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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 27 MEI 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Leveren van naamkaartjes, groetenkaarten, omslagen en presentatiemappen 2019-2022. 
Goedkeuring sluiting. 
2. Gemeentelijke Holding NV in vereffening. Oproeping voor de algemene vergadering van 26 
juni 2019. Kennisname. 
3. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermes 29 april 2019. Kennisname. 

Financieel beheer 
4. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelastingen.  Goedkeuring. 
5. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Addendum aan de kaderovereenkomst rationeel energieverbruik met Fluvius. Goedkeuring. 
7. Afsluiten van een jaarlijks onderhoudscontract, een eenmalig predictief onderhoud en een 
eenmalige energie-audit op de technische installaties voor HVAC in het gebouw CC De Ververij. 
Akkoord gunning aan Engie Cofely Services 
8. Proces-verbaal van oplevering "Onderhoud groenzone Stadstuin 2016-2017-2018" - 
goedkeuring 
9. Eindafrekening "Aanleg publieke ruimte binnen het project Minderbroederklooster langsheen 
de Elzeesesteenweg Fase I" - goedkeuring 

Mobiliteit 
10. Aanvullend reglement Napoléon Annicqstraat  en Albert Massezstraat- invoeren beperkt 
eenrichtingsverkeer. Goedkeuring 
11. Aanvullend reglement parking Napoléon Annicqstraat en Albert Massezstraat - aanbrengen 
van een parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring 

Vrije tijd 
12. Betoelaging M.E.G.A - project 

Intergemeentelijke samenwerking 
13. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen - werking PISAD. Aanduiden 
van een vertegenwoordiger voor de raad van advies. Beslissing. 
14. Welzijnsvereniging Audio. Toetreding van nieuwe leden : Aalst, Dendermonde, Evergem, 
Maldegem, Moerbeke, Wachtebeke, Zele, OCMW Diksmuide, OCMW Moerbeke, Zorgvereniging 
Mintus en Zorgbedrijf Harelbeke. Beslissing. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Leveren van naamkaartjes, groetenkaarten, omslagen en presentatiemappen 2019-2022. 

Goedkeuring sluiting. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 43. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 
Relevante documenten 
- Verslag van nazicht van de offertes, incl. bijlagen 1 en 2 
Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Leveren van naamkaartjes, groetenkaarten, omslagen en 
presentatiemappen 2019-2022” werd een bestek met nr. 2019/329 opgesteld door de Financiële 
Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 28.925,62 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21% btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 8 april 2019 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 8 april 2019 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- De Riemaecker Printing bvba, Nukerkeplein 9 te 9681 Maarkedal (Nukerke); 
- Mastin Drukkerij, I.-S. Maghermanlaan 70 te 9600 Ronse; 
- Arijs Drukkerij, Molenstraat 89 te 9690 Kluisbergen; 
- Botteldoorn Drukkerij, Nederholbeekstraat 151 te 9680 Maarkedal; 
- Sign'Al, Elzeelsesteenweg 202 te 9600 Ronse; 
- Dubar bvba, Zonnestraat 94 te 9600 Ronse; 
- Postvorm, David Teniersstraat 39 te 9600 Ronse; 
- De Reclamemakers, Ninoofsesteenweg 422 te 9600 Ronse; 
- Grafoman, Sint-Martensstraat 10 te 9600 Ronse; 
- Wolf Graphics, Aalststraat 220 te 9700 Oudenaarde. 
Er werden 3 offertes ontvangen: 
- Mastin Drukkerij, I.-S. Maghermanlaan 70 te 9600 Ronse; 
- De Riemaecker Printing bvba, Nukerkeplein 9 te 9681 Maarkedal (Nukerke); 
- Botteldoorn Graphics, Nederholbeekstraat 151 te 9680 Maarkedal; 
De Financiële Dienst stelde op 6 mei 2019 het verslag van nazicht van de offertes op. 
Alle aanbieders dienden een regelmatige offerte in. 
Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde Botteldoorn Graphics, Nederholbeekstraat 151 te 9680 Maarkedal, tegen de eenheidsprijzen 
vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten van 2019 op de budgetcodes AR 
6140510 / BI 01190 (Stad), AR 6145000 / BI 07020 (AGB SCO) en AR 6140500 / BI 01190 en BI 
09000 (OCMW). 
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De uitgave voor deze opdracht dient te worden voorzien in de exploitatiebudgetten van 2020, 2021 en 
2022 op de budgetcodes AR 6140510 / BI 01190 (Stad), AR 6145000 / BI 07020 (AGB SCO) en AR 
6140500 / BI 01190 en BI 09000 (OCMW). 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 6 mei 2019. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3: 
De opdracht “Leveren van naamkaartjes, groetenkaarten, omslagen en presentatiemappen 2019-
2022” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Botteldoorn Graphics Nederholbeekstraat 151 te 9680 Maarkedal, 
tegen de eenheidsprijzen vermeld in zijn offerte. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/329. 
Artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht zal gebeuren met het krediet voorzien in de exploitatiebudgetten van 
2019 op de budgetcodes AR 6140510 / BI 01190 (Stad), AR 6145000 / BI 07020 (AGB SCO) en AR 
6140500 / BI 01190 en BI 09000 (OCMW). 
Artikel 6: 
De uitgave voor deze opdracht dient te worden voorzien in de exploitatiebudgetten van 2020, 2021 en 
2022 op de budgetcodes AR 6140510 / BI 01190 (Stad), AR 6145000 / BI 07020 (AGB SCO) en AR 
6140500 / BI 01190 en BI 09000 (OCMW). 
 

