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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 24 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 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
boogschieting op staande wip in het Bruulpark op 29 juni 2019. Beslissing. 
2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
boogschieting op staande wip in het Bruulpark op 8 september 2019. Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Afzien van de subsidie voor de renovatie van de muziekacademie in de Zuidstraat. 
Goedkeuring. 
4. Openbaar onderzoek waterbeheerplanning 

Wonen en omgeving 
5. Aanvraag subsidiedossier integemeentelijke samenwerking woonbeleid door SOLVA. 
Goedkeuring. 
6. Lijst voorkooprechten 20 juni 2019 

Leven en welzijn 
7. Verslag werkgroep 'erfgoed' dd° 11 juni 2019 

Vrije tijd 
8. Organisatie Fietslessen en samenwerking Sportdienst- OCMW: goedkeuring 
9. Educatief theaterproject BIJ DE BUREN. Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 
10. Vernieuwing contract multifunctionals. Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
11. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
organisatie van een pleinconcert op de Kleine Markt op 12 juli 2019. Beslissing. 
12. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
organisatie van een pleinconcert op het Jean-Baptiste Guissetplein op 19 juli 2019. Beslissing. 
13. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
organisatie van een pleinconcert op het Winston Churchillplein en een deel van de Stationsstraat 
op 9 augustus 2019. Beslissing. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 

boogschieting op staande wip in het Bruulpark op 29 juni 2019. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

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

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Relevante documenten 
de aanvraag van de heer Rudy Van Driessche, Sint-Pietersnieuwstraat 36 -38 in Ronse, voorzitter van 
de Koninklijke Aloude Gilde Sint-Sébastien, om op zaterdag 29 juni 2019 een boogschietwedstrijd te 
organiseren in het Bruulpark,  

Feiten/context/motivering 
voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 
Artikel 1:  
Op zaterdag 29 juni 2019, vanaf 15u00 tot 18u30 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, het 
voetgangers- en fietsverkeer in het Bruulpark, deel tussen de Bruulstraat en de doorgang St.-
Pietersnieuwstraat - de Biesestraat te verbieden. Het verbod kan aangeduid worden met borden C11 
en C19 op schraag.  
Artikel 2.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
Artikel 3.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
Artikel 4.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde.  
 

2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
boogschieting op staande wip in het Bruulpark op 8 september 2019. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 

van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

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

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 
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Relevante documenten 
de aanvraag van de heer Rudy Van Driessche, Sint-Pietersnieuwstraat 36 -38 in Ronse, voorzitter van 
de Koninklijke Aloude Gilde Sint-Sébastien, om op zondag 8 september 2019 een boogschietwedstrijd 
te organiseren in het Bruulpark,  

Feiten/context/motivering 
voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 
Artikel 1:  
Op zondag 8 september 2019, vanaf 15u00 tot 18u30 en zolang als nodig in het kader van de 
activiteit, het voetgangers- en fietsverkeer in het Bruulpark, deel tussen de Bruulstraat en de doorgang 
St.-Pietersnieuwstraat - de Biesestraat te verbieden. Het verbod kan aangeduid worden met borden 
C11 en C19 op schraag.  
Artikel 2.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
Artikel 3.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
Artikel 4.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde.  
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Afzien van de subsidie voor de renovatie van de muziekacademie in de Zuidstraat. 

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 2019/104 van de technische dienst van 18 juni 2019. 
- Schrijven van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs van 17 juni 2019. 

Feiten/context/motivering 

- In 1997 werd er een subsidiedossier opgestart voor de renovatie van de vroegere 
muziekacademie in de Zuidstraat. Deze subsidieaanvraag staat ingeschreven bij het 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). AGION stelt nu de vraag of het 
stadsbestuur deze subsidieaanvraag wil herbevestigen of annuleren.  

- De renovatie van de muziekacademie in de Zuidstraat werd nooit gerealiseerd aangezien de 
stad in 2002 De Nieuwe Leie aangekocht heeft voor de bouw van de nieuwe gebouwen van De 
Ververij. 

