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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 01 APRIL 2019 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, 
Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, 
Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Imane Mazouz, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Fatima Hbili, Lech 
Schelfout, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

De voorzitter opent de zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting van 04 maart 2019 worden met algemene stemmen 
goedgekeurd. 
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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Openbare veiligheid 
1. Politie.                                                                                                                                  

Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur voor de Dienst Interventie-Onthaal 
(Directie Operationeel Beheer) voor de Politiezone Ronse, ten gevolge van de mobiliteit 
van een inspecteur.                                                                                                             
Samenstelling selectiecommissie.                                                                                       
Beslissing. 

2. Politie.                                                                                                                                 
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur voor de Dienst Interventie-Onthaal 
(Directie Operationeel Beheer), ter vervanging van een inspecteur in non-activiteit 
voorafgaand aan pensioen.                                                                                           
Samenstelling selectiecommissie.                                                                                        
Beslissing. 

3. Politie.                                                                                                                                   
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) voor de 
lokale recherchedienst (Dienst Informatiebeheer) van de Politiezone Ronse. 
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                         
Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                   

Grondverkoop van een woning met aanhorigheden gelegen in de Ephrem Delmottestraat 
16.                                                                                                                                
Goedkeuring. 

5. Maaien van de voetbalvelden en onderhoud van de omgeving van de sportzone.  
Goedkeuring van het ontwerp omvattende het bestek, de gedetailleerde raming en de 
wijze van gunnen. 

6. Verbreden van het fietspad tussen de Viermaartlaan en Engelsenlaan voor de realisatie 
van een fietssnelweg.                                                                                                   
Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Vlaams 
Gewest voor samengevoegde opdrachten van diensten.                                                        
Goedkeuring. 

7. Grondaankoop in der minne van 3 percelen weiland aan de Beekstraat-Crekelberg voor 
de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-Savooistraat-Drieborrebeekstraat.                                                                                               
Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 
8. Beslissing van de burgemeester houdende delegatie aan de zesde schepen inzake de 

beslissingsbevoegdheid van de burgemeester in het kader van de administratieve 
procedure Vlaamse Wooncode, wegens ontstentenis van de burgemeester.                 
Kennisname. 

Intergemeentelijke samenwerking 
9. Verzaking aan het mandaat als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van 

TMVW ov door de heer David Vandekerkhove, raadslid.                                              
Kennisname. 

10. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.                                          
Aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het Beheerscomité. 
Beslissing. 

11. Vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV).                 
Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering voor de 
legislatuur 2019-2024.                                                                                                                    
Beslissing. 



 3/18 

12. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.                                                                            
Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Regioraad voor de 
legislatuur 2019-2024.                                                                                                        
Beslissing. 

13. Poolstok.                                                                                                                            
Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering.                                                                                                              
Beslissing. 

14. Audio.                                                                                                                           
Goedkeuring van de statutenwijziging. 

 
 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Openbare veiligheid 

1. Politie.                                                                                                                                  
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur voor de Dienst Interventie-Onthaal 
(Directie Operationeel Beheer) voor de Politiezone Ronse, ten gevolge van de mobiliteit 
van een inspecteur.                                                                                                             
Samenstelling selectiecommissie.                                                                                       
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VI.II.15, VI.II.23 en bijlage 19  

- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten 

- Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 

- Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de 
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit 

- De omzendbrief GPI 15, gepubliceerd in het staatsblad van 31 januari 2002 
betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op 2 niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke 
overheden in de politiezones 

- Het besluit van 19 november 2018 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling 
van de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek 
personeel van de lokale politie voor de Politiezone Ronse en latere wijzigingen 

- Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 20 
december 2018 betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de 
mededeling dat de formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 19 
november 2018, in het kader van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd 

- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VI.II.16 waarin vermeld staat 
dat de bevoegde overheid (zoals bedoeld in artikel VI.II.15, §1) een betrekking kan 
vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant wordt 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41 lid 9 
- De bepalingen van de nieuwe gemeentewet 
- De goedkeuring van het Politiecollege dd° 18 maart 2019. 



 4/18 

 
Relevante documenten 

Het functieprofiel voor Inspecteur van Politie Lid Interventie – Onthaal. 

Feiten/context/motivering 

Een inspecteur werkzaam op de Dienst Interventie-Onthaal, heeft op 25 februari 2019 
gesolliciteerd via de mobiliteit bij LPA-BRUNAT-GRENSCONTROLE van de Federale 
Politie. We hebben vernomen dat deze inspecteur geslaagd is in de selectie en hij op 01 
juli 2019 kan worden aangeworven. 
Ten gevolge van de mobiliteit van deze inspecteur komt er opnieuw een plaats vacant bij 
de Dienst Interventie/Onthaal. Voor de goede werking van de Politiezone Ronse dient de 
betrekking van inspecteur Interventie/Onthaal zo snel als mogelijk terug vacant verklaard 
te worden en dit binnen de voornoemde dienst. 