2. Gemeentelijke Holding NV in vereffening. Oproeping voor de algemene vergadering van 26 
juni 2019. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56§1 en 40 

Relevante documenten 
De oproeping voor de algemene vergadering van 26 juni 2019 te Brussel met bijhorende documenten 
(jaarrekening 2018, jaarverslag van de vereffenaars voor de periode 2018, het controleverslag van de 
commissaris en het ontwerp volmacht). 

Feiten/context/motivering 
De Stad Ronse ontving een uitnodiging voor de algemene vergadering van 26 juni 2019 te Brussel. 
De agenda van deze vergadering luidt als volgt: 
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2018 tot en met 
31.12.2018 
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2018 – 31.12.2018 door de vereffenaars 
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2018 tot en met 
31.12.2018 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de 
vereffening nog niet kon worden afgesloten 
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2018 
tot en met 31.12.2018 
5. Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris 
6. Stemming over de benoeming van de commissaris 
7. Vraagstelling 
Overeenkomstig de wettelijke regels terzake, worden alle agendapunten, behoudens de benoeming 
van de commissaris, louter ter kennisname meegedeeld aan de algemene vergadering. Zij worden 
dus niet ter stemming voorgelegd; 
De vertegenwoordiger van de gemeente dient de hoedanigheid te hebben van burgemeester, 
schepen of gemeenteraadslid. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
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Enig artikel: 
Kennis te nemen van de oproeping voor de algemene vergadering van 26 juni 2019 van de 
Gemeentelijke Holding NV in vereffening. 
 

3. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermes 29 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 17 mei 2019 houdende het verslag van de kerkraad van Sint-Hermes van 29 april 2019. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

Financieel beheer 
4. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelastingen.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen d.d. 30 mei 2008 
De beslissing van de gemeenteraad d.d.22 december 2014 betreffende de algemene gemeentelijke 
heffing. 

Relevante documenten 
Het kohier algemene gemeentelijke heffing – bedrijven – generatie 2 – aanslagjaar 2018 d.d. 27 mei 
2019 ten bedrage van € 1.500,00 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het kohier algemene gemeentelijke heffing – bedrijven – generatie 2 – aanslagjaar 2018 d.d. 27 mei 
2019 ten bedrage van € 1.500,00 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. 
 

5. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen d.d. 30 mei 2008 
De beslissing van de gemeenteraad d.d.22 december 2014. 

Relevante documenten 
Het kohier algemene gemeentelijke heffing – bedrijven – aanrekening onterecht ontvangen korting 
bijberoep – aanslagjaar 2018 d.d. 27 mei 2019 ten bedrage van € 2.100,00 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het kohier algemene gemeentelijke heffing – bedrijven – aanrekening onterecht ontvangen korting 
bijberoep – aanslagjaar 2018 d.d. 27 mei 2019 ten bedrage van € 2.100,00 wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard. 
 



