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BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1.

Deelname aan de raamovereenkomst "Afvalophaling en -verwerking" van Creat/Farys.
Goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt
bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van
dagelijks bestuur.
Het besluit van de gemeenteraad van maandag 4 februari 2013 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van
dagelijks bestuur.
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.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
Relevante documenten
Creat infofiche – Afvalophaling en -verwerking
Feiten/context/motivering
Sinds 2010 heeft de stad een overeenkomst met Renewi voor het periodiek ophalen van afval bij de
stadsdiensten, die jaarlijks opzegbaar is. Dit gaat over afval dat niet wordt meegegeven via de
reguliere 2-wekelijkse gemeentelijke ophaling via Diftar.
Momenteel dient er afval opgehaald te worden bij het stadhuis, de COC, de stedelijke bibliotheek en
op afroep tijdens de speelpleinwerking.
Gezien afroep-overeenkomsten best om de 4 jaar hernieuwd worden is het aangewezen om in dit
geval het lopende contract te beëindigen op de jaarlijkse vervaldatum en een nieuwe overeenkomst af
te sluiten.
Creat/Farys biedt in dit verband een raamovereenkomst aan voor “Afvalophaling en –verwerking” (zie
infofiche in bijlage). Deze overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar. De prijzen worden vastgelegd
per opdracht en zijn het resultaat van een voorafgaande minicompetitie tussen de dienstverleners
Suez Recycling and Recovery Belgium North gelegen Lilsedijk 19 te 2340 Beerse, Vanheede
Environmental Logistics, gelegen Dullaardstraat 11 te 9840 Geluwe en Renewi gelegen
Berkenbossenlaan 7 te 2400 Mol.
De bijdrage voor deze opdracht aan Creat/Farys bedraagt 5%.
Aan het college wordt goedkeuring gevraagd om voor deze dienstverlening Creat/Farys een
minicompetitie te laten organiseren en nadien in te stappen in het raamcontract op basis van de
offerte van de meest voordelige aanbieder.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 80.991,74 excl. btw of € 98.000,- inclusief 21%
btw, gedurende een periode van 4 jaar, zijnde jaarlijks € 20.247,94 excl btw of € 24.500,- incl 21%
btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode AR
6130110/BI 07190-BI 01190-BI 07030-BI 07500
De uitgave voor deze opdracht dient te worden voorzien in het exploitatiebudget van 2020, 2021 en
2022, op budgetcode AR 6130110/BI 07190-BI 01190-BI 07030-BI 07500
Besluit:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt gegeven om toe te treden tot het raamcontract voor “Afvalophaling en –
verwerking” van Creat/Farys.
Artikel 2:
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Er zal, zoals vermeld in de toetredingsmodaliteiten van dit contract, door Creat/Farys een
minicompetitie georganiseerd worden tussen de drie dienstverleners die in deze overeenkomt werden
aangeduid. Nadien zal de stad instappen in het contract van de dienstverlener met de meest
voordelige offerte.
2. Notulen vergadering Kerkraad Centraal Kerkbestuur 4 april 2019. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten

Relevante documenten
Schrijven van het Centraal Kerkbestuur d.d. 30 april 2019 houdende het verslag van de kerkraad van
4 april 2019.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen.