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De betrekking van 1 inspecteur voor de Dienst Interventie/Onthaal (Directie Operationeel 
Beheer) vacant te willen verklaren en dit vanaf de mobiliteitscyclus 2019-02. 
Artikel 2:  
Kennis te willen nemen van het functieprofiel van inspecteur interventie/onthaal.  
Artikel 3:  
De selectiecommissie te willen samenstellen uit: de Korpschef of een door de Korpschef 
aangewezen officier, een officier van de Dienst Operationeel Beheer van de lokale politie, een 
hoofdinspecteur van de interventiedienst van de lokale politie en een secretaris aangeduid 
door de Korpschef. 
Artikel 4:  
Bij ontstentenis van kandidaten in de mobiliteitscyclus 2019-02 de plaats te publiceren in de 
eerstvolgende aspirantenmobiliteit. 
Artikel 5:  
Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 WGP 
en zoals voorzien in het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
 

2. Politie.                                                                                                                                 
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur voor de Dienst Interventie-Onthaal 
(Directie Operationeel Beheer), ter vervanging van een inspecteur in non-activiteit 
voorafgaand aan pensioen.                                                                                           
Samenstelling selectiecommissie.                                                                                        
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus;  

- De wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de 
politiediensten en hun rechthebbenden;  

- Het koninklijk besluit van 09 november 2015 houdende de bepalingen inzake het 
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de 
geïntegreerde politie;  

- Het koninklijk besluit van 22 februari 2016 houdende de wijze van toekenning van de 
subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van 
het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2016; 
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- Het koninklijk besluit van 25 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
22 februari 2016 houdende de wijze van toekenning van subsudies ter ondersteuning 
van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de 
lokale politie voor het jaar 2016 en tot vaststelling van de wijze van toekenning van 
deze subsidies voor het jaar 2017; 

- De ministeriële omzendbrief GPI85 van 22 februari 2016 betreffende het 
eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het operationeel kader van de 
geïntegreerde politie;  

- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VI.II.15, VI.II.23 en bijlage 19; 

- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

- Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

- Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de 
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit; 

- De omzendbrief GPI 15, gepubliceerd in het staatsblad van 31 januari 2002 betreffende 
de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 
2 niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

- Het besluit van 19 november 2018 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling 
van de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek 
personeel van de lokale politie voor de politiezone Ronse en latere wijzigingen; 

- Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 20 december 
2018 betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat 
de formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018, 
in het kader van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd; 

- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VI.II.16 waarin vermeld staat dat 
de bevoegde overheid (zoals bedoeld in artikel VI.II.15, §1) een betrekking kan vacant 
verklaren die binnen afzienbare tijd vacant wordt; 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41 lid 9 
- De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
- De goedkeuring van het Politiecollege dd° 18 maart 2019. 

Relevante documenten 

Het functieprofiel van Inspecteur van Politie lid Interventie – Onthaal. 

Feiten/context/motivering 

Een Inspecteur van politie heeft op 11 maart 2019 een aanvraag gedaan om te kunnen 
genieten van het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) en 
dit met ingang van 01 december 2019.  
De non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (gedurende maximum 4 jaar) kan 
worden aangevraagd door personeelsleden van het operationeel kader die aan een aantal 
cumulatieve voorwaarden voldoen. Deze inspecteur voldoet aan deze voorwaarden en kon 
in principe al vanaf 01 juli 2018 in NAVAP gaan, hij heeft dit echter niet aangevraagd. 
Door deze non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van deze inspecteur zal er op 01 
december 2019 een plaats vrij komen in de Dienst Interventie – Onthaal (Directie 
Operationeel Beheer). Voor de goede werking van de politiezone zal deze betrekking van 
inspecteur interventie-onthaal zo snel als mogelijk terug moeten worden opengesteld en dit 
binnen voornoemde dienst.  

Overwegende het gegeven dat wij momenteel al kampen met personeelstekorten en het 
invullen via mobiliteit geen evidentie is (zo blijkt uit onze ervaring) wensen wij deze plaats 
reeds open te zetten in de mobiliteitscyclus 2019-04. Dit om op verdere tekorten te 
anticiperen en zo snel mogelijk een invulling te bekomen van dit vacant ambt. 