 5/11 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Addendum aan de kaderovereenkomst rationeel energieverbruik met Fluvius. 

Goedkeuring. 
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 2019/084 van de technische dienst van 16 mei 2019. 
- Kaderovereenkomst. 
- Addendum op de kaderovereenkomst. 
- Gemeenteraadsbeslissing van 11 oktober 2010. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbeslissing van 11 oktober 2010 werd akkoord gegaan om de 
Kaderovereenkomst Rationeel Energieverbruik met Eandis (heden Fluvius) te ondertekenen 
aangezien Eandis sinds 2010 een vernieuwd en uitgebreid aanbod energiediensten had 
uitgewerkt.  

- Eandis organiseert ondersteuningsactiviteiten gericht op energiebesparingen en van de daartoe 
dienende investeringen op niveau van (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie ten 
behoeve van lokale besturen in hun streven naar een optimale energiebeheersing. 

- Deze overeenkomst liep tot 1 juni 2018. Daarom heeft Fluvius een addendum opgemaakt die 
de kaderovereenkomst verlengt tot 31 december 2019. Nadien zal een nieuwe 
kaderovereenkomst opgemaakt worden. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de ondertekening van het addendum op de kaderovereenkomst rationeel 
energieverbruik met Fluvius. 
 

7. Afsluiten van een jaarlijks onderhoudscontract, een eenmalig predictief onderhoud en een 
eenmalige energie-audit op de technische installaties voor HVAC in het gebouw CC De 
Ververij. Akkoord gunning aan Engie Cofely Services 

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 2019/076 van de technische dienst van 14 mei 2019. 
- Contractvoorstel Engie Cofely 

Feiten/context/motivering 
- Voor het onderhoud van de HVAC installaties in het gebouw van het Cultureel Centrum De 

Ververij werd een prijsofferte bij verschillende firma’s aangevraagd voor het uitvoeren van 
volgende werkzaamheden: 

o Het opmaken van een jaarlijks onderhoudscontract: Dit  gedeelte omvat het jaarlijks 
onderhoud, het nazicht en testen van de installaties, de controle op de goede werking 
en de hulpverlening ingeval van defecten.  

o Het uitvoeren van een éénmalig predictief onderhoud: Hierbij wordt een staat van 
bevinding opgemaakt van de bestaande installaties op basis van een inspectie, waarbij 
per installatie de opmerkingen, de gebreken en aanbevelingen worden vermeld. Op 
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basis hiervan wordt een prijsofferte opgemaakt voor de herstelling van de gebreken 
aan de bestaande installaties. 

o Het uitvoeren van een éénmalige energie-audit bestaande uit het uitvoeren van een 
quick scan waarbij energiebesparende maatregelen worden voorgesteld en het 
uitvoeren van een verwarmingsaudit voor de stookketel >100KW.  

- Op basis van de offertevraag werd één offerte ontvangen van de firma Engie Cofely Services. 
De kostprijs voor het jaarlijks onderhoudscontract bedraagt €13.578,45 inclusief btw, voor het 
éénmalige predictief onderhoud bedraagt de kostprijs €3.388 inclusief btw en voor de éénmalige 
energie-audit € 2.776,95 inclusief btw wat neer komt op een totaal bedrag van €19.743,4 
inclusief btw.  

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het verslag van de heer de stadsingenieur om het jaarlijks  onderhoudscontract, 
het éénmalig predictief onderhoud en de éénmalige energie-audit toe  te kennen aan de firma Engie 
Cofely Services, Egide Walschaertsstraat 15K te 2800 Mechelen voor de prijs van €19.743,4 inclusief 
btw.  
 

8. Proces-verbaal van oplevering "Onderhoud groenzone Stadstuin 2016-2017-2018" - 
goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden 
van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/085 van de technische dienst, zijnde het proces-verbaal van oplevering van de 
werken “Onderhoud groenzone Stadstuin 2016-2017-2018”. 