Openbare veiligheid
3.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
wielerwedstrijd "Tour de Wallonie" op 27 juli 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 mevrouw Wendy Dessauvages, organisator van de wielerwedstrijd Tour de
Wallonie, rue Cense de la Motte, 49 in 7170 Manage en de heer Gérard Verbrugghe, koersdirecteur,
Chaussée d’Aelbeke, 366 in 7700 Moeskroen, om op zaterdag 27 juli 2019 deze wedstrijd door
Ronse te laten rijden,
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;
Besluit:
Artikel 1:
Op zaterdag 27 juli 2019, parkeerverbod in te voeren :
tussen 13u00 en 15u30 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,
- in de Oudestraat
- langs de Berchemsesteenweg, tussen de woningen n° 12 en n° 26
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.
Artikel 2.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 3.
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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.
4.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van het
suikerfeest - einde ramadam. 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
Op dinsdag 04 juni 2019 of op woensdag 05 juni 2019, naargelang het einde van de Ramadanmaand
zal vallen, door “El Forkan VZW”, Spinstersstraat 56 in Ronse, in de El Forkan-moskee gelegen op
hetzelfde adres, wordt het einde van de Ramadan gevierd met een suikerfeest,
Daarbij wordt een tent op de rijbaan opgesteld om er de genodigden en gelovigen te ontvangen en
een welkomdrink aan te bieden onder de vorm van thee, koffie of water en een springkasteel voor de
kleinsten;
De moskee heeft plaatsgebrek om alle genodigden en gelovigen te ontvangen;
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:
Op dinsdag 04 juni 2019 of op woensdag 05 juni 2019, naargelang het einde van de Ramadanmaand
wordt aangekondigd, wordt van 08u00 tot 16u00 en zo lang als nodig in het kader van het evenement,
een parkeerverbod voorzien :
- in de Spinstersstraat vanaf het kruispunt met de Victor Lagachestraat tot het kruispunt met de
Gasmeterstraat.
Dit verbod zal aangeduid worden met het verkeersteken E1 en passend onderbord.
Artikel 2.
Op dinsdag 04 juni 2019 of op woensdag 05 juni 2019, naargelang het einde van de Ramadanmaand
wordt aangekondigd, wordt van 08u00 tot 16u00 en zo lang als nodig in het kader van de activiteit een
verkeersverbod voorzien :
- in de Spinstersstraat vanaf het kruispunt met de Victor Lagachestraat tot het kruispunt met de
Gasmeterstraat, telkens met vrijlating van de kruispunten.
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.
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.

Beheer patrimonium en infrastructuur
5.

Aanpassingswerken door Farys aan het drinkwaterdistributienet in de Collegestraat kennisgeving
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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.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/079 van de technische dienst van 15 mei 2019.
Dossier DOM-184/16/008-D van Farys.

Feiten/context/motivering
-

-

Door Farys werd ingevolge gemeentelijke wegenis- en rioleringswerken in de Collegestraat,
een ontwerp opgemaakt voor het uitvoeren van lokale aanpassingswerken aan het
drinkwaterdistributienet.
De aanpassingswerken omvatten :
• de aanleg van 10 m drinkwaterdistributieleiding met ø 90 mm in PE
• de aanleg van 30 m drinkwaterdistributieleiding met ø 63 mm in PE
• de aanleg van 20 m drinkwaterdistributieleiding met ø 50 mm in PE
• het buiten dienst stellen van 10 m drinkwaterdistributieleiding met ø 90 mm in PVC
• het buiten dienst stellen van 150 m drinkwaterdistributieleiding met ø 80 mm in GY
• het overkoppelen van 2 aftakkingen
De reeds uitgevoerde werken werden geraamd op een totaal bedrag van 29.694,- euro en zullen
overeenkomstig de statutaire bepalingen van Farys gefinancierd worden door het
drinkwaterstructuurfonds van Farys.

Na beraadslaging
Besluit:

Enig Artikel:

Kennis te nemen van het Dossier DOM-184/16/008-D van Farys betreffende het uitvoeren van lokale
aanpassingswerken aan het drinkwaterdistributienet naar aanleiding van gemeentelijke wegenis- en
rioleringswerken in de Collegestraat.
6. Aankoop van 2 oude fietsen door Peter Luwaert. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende
de bevoegdheden van het college van Burgemeester en Schepenen;

Relevante documenten
-

Verslag 2019/082 van 16 mei 2019 van de technische dienst .
Brief van de heer Luwaert dd. 1/05/2019
Foto’s

Feiten/context/motivering
In de stedelijke werkhuizen zijn onlangs een 20-tal fietsen binnengekomen van de politie waarvan
de eigenaar niet werd gevonden.
Er werd een bod ingediend door de heer Peter Luwaert van 50,00 euro voor de aankoop van 2
oude fietsen.
Besluit:
Enig artikel :
Gaat akkoord met het advies van de Technische dienst voor de verkoop van 2 oude fietsen aan de
heer Peter Luwaert ten bedrage van 50,00 euro.
7.