  



 6/18 

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 :  
De betrekking van 1 inspecteur voor de Dienst Interventie – Onthaal (Directie Operationeel 
Beheer) vacant te willen verklaren en dit vanaf de mobiliteitscyclus 2019-04. 
Artikel 2 :  
Kennis te willen nemen van het functieprofiel van inspecteur interventie-onthaal.  
Artikel 3 :  
De selectiecommissie te willen samenstellen uit : een voorzitter korpschef of een door de 
korpschef aangewezen officier, een officier van de dienst interventie van een lokaal 
politiekorps, een hoofdinspecteur van de dienst interventie van een lokaal politiekorps en een 
secretaris aangeduid door de korpschef. 
Artikel 4:  
Bij ontstentenis van kandidaten in de mobiliteitscyclus 2019-04 de plaats te publiceren in de 
eerstvolgende aspirantenmobiliteit. 
Artikel 5 :  
Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in artikels 85 tot en met artikel 88 
WGP en zoals voorzien in het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
 

3. Politie.                                                                                                                                   
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) voor de 
lokale recherchedienst (Dienst Informatiebeheer) van de Politiezone Ronse. 
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                         
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 

- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten inzonderheid artikel VI.II.15, VI.II.23 en bijlage 19; 

- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 

- Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

- Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de 
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit; 

- De omzendbrief GPI 15, gepubliceerd in het staatsblad van 31 januari 2002 betreffende de 
toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

- Het besluit van 19 november 2018 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling van 
de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel 
van de lokale politie voor de Politiezone Ronse en latere wijzigingen; 

- Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 20 december 
2018 betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de 
formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018, in het 
kader van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd; 

- De tijdelijke nota van de Directie van de rekrutering en van de selectie dd° 10 augustus 
2018 met de kennisgeving van de resultaten van het intern vergelijkend examen 2018-
2019 voor de bevordering door overgang naar een hoger kader (middenkader) waarbij een 
inspecteur geschikt bevonden werd door de selectiecommissie en batig gerangschikt was 
voor de opleiding; 

- Artikel VI.II.16 RPPol waarin vermeld staat dat de bevoegde overheid (zoals bedoeld in artikel 
VI.II.15, § 1) een betrekking kan vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant wordt; 
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- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41 lid 9; 
- Artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
- De goedkeuring van het Politiecollege dd° 18 maart 2019. 
 
Relevante documenten 

Het functieprofiel van inspecteur van politie Lokale Recherche. 

Feiten/context/motivering 

Een Inspecteur, werkzaam op de lokale recherche van de politiezone, ving haar opleiding tot 
hoofdinspecteur aan OPAC aan op 01 oktober 2018. Gezien er bij het beëindigen (eind juni 
2019) van haar opleiding (en bij welslagen) geen vacante plaats is als hoofdinspecteur op onze 
personeelsformatie, zal deze inspecteur mobiliteit maken naar een andere zone. Haar ambt 
zal dus vacant komen op 01 juli 2019. 
Voor de goede werking van de politiezone moet de betrekking van deze inspecteur  vervolgens 
terug opengesteld worden binnen de lokale recherchedienst. Gelet op het feit dat de betrekking 
van basiskader in de onderzoeks- en opsporingsdiensten van de lokale politie (rechercheur) 
voorkomt in de tabel I van de bijlage 19 RPPol van de gespecialiseerde betrekkingen waarvoor 
een brevet vereist is en enkel kan ingenomen worden door een interne kandidaat met het 
vereiste brevet en wij niet beschikken over dergelijke interne kandidaat wensen wij over te 
gaan tot het vacant zetten van deze functie in mobiliteit. Deze openstaande plaats kan vacant 
verklaard worden in de mobiliteitscyclus 2019-02 die gepubliceerd wordt op 19 juli 2019. 
Mocht deze inspecteur niet slagen in haar opleiding en zij terug zou keren in haar eerdere 
functie zal de vacante functie niet worden ingevuld. 

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De betrekking van 1 inspecteur voor de lokale recherchedienst (Dienst Informatiebeheer) vacant 
te verklaren en dit vanaf de mobiliteitscyclus 2019-02 op voorwaarde dat de betrokken inspecteur 
eind juni 2019 slaagt in haar examens tot hoofdinspecteur en benoemd wordt in deze graad. 
Artikel 2:  
Kennis te nemen van het functieprofiel van inspecteur van politie – lokale recherche. 
Artikel 3: 
De selectiecommissie samen te stellen uit: een voorzitter korpschef of een door de korpschef 
aangewezen officier, een officier van de recherche van een korps van de lokale politie, een 
hoofdinspecteur van de recherche van een korps van de lokale politie en een secretaris 
aangeduid door de korpschef. 
Artikel 4: 
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 
WGP en zoals voorzien in het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

4. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                   
Grondverkoop van een woning met aanhorigheden gelegen in de Ephrem 
Delmottestraat 16.                                                                                                                                
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
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- Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en bvba 
Avaronne voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 

Relevante documenten 

-  Verslag nummer 2019/035 van de Technische Dienst 
-  1 ontwerp van akte 
- 1 verkoopovereenkomst  
- 1 tabel van grondverkoop  
- Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad dd° 16 april 2012.  

