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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 17 JUNI 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Ontwikkeling nieuwe website inclusief E-loket stad Ronse - OCMW Ronse . Definitieve 
oplevering. Goedkeuring. 

Vrije tijd 
2. Aanvragen tijdelijk leurverbod  - Sierk Masjiek - editie 2019 
3. Aanbieden gegidst bezoek in de St.-Hermescrypte en receptie voor de administrateurs-
generaal op donderdag 4 juli - beslissing 
4. Uitnodiging van Jablonec tot het bijwonen van de Autumn Festivities en vraag tot plaatsen van 
toeristische stand.  Beslissing. 
5. SONE FESTIVAL 2019 site De Ververij – 2/8 en 3/8. Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
6. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer van voertuigen op de 
openbare weg naar aanleiding van de organisatie van een jongerenfeest in de Ephrem 
Delmottestraat. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Ontwikkeling nieuwe website inclusief E-loket stad Ronse - OCMW Ronse . Definitieve 
oplevering. Goedkeuring. 

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 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 1° 
d) (geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte werd ontvangen in het kader van een 
openbare procedure). 
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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. 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 
Relevante documenten 
Proces Verbaal van definitieve oplevering dd. 5 juni 2019. 
Feiten/context/motivering 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 juni 2016 goedkeuring aan de 
gunning van de opdracht “Ontwikkeling nieuwe website inclusief E-loket stad Ronse - OCMW Ronse ” 
aan AUSY Belgium nv, Interleuvenlaan 17 te 3001 Heverlee tegen het nagerekende en verbeterde 
inschrijvingsbedrag van € 136.940,00 excl. btw of € 165.697,40 incl. 21% btw. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2015/210 van 15 juni 2015. 
De definitieve oplevering gebeurt stilzwijgend bij het verstrijken van de waarborgtermijn, wanneer de 
diensten geen aanleiding tot klachten hebben gegeven. 
De dienstverlener AUSY Belgium nv, Interleuvenlaan 17 te 3001 Heverlee heeft aan zijn 
verplichtingen voldaan. 
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen opmerkingen zijn. 
De borgtocht nr. 2016.07.25.004 van € 6.850,00 mag worden vrijgegeven. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het proces verbaal van definitieve oplevering van 5 juni 2019 wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De vrijgave van de borgtocht met nummer 2016.07.25.004 ten bedrage van € 6.850,00 wordt 
goedgekeurd. 
 

Vrije tijd 

2. Aanvragen tijdelijk leurverbod  - Sierk Masjiek - editie 2019 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Feiten/context/motivering 

Voor het evenement “Sierk Masjiek” willen wij wat de eet- en drankstandjes betreffen de nadruk 
leggen op verantwoorde, kindvriendelijke, duurzame en lokale producten. 
Verder willen wij een wildgroei aan ongewenste en opportunistische uitbaters van friet- en 
hamburgerkramen, ijsventers, gifts, etc. vermijden. Anderzijds willen we ook de overlast door o.m. 
afval in de omliggende straten ten allen tijde voorkomen. 
Om bovenvermelde redenen willen wij een tijdelijk leurverbod bekomen voor De Stadstuin en 
omliggende straten in de directe omgeving van De Stadstuin tijdens Sierk Masjiek op zaterdag, 29 juni 
en dit vanaf 14 uur tot 21.30u. 
Concreet gaat het om de volgende straten: G. Demetsstraat, Bredestraat, O. Delghuststraat,  
E. Delmottestraat, Veemarkt, N. Annickstraat, Th. Canfijnstraat, Verlorenstraat en Elzelestraat (vanaf 
Oude Vesten tot aan Olifantstraat). 

Voordracht 

CBS 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de vraag om op zaterdag, 29 juni in het kader van Sierk Masjiek van 14 tot 
21.30u een tijdelijk leurverbod in te voeren in De Stadstuin en omliggende straten. 
Artikel 2: 
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Akkoord te gaan om een tijdelijk leurverbod in te voeren in de volgende straten: G. Demetsstraat, 
Bredestraat, O. Delghuststraat, E. Delmottetstraat, Veemarkt, N. Annickstraat, Th. Canfijnstraat, 
Verlorenstraat en Elzelestraat (vanaf Oude Vesten tot aan de Olifantstraat). 
Artikel 3:  
Het tijdelijk leurverbod over te maken aan de lokale politie. 
Artikel 4:  
Aan de lokale politie de opdracht te geven de naleving van het tijdelijk leurverbod mee te bewaken en 
op te treden indien nodig. 
 

3. Aanbieden gegidst bezoek in de St.-Hermescrypte en receptie voor de administrateurs-
generaal op donderdag 4 juli - beslissing 

evoegdheid/rechtsgrond 

het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 

- De nota van Annelies Lenoir, diensthoofd toerisme, d.d. 11 juni 2019 
- Het uitgewerkte programma van het seminarie 

Feiten/context/motivering 

Op 3 en 4 juli gaat er een tweedaags seminarie door voor de administrateurs-generaal van de 
Vlaamse administraties. Het gaat om een 10-tal personen. Op donderdag 4 juli wensen zij Ronse, 
meer specifiek de Sint-Hermescrypte en het belevingscentrum aan te doen, gevolgd door een meet en 
greet met de leden van het College en een receptie. 
Het spreekt voor zich dat het om een belangrijk werkbezoek en netwerkmoment gaat. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Akkoord te gaan om naar aanleiding van het werkbezoek van de administrateurs-generaal op 
donderdag 4 juli gratis een gegidst bezoek aan te bieden in de Sint-Hermescrypte en het 
belevingscentrum, gevolgd door een meet en greet met de leden van het College en een receptie om 
16 u in de Hoge Mote.  
 