Feiten/context/motivering 
- Op 20 mei 2019 werd door de heer D. De Brakeleer, stadsingenieur, bijgestaan door de heer 

Peter Luwaert, verantwoordelijke groendienst, overgaan tot nazicht van de werken “Onderhoud 
groenzone Stadstuin 2016-2017-2018”. 

- Er werd vastgesteld dat het werk in goede staat van onderhoud is gebleven. 
- De borgstelling kan bijgevolg worden vrijgegeven. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de oplevering van de werken “Onderhoud groenzone Stadstuin 2016-2017-2018” 
door Haustraete Jan uit Ronse. 
 

9. Eindafrekening "Aanleg publieke ruimte binnen het project Minderbroederklooster 
langsheen de Elzeesesteenweg Fase I" - goedkeuring 

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 2019/087 van de technische dienst van 20 mei 2019. 
- Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse, de Sociale Huisvestingsmaatschappij 

Vlaamse Ardennen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. 
- Gemeenteraadsbesluit dd 19 december 2011. 
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- Gemeenteraadsbesluit dd 2 juli 2012. 
- Collegebeslissing dd 10 december 2012. 
- Overzicht aandeel Aquario. 
- Proces-verbaal van voorlopige oplevering dd 23 september 2016. 
- Gedetailleerde eindafrekening omvattende de meerwerken, opgemaakt door studiebureau HDP 

uit Denderleeuw. 
- Overzicht van de uitvoeringstermijn. 
- As-built plan. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2011 werd akkoord gegaan om de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse, de Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Vlaamse Ardennen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor de realisatie van het 
project “Minderbroederklooster” langsheen de Elzeelsesteenweg, af te sluiten. 

- De VMSW trad op als aanbestedende overheid voor de uitvoering van de infrastructuurwerken. 

- Voor de opmaak van het ontwerp werd het studiebureau HDP uit Denderleeuw aangesteld. De 
ereloonovereenkomst maakte tevens deel uit van de samenwerkingsovereenkomst. 

- Het aandeel van de stad in de werken bestond uit de aanleg van het gedeelte Aatstraat, het 
deel langsheen de school en de kerk en de heraanleg en inrichting van de parking, waarbij het 
rioleringsaandeel ten laste van Aquario werd genomen. 

- Het ontwerp werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 2 juli 2012. De  werken werden 
geraamd op 482.331,08 € excl. btw, waarvan het stadsaandeel in de werken 142.929,24 € excl. 
btw bedroeg en het bedrag van 31.032,13 € ten laste van Aquario kon worden genomen. 

- Het college besliste in zitting van 10 december 2012 om akkoord te gaan met gunning van de 
werken aan de firma Wannijn NV uit Kluisbergen voor de totale som van 438.749,21 euro, btw 
exclusief. Het stadsaandeel bedroeg 125.297,84 euro, btw exclusief, waarvan 30.376,52 euro 
ten laste van Aquario kon worden genomen. 

- De voorlopige oplevering had plaats op 23 september 2016. 

- De eindstaat omvattende de door de VMSW goedgekeurde meerwerken, werd pas op 3 
augustus 2018 door de aannemer afgeleverd aan de stad Ronse. 

- Op 15 mei 2019 maakte het studiebureau HDP het eindafrekeningsdossier over aan de stad. 

- Het bedrag van de gedetailleerde eindafrekening bedraagt 531.310,07 € excl. btw, waarvan het 
stadsaandeel 159.145,15 € bedraagt en het bedrag van 30.152,19 € ten laste van Aquario is. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig artikel :  
De gemeenteraadsvoorzitter te verzoeken de eindafrekening van de werken “Aanleg publieke ruimte 
binnen het Project Minderbroederklooster langsheen de Elzeelsesteenweg – Fase I” ter goedkeuring 
voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Mobiliteit 
10. Aanvullend reglement Napoléon Annicqstraat  en Albert Massezstraat- invoeren beperkt 