Feiten/context/motivering 

De overeenkomst tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne regelt onder meer de ter 
beschikking stelling van de gronden aan de private partner en de prijsbepaling van de 
grondwaarde.  Hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 11 
% van de totale verkoopprijs (inclusief bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief 
registratierechten, btw en notariskosten) en een forfait voor ondergrondse staanplaats en 
bergingen ontvangt. 

In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur 1 ontwerp 
van akte en 1 verkoopovereenkomst: 

- op naam van mevrouw Levrau Lucia, de heer Vindevogel Piet en de heer Vindevogel 
Jan, voor een woning met aanhorigheden voor lot 24.08 binnen de verkaveling 5 van 
De Stadstuin, zijnde de woning gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 16 met een 
grondwaarde van  22.319,00 euro.  

Voordracht  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van mevrouw 
Levrau Lucia, de heer Vindevogel Piet en de heer Vindevogel Jan, voor een woning met 
aanhorigheden voor lot 24.08 binnen de verkaveling 5 van De Stadstuin, zijnde de woning 
gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 16, met een grondwaarde van  22.319,00 euro, 
goed te keuren.  

5. Maaien van de voetbalvelden en onderhoud van de omgeving van de sportzone.  
Goedkeuring van het ontwerp omvattende het bestek, de gedetailleerde raming en 
de wijze van gunnen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 044 van de Technische Dienst dd° 15 maart 2019. 
- Bestek. 
- Raming. 

Feiten/context/motivering 

- Door de Technische Dienst werd een bestek en een gedetailleerde raming opgemaakt 
voor het maaien van de voetbalvelden en het onderhoud van de omgeving sportzone. 
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- De basisopdracht is voor 1 jaar en gaat in op het ogenblik van de gunning. De opdracht 
kan voor 2 jaar verlengd worden. 

- De kostprijs van de basisopdracht wordt geraamd op 79.925,- euro btw exclusief of 
96.709,25 euro btw inclusief. De totale kostprijs voor 3 dienstjaren wordt geraamd op 
239.775,- euro btw exclusief of 290.127,75 euro btw inclusief. 

- De opdracht zal ingevolge openbare procedure worden toegewezen. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

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

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

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

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

Artikel 1 :  
Het ontwerp omvattende het bestek en de gedetailleerde raming voor het maaien van de 
voetbalvelden en het onderhoud van de omgeving van de sportzone worden goedgekeurd. 
De raming voor de basisopdracht ten bedrage van 79.925 euro, exclusief btw of 96.709,25 euro 
inclusief btw, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 : 
Het nodige krediet is voorzien in het exploitatiebudget 2019 onder artikel 6130100 – beleidsitem 
07400 en in het exploitatiebudget van de volgende dienstjaren. 
Artikel 3 : 
De opdracht zal ingevolge openbare procedure worden toegewezen. 

6. Verbreden van het fietspad tussen de Viermaartlaan en Engelsenlaan voor de realisatie 
van een fietssnelweg.                                                                                                   
Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Vlaams 
Gewest voor samengevoegde opdrachten van diensten.                                                        
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2019/006 van de Technische Dienst van 14 januari 2019. 
- Verslag 2019/043 van de Technische Dienst van 13 maart 2019. 
- Collegebeslissing van 22 januari 2019. 
- Plan. 
- Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van 

diensten. 
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Feiten/context/motivering 

Op initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en met Europese steun wordt op het grondgebied 
Ronse een fietssnelweg aangelegd die loopt van de grens met Ellezelles tot de grens met 
Russeignies.  
Langsheen de gewestweg N48, Doorniksesteenweg, deel tussen het rondpunt aan de 
Viermaartlaan - Leuzesesteenweg en het kruispunt met de Engelsenlaan - 
Doorniksesteenweg liggen momenteel aan beide zijden van de weg enkelrichtingsfietspaden. 
Voor de passage van een fietssnelweg zijn deze echter te smal. Daarom is het aangewezen 
om het fietspad aan de noordzijde te verbreden om op die manier een vlotte verbinding te 
vormen tussen het fietspad komende van de Viermaartlaan en de aan te leggen fietssnelweg 
vanaf de Engelsenlaan tot de grens met Russeignies. 
Om de verbreding van het fietspad te realiseren is het aangewezen dat de stad een 
“samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten” afsluit met het 
Vlaamse Gewest. De stad zal hierbij een procedure volgen voor het aanstellen van een 
ontwerper voor de opmaak van een ontwerp voor de uitvoering van de noodzakelijke werken 
aan het fietspad. De stad prefinanciert deze kosten en het Vlaamse Gewest betaalt deze nadien 
terug aan de stad. Wanneer later tot de uitvoering van de werken wordt overgegaan zullen deze 
eveneens door het Vlaamse Gewest worden gefinancierd. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van diensten af te sluiten 
tussen de Stad Ronse en het Vlaamse Gewest voor het verbreden van het fietspad tussen de 
Viermaartlaan en de Engelsenlaan, voor de realisatie van een gedeelte fietssnelweg langsheen 
de N48 Doorniksesteenweg, goed te keuren. 