Leveren en plaatsen van grasbetontegels, wachtbuizen voor het aanbrengen van een
glasvezelkabel en groenaanleg parking NMBS te Ronse
Bevoegdheid/rechtsgrond
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-

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

2019/074 van de technische dienst van 16 mei 2019.
Offertes van de fima De Jonghe en de NMBS.

Feiten/context/motivering
-

-

-

-

Naar aanleiding van de aanleg van het fietspad en de stationsparking, heeft de technische
dienst van de stad offertes aangevraagd voor de groenaanleg, het voorzien van wachtbuizen
voor de aanleg van een glasvezelkabel langsheen het fietspad en het leveren en plaatsen van
grasbetontegels opgevuld met bodemsubstraat en ingezaaid met gras in plaats van het
voorziene asfaltbeton.
Door het aanleggen van grasbetontegels in plaats van de voorziene verharding met asfaltbeton,
kan een natuurlijke waterinfiltratie in de bodem bekomen worden wat de waterhuishouding ten
goede komt. Via de raamovereenkomst van de NMBS werd berekend dat de meerprijs voor de
stad Ronse €22.194,78 exclusief btw en €26.855,68 inclusief btw bedraagt.
Aan de firma De Jonghe die het fietspad aanlegt, werd een offerte gevraagd voor het plaatsen
van pvc wachtbuizen aan de stationsparking voor de elektrische laadpaal en voor het
aanbrengen van een wachtbuis langsheen het fietspad voor het plaatsen van een
glasvezelkabel. Op deze manier kan een kabel achteraf in de buis aangebracht worden zonder
dat de nieuwe infrastructuur later opnieuw zou moeten opengebroken worden.
Voor de groenaanleg werd eveneens een offerte aangevraagd bij de firma De Jonghe. Gezien
de aannemer ter plaatse is, kunnen deze werken gelijktijdig met de werken aan de
stationsomgeving worden uitgevoerd.
De offerte van de firma De Jonghe bedraagt voor deze werken : €22.291,63 exclusief btw en
€26.972,87 inclusief btw.
Dit komt neer op een totaal bedrag van €53.828,5 inclusief btw door de stad te betalen.
Een krediet van €50.000 is beschikbaar in het investeringsbudget 2019 – algemene rekening
2240000 – beleidsitem 2000. Het saldo zal aangevraagd worden bij budgetwijziging.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de offerte van de firma De Jonghe voor de aanleg van grasbetontegels aan de
stationsparking, voor de groenaanleg in de stationsomgeving en het leveren en plaatsen van
wachtbuizen voor de aanleg van een glasvezelkabel langsheen het fietspad voor de som van
€26.972,87 inclusief btw.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met de offerte van de NMBS voor het plaatsen van voor het aanleggen van
grasbetontegels in plaats van de voorziene verharding in asfaltbeton op de stationsparking voor de
som van €26.855,68 inclusief btw.
Artikel 3:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om dit dossier ter goedkeuring voor te leggen aan
de eerstvolgende gemeenteraad.

Mobiliteit
8.