eenrichtingsverkeer. Goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
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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 beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 november 1988, waarbij beslist werd om in de 
Napoléon Annicqstraat parkeerverbod in te voeren aan de oostkant van de straat; 
De beslissing van het college in zitting van 18 april 2016, waarbij beslist werd om in de Albert 
Massezstraat (deel tussen Napoléon Annicqstraat en de Adolf Demetsstraat), de Théodule 
Canfijnstraat en de Florent Devosstraat beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren. 
Feiten/context/motivering 
Op de gemeenteraad van 16 november 1988 werd beslist om in de Napoléon Annicqstraat  
parkeerverbod in te voeren aan de oostkant van de straat; 
Bij de recente heraanleg van de Napoléon Annicqstraat werden geen parkeerplaatsen meer voorzien 
aan deze kant van de straat. 
In de verkeerscommissie in zitting van 27 maart 2017 werd positief advies gegeven om na de 
heraanleg van de Napoléon Annicqstraat en de aanleg van de Albert Massezstraat – deel tussen de 
Napoléon Annicqstraat en de Oscar Delghuststraat, beperkt eenrichtingsverkeer (fietsers toegelaten in 
2 richtingen) in te voeren in de Napoléon Annicqstraat en  Albert Massezstraat; 
De Napoléon Annicqstraat en de Albert Massezstraat behoren tot de stadswegenis . 

Besluit: 
Artikel 1:  
De gemeenteraadsbeslissing van 16 november 1988 betreffende het invoeren van parkeerverbod aan 
de oostkant in de Napoléon Annicqstraat wordt opgeheven. Deze reglementering zal aangeduid 
worden door het verwijderen van de borden E1 in de Napoléon Annicqstraat. 
Artikel 2: 
In de Napoléon Annicqstraat en de Albert Massezstraat (nieuw deel tussen de Napoléon Annicqstraat 
en de Oscar Delghuststraat) wordt beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd. 
Deze reglementering zal als volgt aangeduid worden: 
-  in de Napoléon Annicqstraat ter hoogte van de Ninovestraat met het verkeersbord F19 met 
onderbord M4 en ter hoogte van de Albert Massezstraat met de borden C1 met onderbord M2. 
- in de A. Massezstraat ter hoogte van de Napoléon Annicqstraat richting Oscar Delghuststraat met de 
verkeersborden F19 met onderbord M4 en ter hoogte van de Oscar Delghuststraat met de 
verkeersborden C1 met onderbord M2. 
- in de Albert Massezstraat ter hoogte van de Napoléon Annicqstraat richting Théodule Canfijnstraat 
met de verkeersborden F19 met onderbord M4. 
- in de Albert Massezstraat ter hoogte van de uitrit van de parking kant Napoléon Annicqstraat met het 
verkeersbord D1b. 
- in de Albert Massezstraat ter hoogte van de 2 uitritten van de parking kant Oscar Delghuststraat met 
de verkeersborden D1b. 
Artikel 3: 
Op de hoek van de Napoléon Annicqstraat met de Albert Massezstraat werd bij de heraanleg van de 
straat 1 parking aangelegd. Over de parking geldt eenrichtingsverkeer met een inrit in de Napoléon 
Annicqstraat en een uitrit op de Albert Massezstraat. 
Deze reglementering wordt als volgt aangeduid: 
- in de N. Annicqstraat ter hoogte van de inrit parking met het verkeersbord F19 en ter hoogte van de 
uitrit in de Albert Massezstraat met het verkeersbord C1. 
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11. Aanvullend reglement parking Napoléon Annicqstraat en Albert Massezstraat - 
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;  
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 waarbij als aanbeveling is opgenomen om op publieke parkeerterreinen 3 
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap op 50 parkeerplaatsen te voorzien; 
Feiten/context/motivering 
Bij de heraanleg van de Napoléon Annicqstraat en de Albert Massezstraat werden 2 openbare 
parkings aangelegd waar op elke parking 1 parkeerplaats voor personen met een handicap is 
voorzien. 
De parking in de Napoléon Annicqstraat en de Albert Massezstraat behoren tot de stadswegenis. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Op de parking op de hoek van de Napoléon Annicqstraat met de Albert Massezstraat wordt 1 
parkeerplaats voor personen met een handicap voorbehouden aan de kant van de uitrit van de 
parking en op de parking in de Albert Massezstraat net voor de Oscar Delghuststraat wordt 1 
parkeerplaats voor personen met een handicap voorbehouden aan de kant van de garages. 
Artikel 2: 
Voornoemde parkeerplaatsen zullen aangeduid worden door middel van het verkeersbord E9a + picto 
en door middel van het afbeelden van het symbool op het wegdek. 
 

