
 

 

 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeente- 
en OCMW-raad 
 

 
Ronse, vrijdag 14 juni 2019 
 

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op 
maandag 24 juni 2019 om 19:00 uur. De zitting van de OCMW-raad volgt aansluitend op de 
openbare zitting van de gemeenteraad. 

Locatie: TIO3 - Atelier 1, Oscar Delghuststraat 60 Ronse 

AGENDA GEMEENTERAAD 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Kantmelding van de algemeen directeur inzake intrekking of opheffing van 11 
gemeenteraadsbeslissingen, in toepassing van Artikel 284 van het decreet over het Lokaal 
Bestuur van 22 december 2017.                                                                                      
Kennisname. 

Financieel beheer 

2. Jaarrekening 2018 van de stad Ronse.                                                                                   
Vaststelling. 

3. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                             
Jaarrekening 2018.                                                                                                                
Advies. 

4. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.                                                 
Jaarrekening 2018.                                                                                                                 
Advies. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

5. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                                  
Verkaveling 7B.                                                                                                                  
Grondverkoop voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie 
Catillus.                                                                                                                             
Verkaveling 1.                                                                                                                   
Grondverkoop voor een woning gelegen in de Adolf Demetsstraat nummer 15. 
Goedkeuring. 

6. Onderhoud van de groenzone in De Stadstuin, voor de jaren 2019, 2020 en 2021. 
Goedkeuring van het verslag van nazicht van de offertes en goedkeuring van de gunning 
aan Tuinaannemer Verhellen bvba uit Ronse. 

7. Maaien van de voetbalvelden en onderhoud van de omgeving van de sportzone. 
Goedkeuring van de gunning der werken aan Tuinaannemer Verhellen bvba uit Ronse. 

8. Eindafrekening van de werken betreffende "Aanleg van een publieke ruimte binnen het 
project Minderbroedersklooster langsheen de Elzeelsesteenweg Fase I".                              
Goedkeuring. 

9. Heraanleg van de publieke ruimte binnen de wijk Scheldekouter.                                     
Goedkeuring van het aandeel van de Stad Ronse in deze werken en goedkeuring van het 
ontwerp van bestek en de ereloonovereenkomst. 

 



 

 

10. Realisatie van een deel fietssnelweg en de stationsparking.                                                
Leveren en plaatsen van grasbetontegels op de stationsparking, wachtbuizen voor het 
aanbrengen van een glasvezelkabel langsheen het fietspad en groenaanleg parking NMBS 
Ronse.                                                                                                                                 
Goedkeuring. 

11. Wegen- en rioleringswerken in Schoonboeke, buurtweg nummer 24 en in een deel van de 
Maagdenstraat, buurtweg nummer 1.                                                                                            
Goedkeuring van het ontwerp omvattende het bestek, de plannen en de raming. 

12. Ontwerp van rooilijnplan voor de nieuwe verbindingsweg tussen de Georges Desmetstraat 
en de Hermes Van Wynghenestraat.                                                                                
Goedkeuring. 

13. Aanleg van een nieuw openbaar verlichtingsnet in de Bakkereel te Ronse.                     
Goedkeuring. 

14. Leveren en plaatsen van 5 verlichtingspalen, hoogte 5 meter en 3 verlichtingspalen, hoogte  
8 meter met verlichtingsarmaturen in de Bossenberg en 2 verlichtingspalen, hoogte 5 meter 
met verlichtingsarmaturen in de Rotterij te Ronse.                                                
Goedkeuring. 

15. Vervangen van 37 bestaande verlichtingsarmaturen door nieuwe standaard LED-toestellen 
in de Rozenaaksesteenweg te Ronse.                                                                                
Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 

16. Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen voor de Stad Ronse.     
Goedkeuring. 

Vrije tijd 

17. Erkenning van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd en goedkeuring van de statuten. 

Intergemeentelijke samenwerking 

18. Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe Haard".                                                            
Aanduiding van een nieuwe vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur naar aanleiding 
van de niet geldige samenstelling van de Raad van Bestuur.                                                  
Beslissing. 

19. Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe Haard".                                                               
Kennisname van de verzaking aan het mandaat van vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering door mevrouw Davine Baert en aanduiding van een nieuwe vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

20. Welzijnsvereniging Audio.                                                                                                            
Toetreding van nieuwe leden : Aalst, Dendermonde, Evergem, Maldegem, Moerbeke, 
Wachtebeke, Zele, OCMW Diksmuide, OCMW Moerbeke, Zorgvereniging Mintus en 
Zorgbedrijf Harelbeke.                                                                                                          
Beslissing. 

21. Welzijnsvereniging Audio.                                                                                                       
Kennisname van de jaarrekening 2018. 

22. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen - werking PISAD.                               
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de Raad van Advies.                         
Bekrachtiging van Collegebeslissing van 27 mei 2019. 

23. Projectvereniging Wijk-werken Vlaamse Ardennen.                                                              
Aanduiding van een stemgerechtigde vertegenwoordiger met plaatsvervanger en een 
raadgevend lid voor de algemene vergadering.                                                                   
Beslissing. 