7. Grondaankoop in der minne van 3 percelen weiland aan de Beekstraat-Crekelberg 
voor de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-Savooistraat-
Drieborrebeekstraat.                                                                                               
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 046 van de Technische Dienst dd° 15 maart 2019. 
- OVAM attesten. 
- Akte. 
- Tabel. 
- Schatting. 
- Situeringsplan. 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-Savooistraat-
Drieborrebeekstraat, werd een akkoord getroffen met 4 grondeigenaars voor 
grondaankoop van drie percelen weiland. 

- Aan de Beekstraat wordt ter hoogte van het nieuw aan te leggen fietspad Beekstraat-
Savooistraat-Drieborrebeekstraat 3 grondaankopen voorgesteld waarbij volgende 
percelen weiland door de stad worden aangekocht voor de aanleg van het fietspad: 
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1. Een perceel weiland, kadastraal gekend als sectie B nummer 1177K met een 
oppervlakte van 1.562m²; 

2. Een perceel weiland, kadastraal gekend als sectie B nummer 1178B met een 
oppervlakte van 1.208m²; 

3. Een perceel weiland, kadastraal gekend als sectie B nummer 1178C met een 
oppervlakte van 21m². 

- Voor deze aankopen wordt het bedrag betaald van 12.000 euro, vergoeding prijzij en 
wederbelegging inbegrepen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Voor de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-Savooistraat-Drieborrebeekstraat 
worden de grondaankopen van de percelen 1177K met een oppervlakte van 1.562m², 1178B 
met een oppervlakte van 1.208m² en 1178C met een oppervlakte van 21m² goedgekeurd, voor 
de som van 12.000 euro, vergoeding prijzij en wederbelegging inbegrepen. 
Artikel 2:  
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
Artikel 3:  
Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2018 – algemene rekening 
2240000 – beleidsitem 02000 “verwezenlijking straten”. 
 

Wonen en omgeving 

8. Beslissing van de burgemeester houdende delegatie aan de zesde schepen inzake 
de beslissingsbevoegdheid van de burgemeester in het kader van de administratieve 
procedure Vlaamse Wooncode, wegens ontstentenis van de burgemeester.                 
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 62, derde lid 
- De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 14 
- Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals nadien gewijzigd, 

inzonderheid op Titel III, hoofdstuk III, laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2013 
en hoofdstuk IVbis, ingevoegd bij decreet van 29 maart 2013 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 06 oktober 1998 betreffende het recht van 
voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, zoals nadien gewijzigd bij het besluit 
van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013. 

Relevante documenten 

Nota van Andrée De Bruycker, huisvestingsambtenaar, van 06 maart 2019 aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, inzake de delegatie van bevoegdheden inzake de 
administratieve procedure voor wat betreft de administratieve procedure Vlaamse Wooncode. 

Feiten/context/motivering 

De burgemeester, de heer Luc Dupont, is verhinderd om zijn ambt waar te nemen in het kader 
van de administratieve procedure Vlaamse wooncode en wenst dat deze wordt waargenomen 
door de schepen bevoegd voor woonbeleid en huisvesting, de heer Wim Vandevelde. 
Het betreft de beslissingsbevoegdheid inzake een ontvangen ongeschiktheids- en 
onbewoonbaarheidsadvies van Wonen Vlaanderen, Wonen Oost-Vlaanderen van 11 februari 
2019, voor de woning gelegen in de Spinstersstraat nummer 79 te 9600 Ronse. 
In dit dossier dient een beslissing genomen te worden vóór 28 maart 2019. 
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Voordracht  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Enig Artikel :  
Kennis te nemen van de overdracht van de beslissingsbevoegdheid van de burgemeester, 
de heer Luc Dupont, aan de zesde schepen, de heer Wim Vandevelde, in het dossier inzake 
een ontvangen ongeschiktheids- en onbewoonbaarheidsadvies van Wonen Vlaanderen, 
Wonen Oost-Vlaanderen van 11 februari 2019, voor de woning gelegen in de Spinstersstraat 
nummer 79 te 9600 Ronse. 