Vrije tijd 
12. Betoelaging M.E.G.A - project 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
 

Omzendbrief van BA 2000/08 van 17 november 2000 betreffende de toepassing van de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen op besluiten van 
provinciale en gemeentelijke overheden en ocmw’s; 
 

Nieuw Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Feiten/context/motivering 
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In navolging van de nota dd° 22/05/2014 betreffende de vraag van het Lokaal Drugoverleg Ronse tot 
financiële ondersteuning voor het M.E.G.A – project, heeft het Schepencollege zich akkoord verklaard 
met de financiële ondersteuning van M.E.G.A. tot aan het aanvullende gedeelte van de voorziene 
betoelaging van € 5.000. 
Op basis van de gedane uitgaven voor M.E.G.A in 2018, willen wij voor M.E.G.A 2019 de betoelaging 
ten bedrage van € 5.000 aanvragen. 
Uit de opgemaakte begroting blijkt dat het totaal onkostenplaatje voor M.E.G.A 2019 vermoedelijk  
€ 5.425,77 zal bedragen. 

Voordracht 
CBS 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de financiële ondersteuning van M.E.G.A 2019 ten bedrage van € 5.000. 
Artikel 2: 
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven om de betoelaging van € 5.000 over te maken op 
rekeningnummer BE32 3630 1518 6402 op naam van het Lokaal DrugOverleg Ronse. 
Artikel 3:  
De toegekende toelage aan te rekenen op begrotingsartikel 07500/6490000 (budget 2019 – 
Toegestane werkingssubsidies). 
 

Intergemeentelijke samenwerking 
13. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen - werking PISAD. Aanduiden 

van een vertegenwoordiger voor de raad van advies. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56§1, 40 en 41, 4° 
- Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017 houdende goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Ronse en het CGG ZOV. 

Relevante documenten 
- De uitnodiging voor de voor de Raad van Advies van PISAD (nu team drugpreventie en –

begeleiding) die plaatsvindt op woensdag 05-06-2019 
- De samenwerkingsovereenkomst 

Feiten/context/motivering 
Het CGG ZOV - PISAD heeft specifiek als doel om, samen met de stad en 
eventuele andere rechtspersonen, te ondersteunen en bij te dragen tot : 
1° het onder controle krijgen van het gebruik van legale en illegale drugs; 
2° het voorkomen van het misbruik van legale en illegale drugs; 
3° het stoppen van het gebruik van illegale drugs. 
 
Artikel 9 van de samenwerkingsovereenkomst stipuleert:  
Bij het uitvoeren van deze samenwerkingsovereenkomst laat het CGG ZOV - PISAD zich 
bijstaan door een Raad van Advies. 
Namens de stad zetelen de burgemeester of een schepen in deze Raad van Advies. 
Zij worden benoemd voor een duur die eindigt met de algemene vernieuwing van de 
gemeenteraad, door opzegging van deze samenwerkingsovereenkomst of door persoonlijk 
ontslag. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De heer Joris Vandenhoucke, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger voor de raad van advies 
van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen - werking PISAD voor de hele 
legislatuur. 
Artikel 2:  
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De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachtiging.  
 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56§1, 40 en 41 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 482, 2e lid  
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 betreffende de gezamenlijke toetreding van de 

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

Relevante documenten 
E-mail d.d. 22 mei 2019 van Audio betreffende toetreding van nieuwe leden, goedgekeurd in zitting 
van de algemene vergadering d.d. 9 mei 2019. 

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 9 mei 2019 keurde de algemene vergadering van Audio de toetreding van een aantal nieuwe 
leden goed: 
van stad Aalst, stad Diksmuide, gemeente Evergem, gemeente Maldegem, gemeente Moerbeke, 
gemeente Wachtebeke, gemeente Zele, OCMW Diksmuide, OCMW Moerbeke, zorgvereniging Mintus 
en zorgbedrijf Harelbeke. 
In het schrijven van Audio van 22 mei 2019 wordt aan de Stad Ronse gevraagd deze beslissingen 
formeel te laten goedkeuren door de gemeenteraad. 