- Deze subsidieaanvraag is nu zonder voorwerp geworden aangezien de renovatie nooit heeft 
plaatsgevonden en ook niet meer zal plaatsvinden in de toekomst. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Af te zien van de subsidieaanvraag voor de renovatie van de vroegere muziekacademie in de 
Zuidstraat bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. 
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4. Openbaar onderzoek waterbeheerplanning 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid  
- Europese Kaderrichtlijn Water (RL 2000/50/EG) 
- Europese Overstromingsrichtlijn (RL 2007/60/EG) 

Relevante documenten 
- brief CIW dd. 14 dec 2018 over het openbaar onderzoek waterbeheerplanning 
- nota MOB-DZH 2019/024 over het openbaar onderzoek waterbeheerplanning 
- tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 

Feiten/context/motivering 
Van 19 december 2018 tem 18 juni 2019 liep het openbaar onderzoek waterbeheerplanning. Hierbij 
lagen 3 documenten ter inzage: 

- waterbeleidsnota 2020-2025: deel Visie 
- waterbeleidsnota 2020-2025: deel Waterbeheerkwesties 
- tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-

2027 (3de generatie stroomgebiedbeheerplannen).  
De Coördinatiecommissie integraal waterbeleid (CIW) stond in voor de bekendmaking van het 
openbaar onderzoek. Vanuit Ronse werd dit ook gepubliceerd op de website van de stad.  
Opmerkingen konden rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan CIW bezorgd worden via het 
inspraakformulier op de website www.volvanwater.be. Opmerkingen konden echter ook ingediend 
worden rechtstreeks bij het stadsbestuur. De ontvangen opmerkingen dient de stad ten laatste op de 
10de werkdag na het openbaar onderzoek, dit is 2 juli 2019, aan CIW te bezorgen.  
Er werden geen opmerkingen of bezwaren rechtstreeks bij de stad ingediend. De stad kan ook zelf 
opmerkingen of bezwaar indienen. Aangezien het gaat om algemene principes en een algemene 
beleidsvisie, zijn er vanuit de dienst hier geen opmerkingen over. 
Als visiedocument geeft de waterbeleidsnota richting aan de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. 
Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen en het 
bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. Vanaf september 2020 zal hiervoor een afzonderlijk 
openbaar onderzoek lopen. De Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende 
plandelen: een deel voor de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, elf bekkenspecifieke 
delen en zes grondwaterspecifieke delen, de zoneringsplannen en gebiedsdekkende 
uitvoeringsplannen per stad alsook een overstromingsrisicobeheerplan en een waterschaarste- en 
droogterisicobeheerplan.  

Besluit: 
Artikel 1:  
Neemt kennis dat het stadsbestuur geen opmerkingen heeft ontvangen ikv het openbaar onderzoek 
waterbeheerplanning. 
Artikel 2: 
Neemt kennis van de documenten die in openbaar onderzoek lagen zijnde:  

- waterbeleidsnota 2020-2025: deel Visie 
- waterbeleidsnota 2020-2025: deel Waterbeheerkwesties 
- tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-

2027 (3de generatie stroomgebiedbeheerplannen).  
Het stadsbestuur heeft hier geen opmerkingen over. 
Artikel 3: 
Een uittreksel van deze beslissing zal voor 2 juli 2019 bezorgd worden aan de Coördinatiecommissie 
Integraal Waterbeleid, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. 

Click here to enter text. 

http://www.volvanwater.be/
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Wonen en omgeving 
5. Aanvraag subsidiedossier integemeentelijke samenwerking woonbeleid door SOLVA. 

Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het artikel 28, §1, van de Vlaamse Wooncode dat de gemeenten aanduidt als regisseur van 
het woonbeleid op hun grondgebied, wat inhoudt dat de stad verantwoordelijk is voor het 
uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van 
sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en 
het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de 
woonomgeving; 

- Het regionaal Klimaatplan “Klimaatgezond Z-O Vlaanderen”, goedgekeurd door de 
Gemeenteraad in zitting van 2 juli 2018, waarin verschillende maatregelen zijn opgenomen 
inzake verduurzaming van residentiële gebouwen; 

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 betreffende de uitbreiding van de 
taakstelling van de Energiehuizen; 

- De erkenning van SOLVA als Energiehuis voor de steden/gemeenten in de regio Z-O 
Vlaanderen, uitgezonderd Aalst; 

- Het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018 dat de 
modaliteiten bepaalt om in aanmerking te komen voor subsidiëring van intergemeentelijke 
projecten (=IGS) ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 

- Gelet het door het schepencollege goedgekeurde princiepsbeslissing in verband met de 
toetreding ‘Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid’ georganiseerd door SOLVA in zitting 
van 18 maart 2019; 