Intergemeentelijke samenwerking 

9. Verzaking aan het mandaat als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van 
TMVW ov door de heer David Vandekerkhove, raadslid.                                              
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 432 
- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 houdende de aanduiding van 2  

vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers voor de algemene vergaderingen van 
TMVW ov voor de legislatuur 2019 – 2024 

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

Relevante documenten 

- De statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVW ov 
- E-mail van Farys d.d. 08 februari 2019 betreffende de gemeenteraadsbeslissing van 

28 januari 2019 
- E-mail van de heer David Vandekerkhove, gemeenteraadslid, d.d. 19 maart 2019 

betreffende zijn verzaking aan het mandaat als plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen van TMVW ov. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad werd op de gemeenteraad van 28 januari 
2019 een nieuwe vertegenwoordiging van het stadsbestuur aangeduid voor de volledige 
legislatuur 2019-2024, namelijk 2 effectieve vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers.  
Bij schrijven van 08 februari 2019 deelde Farys mee dat de Stad Ronse slechts recht heeft op 
2 effectieve vertegenwoordigers en 1 plaatsvervanger, volgens artikel 49 van de statuten van 
TMVW ov. 
Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering 
wordt bepaald door twee criteria: de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng. 
De verdeelsleutel wordt bepaald als volgt : 

- elke deelnemer duidt een effectief lid aan en een plaatsvervanger 
- gemeenten die meer dan 75.000 inwoners tellen, kunnen een bijkomende effectieve 

vertegenwoordiger aanduiden 
- deelnemers die meer dan 1.000 aandelen hebben, kunnen eveneens een bijkomende 

effectieve vertegenwoordiger afvaardigen. De Stad Ronse verkeert in dit geval. 
Bij schrijven van 19 maart 2019 bracht de heer David Vandekerkhove, gemeenteraadslid, het 
stadsbestuur op de hoogte dat hij verzaakt aan het mandaat als plaatsvervanger voor de 
algemene vergaderingen van TMVW ov. 

Besluit: 
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Enig artikel:  
Kennis te nemen van de verzaking aan het mandaat als plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen van TMVW ov door de heer David Vandekerkhove.  

10. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.                                          
Aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het Beheerscomité. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 40§1 en 41, 4° 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 395 
- De gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2004 houdende de goedkeuring van 

de oprichtingsovereenkomst van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen 

-  De gemeenteraadsbeslissing van 20 april 2015 houdende de aanpassing van de 
oprichtingsovereenkomst. 

Relevante documenten 

- De oprichtingsovereenkomst van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen  

- E-mail van de dienst Bestuursadministratie d.d. 12 maart 2019 gericht aan de 
partijvoorzitters en fractieleiders met een oproep naar kandidaten. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse maakt deel uit van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen.  
De Burensportdienst Vlaamse Ardennen heeft als algemene doelstelling het sportbeleid van 
de gemeenten op elkaar af te stemmen en te stimuleren. 
De specifieke doelstellingen, kaderend binnen deze algemene doelstelling, zijn onder andere: 

- functioneren als een overlegplatform tussen de gemeenten waarop – ook over 
concrete zaken die hun belang hebben voor het gemeentelijk sportbeleid – 
ervaringen en informatie kunnen worden uitgewisseld 

- de contacten en samenwerking op sportgebied tussen de gemeenten onderling en 
andere sportactoren bevorderen 

- aanbieden aan de bevolking van een gemeente-overschrijdend activiteitenpakket: 
opstarten van sportpromotionele acties naar (moeilijke) doelgroepen 

- organisatie van vormingsdagen en opleidingen voor lesgevers, medewerkers van 
sportdiensten/sportraden en sportclubs en gemeentelijke mandatarissen in materies 
die verband houden met de sport en het sportbeleid 

- een zo groot mogelijk rendement van de in de participerende gemeenten aanwezige 
sportinfrastructuur nastreven en het stimuleren van een regionaal infrastructuurbeleid 

- de deelname van de gemeenten aan sportpromotiecampagnes coördineren 
- stimuleren van de uitbouw van de gemeentelijke sportstructuren 
- het uitvoeren van studies en het verzamelen van informatie en documentatie in 

verband met deze algemene en specifieke doelstellingen. 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er aanleiding 
toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het stadsbestuur aan te duiden voor de volledige 
legislatuur 2019-2024. 
In de oprichtingsovereenkomst is voorzien dat de schepen bevoegd voor sport, automatisch 
deel uitmaakt van het beheerscomité. Voor deze legislatuur is de schepen bevoegd voor sport, 
de heer Joris Vandenhoucke.  
Elke gemeente kan een plaatsvervangende afgevaardigde aanstellen die de schepen bevoegd 
voor sport vervangt wanneer die belet is. 
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Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