Aanduiden voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in de SaintSauveurstraat 218. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn aanvullingen;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968;
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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;
De ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor
personen met een handicap;
De ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor
personen met een handicap;
Feiten/context/motivering
De bewoner van de Saint-Sauveurstraat 218 heeft een parkeerplaats voor personen met een
handicap aangevraagd aan zijn kant van de straat zodat hij veilig kan uitstappen op het voetpad;
De bewoner van de Saint-Sauveurstraat 218 heeft zeer ernstige fysieke beperkingen aan de onderste
ledematen;
Er is geen bezwaar om in de Saint-Sauveurstraat 218 een parkeerplaats voor te behouden daar de
rijweg voldoende breed is;
Dirk De Jonghe, commissaris van de politie adviseerde gunstig om de parkeerplaats voor personen
met beperkte mobiliteit voor te behouden thv. Saint-Sauveurstraat 218;
Overwegende dat de Saint-Sauveurstraat tot de gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van het decreet
behoort;
Besluit:
Artikel 1.
Een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt voorbehouden in Saint-Sauveurstraat ter
hoogte van de woning nr. 218.
Artikel 2.
Voornoemde parkeerplaats zal aangeduid worden door middel van het verkeersbord E9a, aangevuld
met het onderbord pictogram zoals omschreven in de ministeriële omzendbrief van 3 april 2001.
Artikel 3.
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.
9.

Aanvullend reglement Georges Desmetstraat 74 - aanbrengen van een parkeerplaats voor
personen met een handicap. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
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;
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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;
De ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor
personen met een handicap;
De ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor
personen met een handicap;
Feiten/context/motivering
De bewoner van de Georges Desmetstraat 74 heeft een parkeerplaats voor personen met een
handicap aangevraagd aan zijn kant van de straat zodat hij veilig kan uitstappen op het voetpad;
De bewoner van de Georges Desmetstraat heeft zeer ernstige fysieke beperkingen aan de onderste
ledematen;
Er is geen bezwaar om in de Georges Desmetstraat een parkeerplaats voor te behouden daar de
rijweg voldoende breed is;
Dirk De Jonghe, commissaris van de politie adviseerde gunstig om de parkeerplaats voor personen
met beperkte mobiliteit voor te behouden thv. Gerorges Desmetstraat 74;
Overwegende dat Georges Desmetstraat tot de gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van het decreet
behoort;
Besluit:
Artikel 1.
Een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt voorbehouden in de Georges Desmetstraat
ter hoogte van de woning nr. 74.
Artikel 2.
Voornoemde parkeerplaats zal aangeduid worden door middel van het verkeersbord E9a, aangevuld
met het onderbord pictogram zoals omschreven in de ministeriële omzendbrief van 3 april 2001.
Artikel 3.
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.

Economie
10. Verdeling budget Middenstandscontact activiteiten 2018- Goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op het jaarlijks voorziene budget in kader van het middenstandscontact ten bedrage van
15.000€ en voorbehouden voor de middenstandsverenigingen voor de organisatie van evenementen;
Relevante documenten
Overzicht facturen UNIZO en de UDH voor de activiteiten die georganiseerd werden in 2018
Feiten/context/motivering
Ieder jaar wordt een budget gereserveerd voor de middenstandsverenigingen ten bedrage van 15.000
euro per jaar.
De bewijsstukken en overzicht van de rekeninguittreksels van de rekening
001-0194257-42 (Middenstandscontact zijn geklasseerd op de dienst economie en kunnen ter
verantwoording voorgelegd worden.)
Het budget van het middenstandscontact wordt aangewend om de activiteiten, georganiseerd door
UNIZO en Unie Der Handelaars, financieel te ondersteunen. Voorwaarden die gekoppeld zijn aan de
activiteiten die door hen worden georganiseerd, zijn:
- alle handelaars worden betrokken bij de georganiseerde activiteiten;
- logo van de stad op alle briefwisselingen/affiches wordt vermeld.
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In bijlage vindt u een overzicht van de activiteiten die werden georganiseerd door UNIZO en de Unie
der Handelaars en de kosten die daaraan verbonden zijn.
Hieronder een globaal overzicht van de uitgaven en inkomsten van beide verenigingen.
KOSTEN 2018
kosten
Unie der Handelaars