24. Projectvereniging Wijk-werken Vlaamse Ardennen.                                                                  
Delegatie van de bevoegdheid tot het aanvragen van afwijkingen op de Vlaamse 
activiteitenlijst aan de Raad van Bestuur.                                                                          
Goedkeuring. 



 

 

Organisatieontwikkeling 

25. Stadspersoneel.                                                                                                                   
Aanpassing van de personeelsformatie omwille van de integratie van de Personeelsdienst 
van de Stad en het OCMW Ronse.                                                                                     
Goedkeuring. 

26. Stadspersoneel.                                                                                                                                
Aanpassing van de personeelsformatie omwille van de reorganisatie van de afdeling 
Grondgebiedzaken - stedelijke werkplaatsen.                                                                          
Goedkeuring. 

27. Stadspersoneel.                                                                                                                       
Aanpassing van de personeelsformatie met betrekking tot de Groendienst.                       
Goedkeuring. 

 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

01. Politie.                                                                                                                                             
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een assistente logistiek tewerkgesteld op het 
administratief secretariaat van de Politiezone Ronse.                                                     
Goedkeuring. 
 

 

AGENDA OCMW-RAAD 

Punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 

1.  Aankoop van een actieve tillift, hoog-laagbad, douchestoel en douchebrancard.                  
Goedkeuring van de gunning.                                                                                                  
Beslissing. 

2. Jaarrekening 2018 van de Openbare Vereniging Ronse.                                                           
Advies.                                                            

3.  Jaarrekening 2018 van het OCMW Ronse.                                                                     
Vaststelling. 

4.  Beslissing van het vast bureau d.d. 11 juni 2019 inzake het dringend vernieuwen van de 
defecte sturing van de lift in het Sociaal Huis.                                                               
Bekrachtiging. 

Leven en welzijn 

5.  WZC De Linde.                                                                                                                                     
Brief van Vl. minister, Jo Vandeurzen d.d. 18 april 2019 inzake verdeling bijkomende 
woongelegenheden met een bijkomende erkenning en voornemen tot planningsvergunning 
voor 8 woongelegenheden.                                                                                                                  
Bekrachtiging beslissing vast bureau. 

6.  Sociale Dienst.                                                                                                                           
Goedkeuring te verlenen aan het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst op grond 
van artikel 61 waarbij het OCMW Ronse met Albert Heijn Ronse kan samenwerken teneinde 
een tewerkstelling artikel60-privé te realiseren.                                                                                    
Beslissing. 

7.  Sociale Dienst.                                                                                                                                 
Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO). Aanpassing Huishoudelijk Reglement nav verhuis 
IBO naar Internaat Vlaamse Ardennen.                                                                                                             
Beslissing. 



 

 

8.  Sociale Dienst.                                                                                                               
Crisisopvangnetwerk.                                                                                                                               
Aangaan van een huurovereenkomst met Serviceclub de Lions Ronse voor een appartement 
met 1 slaapkamer gelegen in de Priestersstraat 42, in functie van een bijkomende 
doorgangswoning.                                                                                                                  
Beslissing. 

9.  Toewijscriteria te gebruiken door de toeleider Sociaal Huis naar de sociale kruidenier 
Kaboes, het sociaal restaurant "De Pepermolen", de Kringwinkel en voor het sociaal tarief 
kinderopvang.                                                                                                                        
Beslissing. 

10.  Procedure betreffende de aanvraag voor een financiële tussenkomst voor mensen in een 
extern woonzorgcentrum of assistentiewoningen.                                                                        
Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 

11.  Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe Haard".                                                        
Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen voor de legislatuur 2019-2024.                                                                       
Beslissing. 

12.  Welzijnsvereniging Audio.                                                                                                       
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van Audio d.d. 9 mei 2019 
aangaande de goedkeuring van de jaarrekening 2018.                                                 
Kennisname. 

13.  Welzijnsvereniging Audio.                                                                                                     
Toetreding van nieuwe leden : Aalst, Dendermonde, Evergem, Maldegem, Moerbeke, 
Wachtebeke, Zele, OCMW Diksmuide, OCMW Moerbeke, Zorgvereniging Mintus, 
Zorgbedrijf Harelbeke.                                                                                                                                  
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 

14.  Rechtspositieregeling voor de personeelsgroepen vermeld in artikel 186 §2 van het decreet 
lokaal bestuur.                                                                                                                        
Wijzigingen rechtspositieregeling.                                                                                          
Beslissing. 

15.  Aanpassing arbeidsreglementen voor het personeel administratie en sociale dienst, 
personeel artikel 60§7 en personeel Buitenschoolse Kinderopvang en Woonzorgcentrum 
De Linde.                                                                                                                             
Beslissing. 

 

U kan de dossiers online inkijken via de beveiligde webtoepassing ftp://ftp.ronse.be. Inloggen kan 
met uw gebruikersnaam en paswoord. 
Aan de raadsleden wordt gevraagd het beroepsgeheim en de discretieplicht in acht te nemen. 

 
 
Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