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

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

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

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

Enig artikel: 
De heer Aaron Demeulemeester, schepen, aan te duiden als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de interlokale vereniging Burensportdienst 
Vlaamse Ardennen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 

11. Vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV).                 
Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering voor de 
legislatuur 2019-2024.                                                                                                                    
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 40§1 en 41, 4° 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34 en 35 
- De gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2005 houdende de toetreding tot de 

algemene vergadering van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-
Vlaanderen 

- De statuten van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen 
(ERSV). 

Relevante documenten 

- De statuten van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen 
- Schrijven van ERSV dd° 14 februari 2019 betreffende het aanduiden van een 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
- E-mail van de dienst Bestuursadministratie dd° 12 maart 2019 betreffende een oproep 

naar de partijvoorzitters en fractieleiders naar kandidaten. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is lid van de algemene vergadering van de vzw Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband (ERSV) Oost-Vlaanderen. 
Deze vzw heeft tot maatschappelijk doel het bijdragen tot de streekontwikkeling op economisch 
vlak van de werkgelegenheid binnen de regio Oost-Vlaanderen, inzonderheid door het inrichten 
en het ondersteunen van één of meer Sociaal Economische Raden van de Regio (afgekort 
SERR) en één of meer regionaal Sociaal-economische Overlegcomités (afgekort RESOC).  
Zo staat deze vzw o.a. in voor het verzorgen van de administratieve, personele en logistieke 
ondersteuning van de SERR’s of RESOC’s.  
Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er aanleiding 
toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het stadsbestuur aan te duiden voor de volledige 
legislatuur 2019-2024. 
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Bij schrijven van 14 februari 2019 van vzw ERSV Oost-Vlaanderen werd het stadsbestuur 
verzocht om een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van vzw 
ERSV Oost-Vlaanderen. 
De aanduiding van een plaatsvervanger is decretaal niet voorzien. Bij verontschuldiging voor 
een samenkomst kan een volmacht gegeven worden aan een ander lid van de algemene 
vergadering, zetelend namens een gemeentebestuur. 
De vertegenwoordiger dient gemeenteraadslid te zijn.  

Voordracht 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

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

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

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

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

Enig artikel:  
De heer Wim Vandevelde, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van vzw ERSV Oost-Vlaanderen voor de legislatuur 2019-2024. 
 

12. Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.                                                                            
Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Regioraad voor 
de legislatuur 2019-2024.                                                                                                        
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 40§1 en 41, 4° 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34 en 35. 

Relevante documenten 

- Schrijven van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen dd° 14 februari 2019 betreffende 
het aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Regioraad 

- E-mail van de dienst Bestuursadministratie dd° 12 maart 2019 betreffende een oproep 
naar de partijvoorzitters en fractieleiders naar kandidaten. 

Feiten/context/motivering 

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen werkt vanuit een open overlegstructuur met 23 lokale 
besturen, sociale partners, de Provincie Oost-Vlaanderen en andere stakeholders zoals SOLVA 
en VDAB. In overleg met deze partners realiseert Streekoverleg ZOV concrete acties en 
projecten op een deskundige manier. 
Via duurzame partnerschappen proberen ze oplossingen te vinden voor regio gebonden 
vraagstukken zoals: 

- Hoe realiseren we een betere doorstroom naar de arbeidsmarkt van bepaalde 
doelgroepen van werkzoekenden?  

- Hoe zorgen we ervoor dat onze bedrijven (van grote KMO's tot eenmanszaken) op een 
duurzame manier kunnen blijven en groeien?  
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- Hoe komen we tot een meer duurzaam woon-werkverkeer?  

Sinds 01 januari 2017 pakt Streekoverleg ZOV deze uitdagingen samen met hun partners aan 
in een nieuw kader: het ESF-project "Versterkt streekbeleid". 

Dankzij subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds, Europa en Vlaanderen kunnen ze tot 
eind juli 2019 acties ontwikkelen en uitvoeren rond volgende focuspunten:  

- Duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio  
- Mobiliteit als noodzakelijke voorwaarde voor regionale socio-economische ontwikkeling 
- Optimale regionale matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

Ook de lokale besturen, de Provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA zorgen voor de jaarlijkse 
nodige cofinanciering van projecten. 