inkomsten

activiteit

12439,89

7081 modeshow

4135,58

kerst 2018

3461,39

1909,85 stockverkoop

1014,09

2,7 valentijn

23974,5

22784,47 algemeen
15120 Lidgeld

6346,34
10267,61
totaal

61639,4

SALDO

-1262,05
kosten

UNIZO

12993,1 braderie
486,23 smakelijk shoppen
60377,35

inkomsten

2286,3

activiteit
0 jaarlijkse receptie TIO3

250

0 onkosten

18,15

0 Verkiezingsdebat
903 lidgeld

totaal

2554,45

SALDO

-1651,45

UNIE DER HANDELAARS

96%

903

14.400€

UNIZO
4%
600 €
Adviezen/visum
Dienst economie wenst deze aanvraag tot uitbetaling van het budget uit het middenstandscontact voor
de UDH en UNIZO goed te keuren.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan om het bedrag van 15.000€ voor het middenstandscontact te storten op de rekening ‘
middenstandcontact’, zijnde BE77 0010 1942 5742;
Artikel 2:
Akkoord te gaan om een bedrag van 14.400€ door te storten aan de Unie der Handelaars en 600€
aan UNIZO Ronse.

Leven en welzijn
11. Ondertekening spijbelovereenkomst Ronse - goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56.
Relevante documenten
Spijbelovereenkomst Ronse
Feiten/context/motivering
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Vanuit Vlaanderen is gevraagd om een spijbeloverleg op te starten in alle gemeenten waar een LOP
actief is. Het spijbeloverleg in Ronse is geïntegreerd in het overleg van de onderwijsraad van Ronse.
In het spijbeloverleg is gewerkt aan een spijbelovereenkomst. De spijbelovereenkomst is een
engagement van alle scholen en betrokken actoren in Ronse om te werken aan problematische
afwezigheden en zo schooluitval te voorkomen.
Er is dan ook gevraagd aan het lokaal bestuur, als belangrijke onderwijspartner, om de bijgevoegde
spijbelovereenkomst te ondertekenen.
Besluit:
Enig artikel:
Zijn goedkeuring te verlenen aan de spijbelovereenkomst Ronse en deze te ondertekenen namens
het lokaal bestuur Ronse.

Vrije tijd
12. Organisatie tweejaarlijks textielfestival op 27, 28 en 29 september. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Relevante documenten
-

De gemeenschappelijke nota van Annelies Lenoir, Jan Leconte en Pierre Van Trimpont, d.d. 15
mei 2019

Feiten/context/motivering
-

Het textielfestival is een tweejaarlijks event waarbij de diensten toerisme, cultuur en TIO3 de
handen in elkaar slaan om het textiel verhaal in en van Ronse levendig te houden.
De voorbije drie edities waren succesvol en genoten een bovenlokale uitstraling.
Elke dienst staat zelf in voor de eigen programmatie maar de communicatie gebeurt onder één
en dezelfde noemer.
Om het textielfestival opnieuw dezelfde grandeur te kunnen geven vragen de diensten elk 3000
euro extra, dit om zowel inhoudelijk als promotioneel het textielfestival te kunnen vorm geven.

Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan om het tweejaarlijks textielfestival opnieuw te organiseren op 27, 28 en 29 september
2019.
Akkoord te gaan om voor de dienst cultuur, de dienst toerisme en TIO3 elk 3000 euro te voorzien.
13. Culturele subsidies werkjaar 2018. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

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

Relevante documenten
-

De berekening van de subsidieverdeling werkjaar 2018

Adviezen/visum
Financiële dienst
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de volgende verdeling en de uitbetaling gelinkt aan budget cultuur:
THEATER V.T.V.

