duur voor de toezichters) moeten slagen 
voor een taalexamen. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
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Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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