Bij schrijven van 14 februari 2019 van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen werd het 
stadsbestuur verzocht om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de 
Regioraad. De Regioraad functioneert als een algemene vergadering en stuurt op de grote 
lijnen. 
De vertegenwoordiger dient gemeenteraadslid te zijn.  

Voordracht 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

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

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

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

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

Enig artikel: 
De heer Jan Foulon, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger voor de Regioraad van 
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen voor de hele legislatuur 2019-2024, en mevrouw Brigitte 
Vanhoutte, schepen, aan te duiden als plaatsvervanger. 

13. Poolstok.                                                                                                                            
Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
voor de algemene vergadering.                                                                                                              
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 4° 
- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 08 december 2014 

betreffende de toetreding van de Stad Ronse bij het Vlaams selectiecentrum voor het 
overheidspersoneel cvba (Poolstok – vroeger Jobpunt Vlaanderen). 

Relevante documenten 

- Schrijven van Poolstok dd° 18 februari 2019 betreffende de aanduiding van een 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 

- E-mail van de dienst Bestuursadministratie dd° 12 maart 2019 gericht aan de 
partijvoorzitters en fractieleiders met een oproep naar kandidaten. 
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Feiten/context/motivering 

Poolstok is een publiek-privaat samenwerkingsmodel met betrekking tot HR (werving en 
selectie, outplacement, evaluatie, organisatieontwikkeling, coaching, HR consultancy). 
Zij combineren hun expertise in de overheidssector met de knowhow die op de private markt 
aanwezig is. Dat resulteert in raamcontracten met gespecialiseerde HR-kantoren, waar 
overheden snel en eenvoudig gebruik van kunnen maken. 
Ze bieden de overheden in Vlaanderen een brede waaier aan HR-diensten. Voor dat aanbod 
werken ze samen met private kantoren. Daarvoor hebben ze een marktraadpleging gedaan. Dat 
betekent dat besturen die gebruik maken van de diensten via Poolstok en vennoot zijn zelf geen 
aanbesteding meer hoeven te doen. Daardoor kunnen aangesloten besturen snel en eenvoudig 
gebruik maken van hun expertise in de overheidssector en van de diensten die op de private 
markt aanwezig zijn, zonder de ballast van het doorlopen van de wettelijke procedure met 
betrekking tot marktraadpleging. 
Als vennoot van Poolstok kan onze organisatie zich laten vertegenwoordigen op de algemene 
vergadering. 
Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er aanleiding 
toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het stadsbestuur aan te duiden voor de volledige 
legislatuur 2019-2024. 
De vertegenwoordigers dienen geen gemeenteraadsleden te zijn.  

Voordracht 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
Mevrouw Pascale Ongena, afdelingshoofd Organisatieontwikkeling, aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Poolstok cvba voor de periode van 
heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, en mevrouw Ann Hemberg, deskundige 
Personeelsdienst, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger. 

14. Audio.                                                                                                                           
Goedkeuring van de statutenwijziging. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40§1. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 482 en 476. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 betreffende de gezamenlijke toetreding 

van de Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het OCMW Ronse tot 
Audio. 

- De statuten van de welzijnsvereniging Audio, artikel 32. 

Relevante documenten 

- E-mail d.d. 01 maart 2019 van Audio betreffende de statutenwijziging. 
- Statuten met wijzigingen. 
- De nieuwe statuten. 

Feiten/context/motivering 

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

Op 07 december 2018 besliste de raad van bestuur van Audio om een statutenwijziging voor 
te stellen aan de volgende algemene vergadering van Audio.  
 
 



 18/18 

 
Conform artikel 482 van het decreet over het lokaal bestuur dient de raad van elke individuele 
deelgenoot de statutenwijziging goed te keuren alvorens deze statutenwijziging ter validatie 
voor te leggen aan de algemene vergadering van Audio.  
De voornaamste wijzigingen aan de statuten betreffen aanpassingen naar aanleiding van : 

- het decreet over het lokaal bestuur, met name met betrekking tot nieuwe terminologie, 
nieuwe regels over de bestuursorganen en de bestuurlijke werking; 

- BBC-regelgeving, met name aanpassing aan BVR 25 juni 2010 en BVR 30 maart 2018; 
- btw-wetgeving, met name aanpassing aan de wetgeving met betrekking tot de 

toepassing btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen; 
- andere (semantische) aanpassingen. 

 
In het schrijven van Audio van 01 maart 2019 wordt aan het lokaal bestuur Ronse gevraagd om 
de statutenwijziging van Audio op te nemen als agendapunt op de volgende gemeenteraad. 

Voordracht 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, in zitting van 11 maart 2019.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
De voorgestelde statutenwijziging van de welzijnsvereniging Audio goed te keuren.  
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de gemeenteraad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