3466,58
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T PODIUM

147,2

PLANCHEE CARREE

1673,24

DE STROETE DWEILERS

453,38

DE THEBAANSE TROMPETTEN

390,2

KON HARMONIE ST. CECILIA

2431,4

CULT. CENTRALE SENIOREN

302,72

GEMEENSCHAPSDANS BINGO'S

74,3

OKRA-CREA TREFPUNT

137,48

OKRA-TREFPUNT

356,18

S-PLUS

186,08

FEMMA RONSE CENTRUM

327,02

KVLV

399,92

MARKANT

258,98

VIVA-SVV RONSE

161,78

VROUWEN IN BEWEGING

220,1

VRIENDENKRING VOOR SOLIDARITEIT EN INTEGRATIE
KATHOLIEKE VERENIGING GEHANDICAPTEN
NAHDA vzw

108,32
195,8
132,62

OUTRE PASSERELLE

50

SCHOLA GREGORIANA ROTNACENSIS

263,84

ST.- GREGORIUSKOOR

190,94

ST. -PIETERSZANGKOOR

98,6

ST.-MARTINUSZANGKOOR

288,14

TOON OP TOON

79,16

PAROCHIEKOOR O.L.V.VAN BIJSTAND KLIJPE
ATB NATUURVRIENDEN

108,32
244,4

CULT.CENTRALE 'T BEUKENOOTJE

302,72

DAVIDSFONDS

613,76

DE REUZENDRAGERS RONSE

327,02

DE VROLIJKE KRING

574,88

FILM CLUB RONSE

399,92

FOTO-CLUB RONSE

278,42

GOKRTI

2202,98

LETS

220,1

NEOS RONSE

448,52

PASAR

84,02
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RENAIX PHILATELIQUE RONSE

108,32

vzw EPHREM DELMOTTE STICHTING

98,6

WILLEMSFONDS

176,36

SAMANA SINT ANTONIUS

258,98

SAMANA SINT HERMES

108,32

SAMANA SINT MARTINUS

118,04

SAMANA SINT PIETERS

127,76
19195,42

Projectsubsidies
BIJKOMENDE SUBSIDIES
Delghust = 100,00 euro
Erfgoedraad = 500,00 euro
Auschwitz = 100,00 euro
Eenheidsfront = 1250,00 via evenementen