Besluit: 
Enig artikel:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


	AGENDA
	Punten van de besloten zitting
	Bestuur en beleid
	1. Leveren van naamkaartjes, groetenkaarten, omslagen en presentatiemappen 2019-2022. Goedkeuring sluiting.
	2. Gemeentelijke Holding NV in vereffening. Oproeping voor de algemene vergadering van 26 juni 2019. Kennisname.
	3. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermes 29 april 2019. Kennisname.

	Financieel beheer
	4. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelastingen.  Goedkeuring.
	5. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring.

	Beheer patrimonium en infrastructuur
	6. Addendum aan de kaderovereenkomst rationeel energieverbruik met Fluvius. Goedkeuring.
	7. Afsluiten van een jaarlijks onderhoudscontract, een eenmalig predictief onderhoud en een eenmalige energie-audit op de technische installaties voor HVAC in het gebouw CC De Ververij. Akkoord gunning aan Engie Cofely Services
	8. Proces-verbaal van oplevering "Onderhoud groenzone Stadstuin 2016-2017-2018" - goedkeuring
	9. Eindafrekening "Aanleg publieke ruimte binnen het project Minderbroederklooster langsheen de Elzeesesteenweg Fase I" - goedkeuring

	Mobiliteit
	10. Aanvullend reglement Napoléon Annicqstraat  en Albert Massezstraat- invoeren beperkt eenrichtingsverkeer. Goedkeuring
	11. Aanvullend reglement parking Napoléon Annicqstraat en Albert Massezstraat - aanbrengen van een parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

	Vrije tijd
	12. Betoelaging M.E.G.A - project

	Intergemeentelijke samenwerking
	13. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen - werking PISAD. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de raad van advies. Beslissing.
	14. Welzijnsvereniging Audio. Toetreding van nieuwe leden : Aalst, Dendermonde, Evergem, Maldegem, Moerbeke, Wachtebeke, Zele, OCMW Diksmuide, OCMW Moerbeke, Zorgvereniging Mintus en Zorgbedrijf Harelbeke. Beslissing.



	BESLOTEN ZITTING
	Punten van de besloten zitting
	Bestuur en beleid
	1. Leveren van naamkaartjes, groetenkaarten, omslagen en presentatiemappen 2019-2022. Goedkeuring sluiting.
	2. Gemeentelijke Holding NV in vereffening. Oproeping voor de algemene vergadering van 26 juni 2019. Kennisname.
	3. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermes 29 april 2019. Kennisname.

	Financieel beheer
	4. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelastingen.  Goedkeuring.
	5. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring.

	Beheer patrimonium en infrastructuur
	6. Addendum aan de kaderovereenkomst rationeel energieverbruik met Fluvius. Goedkeuring.
	7. Afsluiten van een jaarlijks onderhoudscontract, een eenmalig predictief onderhoud en een eenmalige energie-audit op de technische installaties voor HVAC in het gebouw CC De Ververij. Akkoord gunning aan Engie Cofely Services
	8. Proces-verbaal van oplevering "Onderhoud groenzone Stadstuin 2016-2017-2018" - goedkeuring
	9. Eindafrekening "Aanleg publieke ruimte binnen het project Minderbroederklooster langsheen de Elzeesesteenweg Fase I" - goedkeuring

	Mobiliteit
	10. Aanvullend reglement Napoléon Annicqstraat  en Albert Massezstraat- invoeren beperkt eenrichtingsverkeer. Goedkeuring
	11. Aanvullend reglement parking Napoléon Annicqstraat en Albert Massezstraat - aanbrengen van een parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

	Vrije tijd
	12. Betoelaging M.E.G.A - project

	Intergemeentelijke samenwerking
	13. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen - werking PISAD. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de raad van advies. Beslissing.
	14. Welzijnsvereniging Audio. Toetreding van nieuwe leden : Aalst, Dendermonde, Evergem, Maldegem, Moerbeke, Wachtebeke, Zele, OCMW Diksmuide, OCMW Moerbeke, Zorgvereniging Mintus en Zorgbedrijf Harelbeke. Beslissing.