4. Uitnodiging van Jablonec tot het bijwonen van de Autumn Festivities en vraag tot plaatsen 
van toeristische stand.  Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal  Bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

Mailbericht dd_ 4 juni 2019 van Hujerova Katerina, namens de jumelagestad Jablonec 

Feiten/context/motivering 

Uitnodiging van alle zustersteden van Jablonec op de Autumn Festivities op vrijdag 21 en zaterdag 22 
september 2019 
Vraag of de stad interesse heeft tot het plaatsen van een standje met streekproducten tijdens deze 
festiviteiten 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan om de Autumn Festivities bij te wonen. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het plaatsen van een stand met streekproducten. 

 

5. SONE FESTIVAL 2019 site De Ververij – 2/8 en 3/8. Goedkeuring. 
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Relevante documenten 

Subsidie aanvraag Sone festival. De cultuurdienst stelt 2000 € voor. 

Relevante documenten  

Uitgebreid dossier met begroting 

Feiten/context/motivering 

Vorige zomer vond voor de derde maal Sone Festival plaats op de site van de Ververij.  Het initiatief 
mag opnieuw als geslaagd beschouwd worden zowel op het vlak van publieksopkomst, organisatie, 
overlast, veiligheid, op- en afbouw, opkuis, ..   
Ook waren de organisatoren en het publiek heel enthousiast over de ligging, grootte en stedelijke 
uitstraling van de site.  De site sloot namelijk aan op waarden als community natuur, plezier, gezellige 
sfeer en hippe muziek in een duurzame context.   
Voor 2019 willen de organisatoren van het festival opnieuw een editie in dezelfde lijn organiseren 
rond minder commerciële House en hiphop in een tweedaagse formule in dezelfde periode, 
namelijk op vrijdag 2 augustus (18u-01u) en zaterdag 3 augustus (16u-01u).   
Komende editie wil bovendien focussen op sport : basket, BMX, skate met een ramp, een mini 
skatepark en mobiele basketstructuren die in de lente en in de zomer zouden kunnen blijven staan en 
kunst : graffiti in vrolijke kleuren op de achterste muren van de site die indien nodig terug kunnen 
overschilderd worden.  
Deze pijlers die passen binnen een stedelijke-industriële sfeer van het festival én het (meer) 
toegankelijk programma met vooral binnenlands talent, mikken op een hogere publieksopkomst 
Gezien de laatste editie goed georganiseerd was op het gebied van gezondheid, veiligheid, EHBO, 
toiletten, opbouw en afbouw terrein, mobiliteit, afvalverwerking, ticketting, vlekkeloos verliep, én 
opnieuw een zomerse en kwalitatieve uitstraling zal geven aan De Ververij, geef ik positief advies 
voor komende editie 2019 en dit voor een bedrag van 2000 euro, identiek aan de voorgaande editie.  
Omdat er nu ook ingezet wordt op sport en kunst, zijn de uitgaven sterk gestegen en daarom is het 
geadviseerde bedrag zeker te verantwoorden op een totaalbegroting van om en bij de 46.000 euro.  
Positief is dat het festival zijn inkomsten vooral haalt uit een strategische ticketverkoop (met oa 
voorverkoop), drankinkomsten en sponsoring.  
Het geadviseerd budget van 2 000 euro kan aangerekend worden op de zomerevents.   
Voor het eind uur van 1u ’s nachts zou ik evenwel adviseren dat reeds vanaf middernacht het 
muziekvolume stelselmatig wordt verminderd om geluidsoverlast voor de buurt en voor de stad 
grotendeels te vermijden.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de organisatie van het tweedaagse SONE Festival 2019 op voorwaarde dat alle 
veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd en het geluidsvolume vanaf middernacht 
stelselmatig wordt verminderd om geluidsoverlast te vermijden in de buurt.   
Zoals bij vorige editie wordt een som van 2000 euro aangerekend op de budgetten 
zomerevenementen.   
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

6. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer van voertuigen op de 
openbare weg naar aanleiding van de organisatie van een jongerenfeest in de Ephrem 
Delmottestraat. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer. 

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968. 
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
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- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Relevante documenten 

Advies politie d.d. 14 juni 2019 naar aanleiding van de organisatie van het jongerenfeest Sierk Masjiek 
d.d. 29 juni 2019 in de stadstuin inzake gebruik van de Ephrem Delmottestraat om er activiteiten en 
nutsvoorzieningen op te stellen.  

Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de organisatie van het jongerenfeest Sierk Masjiek dat op zaterdag 29 juni 2019 
doorgaat in de stadstuin, vraagt de jeugddienst van onze stad de mogelijkheid tot gebruik van de 
Ephrem Delmottestraat om er activiteiten en nutsvoorzieningen op te stellen.  
Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Adviezen/visum 

Advies politie d.d. 14 juni 2019 

Besluit: 

Artikel 1:  
Op zaterdag 29 juni 2019 vanaf 09u00 tot 20u00 en zeker tot het einde van de activiteiten, wordt 
parkeerverbod ingesteld :  
- in de Ephrem Delmottestraat 
De maatregel zal worden aangeduid met verkeersborden E1.  
Artikel 2: 
Op zaterdag 29 juni 2019 tussen 09u00 en 20u00 en zeker tot het einde van de activiteiten, wordt alle 
verkeer van voertuigen verboden in de Ephrem Delmottestraat. 
Dit verbod zal worden aangeduid met het verkeersteken C3.  
Artikel 3: 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
Artikel 4: 
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
Artikel 5: 
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