9500

14. Aanvraag circus Brithen tot gebruik van het voetbalveld Gamy op de Doorniksesteenweg.
Beslissing
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
Feiten/context/motivering
Aanvraag voor inname openbaar domein door Circus Brithen
Commissaris Dirk Dejonghe en Eric Vanderhauwaert zijn samen met de mensen van circus Brithen
het terrein gaan bekijken aan de Leuzesesteenweg – Bieststraat.
Gezien het drukke verkeer op Leuzesesteenweg is het niet aangeraden om het circus op het privé
terrein (weide) aanpalend aan de Bieststraat te laten doorgaan.
De vraag om een circus op het privé terrein langs de Leuzesesteenweg te laten doorgaan op 14, 15,
16, … juni wordt bijgevolg niet toegelaten door de Politie en de dienst evenementen.
De periode van de aanvraag valt echter samen met de zomerkermis/Fiertel/polsbanddag/Braderie …
dus naar data toe valt dit ook tegen.
Commissaris D. Dejonghe en E. Vanderhauwaert stellen voor om het voetbalterrein van de ‘Gammie’
in te nemen door het circus Brithen.
Het voorstel is om het circus, mits goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen, te
laten doorgaan de eerste twee weken van september.
Het ex voetbal terrein is meer dan voldoende groot om er een circustent neer te planten en de nodige
wagens te laten parkeren.
De bezoekers kunnen hun wagen kwijt op het terrein (indien het niet heeft geregend), alsook op de
parking gelegen langs de Leuzesesteenweg (naast de bandencentrale).
Water kan er genomen worden bij de boerderij vlak naast het terrein.
Elektriciteit kan via Eandis aangevraagd worden door de organisator.
Er bevindt zich een elektriciteitspaal naast het terrein. (plaatsen van een meterstand)
De vrachtwagens, auto’s, … kunnen gemakkelijk het terrein op en af rijden via de Doorniksesteenweg.
Het volstaat van een houten paal weg te nemen, die vast is gemaakt met een slot.
Er wordt bij goedkeuring om het terrein in te nemen een waarborg gevraagd aan de organisator.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met het gebruik van het voetbalveld van “Gamy” door het circus Brithen de eerste
twee weken van september 2019.
Artikel 2 :
Er zal een waarborg gevraagd worden aan de organisatoren ten bedrage van 1500 euro.
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Varia
15. Vernieuwen attesten IBA’s 2019. Goedkeuring.
Feiten/context/motivering
Burgers die hun afvalwater zelf moeten zuiveren d.m.v. een IBA, belasten het openbare rioolstelsel
niet en kunnen dan ook vrijgesteld worden van de afvalwaterheffing (die deel uitmaakt van de
drinkwaterfactuur). Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, moeten ze aan Farys een attest
bezorgen dat opgemaakt wordt door het gemeentebestuur. Dit attest verklaart dat de IBA is gebouwd
en geëxploiteerd volgens de codes van goede praktijk en voldoet aan de voorschriften uit VLAREM II.
VLAREM II vermeldt onder subafdeling 6.2.2.4. voorschriften voor de volgende parameters: pH,
biologische zuurstofvraag (BOD) en zwevende stoffen. Het attest wordt door de burger overgemaakt
aan Farys en is 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet het attest vernieuwd worden.
In 2009 heeft het college beslist om het beheer van de nieuwe IBA’s over te dragen aan Farys. De
bestaande IBA’s (die reeds in de grond zitten) zijn voorlopig nog niet overgenomen door Farys en
moeten door de mensen zelf onderhouden worden. Dit betekent dat voor deze IBA’s het stadsbestuur
moet zorgen voor de vernieuwing van de attesten. Sinds een aantal jaar worden de attesten
vernieuwd a.d.h.v. onderstaande procedure:
- alle eigenaars van IBA’s waarvan het attest vervalt, worden aangeschreven met de vraag of ze een
staalname en analyse willen laten uitvoeren door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
(PCM) tegen kostprijs (de kostprijs wordt jaarlijks voorgelegd aan het college - zie lager). (Het
stadsbestuur heeft een Milieucontract met de Provincie Oost-Vlaanderen waardoor we o.a. analyses
kunnen laten uitvoeren door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) met 50% korting.
- eigenaars die wensen in te gaan op het aanbod betalen vooraf aan het stadsbestuur tegen de
afgesproken datum in de brief
- het PCM voert staalnames en analyses uit bij de verschillende IBA’s en bezorgt ons de resultaten
op basis waarvan attesten kunnen uitgereikt worden.
- Het PCM stuurt een factuur voor alle uitgevoerde staalnames en analyses naar het stadsbestuur
die de factuur betaalt.
Burgers waren tevreden over dit aanbod in het verleden en de meesten maakten er dan ook gebruik
van. Omdat dit systeem vlot werkt, wordt voorgesteld om in 2019 opnieuw op dezelfde manier tewerk
te gaan.
Er werd bij het PCM navraag gedaan naar de actuele kostprijs voor staalname en analyse.
De kostprijs voor de monstername en de verplaatsingsonkosten worden verrekend in regie aan 45,64
EUR - 50% korting (ikv het milieucontract) = 22,82 EUR per uur. Indien slechts één installatie moet
bemonsterd worden, wordt dit ingeschat op 1 uur verplaatsingsonkosten en 1 uur voor de
monstername zelf.
De eenheidsprijs voor de analyse van de parameters pH, BOD en zwevende stoffen bedraagt: 47,98 50% korting = 25,00 EUR per staal.
Adviezen/visum
Er is 1 dag nodig om alle installaties te bemonsteren waardoor de gemiddelde kostprijs per staalname
+/- 48,00 euro bedraagt.
Naast de kostprijs van PCM vergt dit ook tijd van onze dienst voor de administratieve verwerking. Er
wordt daarom voorgesteld om in 2019 € 50 per IBA te vragen.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze (cfr. voorgaande jaren) voor de vernieuwing van de
attesten die vervallen in 2019
Artikel 2:
De burgers die de staalname en effluentanalyse door het PCM willen laten uitvoeren, vooraf een vast
bedrag van € 50 per IBA te laten betalen.
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Namens het college van burgemeester en schepenen:
Algemeen directeur

Burgemeester

Linda Vandekerkhove

Luc Dupont
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