- Het verkennend gesprek met Agentschap Wonen Vlaanderen op 2 mei 2019; 
- Het artikel 10 van het BVR lokaal woonbeleid dat stelt dat enkel projecten met een 

werkingsgebied van minstens twee steden/gemeenten in aanmerking komen voor subsidiëring; 
Relevante documenten 

- Nota aan het college van Andrée De Bruycker, huisvestingsambtenaar, dd° 20 juni 2019 in 
verband met de aanvraag van het subsidiedossier ‘Intergemeentelijke Samenwerking 
Woonbeleid (IGS)’ door SOLVA; 

- Overzicht verplichte en aanvullende activiteiten IGS woonbeleid – BVR over het lokaal 
woonbeleid van 16 november 2018; 

- Richtlijnenkader activiteiten besluit lokaal woonbeleid van 16 november 2018, versie 3 -  1 april 
2019; 

- Subsidieaanvraagdossier IGS woonbeleid - cluster 5. 
Feiten/context/motivering 
Er zijn 3 Vlaamse Beleidsprioriteiten voor lokaal woonbeleid waarbinnen de stad vrij is om zelf 
beleidskeuzes te maken, oplossingen te bieden aan problemen op de lokale woonmarkt en in te 
spelen op lokale opportuniteiten: 

- de stad zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden 
- de stad werkt aan de kwaliteit van de woning en de woonomgeving 
- de stad informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen; 

De stad geeft via de meerjarenplanning invulling aan de Vlaamse beleidsprioriteiten door het koppelen 
van prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties; 

De regio Z-O Vlaanderen wordt gekenmerkt door een relatief oud patrimonium met een hogere kans 
op slechtere woonkwaliteit; 

Het klimaatplan stelt tot doel om 40% CO² te reduceren tegen 2030 (refertejaar 2011) en de 
negatieve effecten van de klimaatverandering op te vangen via een adaptatieplan; 
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De sector huishoudens neemt het grootste aandeel van CO²-uitstoot voor zijn rekening door 
gebouwenverwarming, sanitair warm water en elektriciteitsverbruik (47%); 

Voor wat de nieuwe taakstelling betreft is het wenselijk dat de Energiehuizen streven naar een 
maximale synergie met de bestaande woonloketten en IGS-projecten in de steden/gemeenten; 

In het kader van het BVR lokaal woonbeleid van 16 november 2018 zullen aanvullende activiteiten 
inzake energie enkel nog voor subsidie in overweging genomen worden op voorwaarde dat ze geen 
deel uitmaken van het basistakenpakket of de vernieuwende of experimentele activiteiten van de 
Energiehuizen en op voorwaarde dat ze geen betalende dienstverlening aan de inwoners behelzen; 

De deelnemende steden/gemeenten aan een IGS-project lokaal woonbeleid moeten een aantal 
verplichte activiteiten uitvoeren en desgewenst ook een aantal aanvullende activiteiten uitvoeren; 

Bij de uitvoering van het IGS-project lokaal woonbeleid moeten de steden/gemeenten bijzondere 
aandacht besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan 
transversale en bovenlokale thema’s die raakpunten hebben met wonen; 

De verplichte activiteiten vermeldt in het BVR lokaal woonbeleid van 16 november 2018 zijn 
opgedeeld volgens volgende Vlaamse beleidsprioriteiten, naast de organisatie van een woonoverleg 
dat tweemaal jaarlijks plaatsvindt, namelijk : 

1) “Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod” 
- de woningmarkt in kaart brengen (lokaal en in het werkingsgebied); 

- kerncijfers over de woningmarkt periodiek bespreken op het woonoverleg; 

- het ruimtelijk beleid betrekken bij het lokaal woonoverleg; 

- voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen; 

- een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren; 

- leegstaande gebouwen en woningen registreren en aanpakken. 

2) “Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving” 
- kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium en gemeentelijke 

woningkwaliteitsreglementen periodiek bespreken op woonoverleg; 

- een lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren met strategie voor de inzet van wettelijke instrumenten: 
bewaking correct uitvoeren, woningcontroleurs aanwijzen, strategie uitwerken; 

- gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen op het woonoverleg bespreken; 

- het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) gebruiken; 

- verzoeken van huurders om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren registreren; 

3) “Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen” 
- kerncijfers over de woonpremies bespreken op woonoverleg; 
- informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen op www.premiezoeker.be; 
- een laagdrempelig woonloket aanbieden; 
- gestructureerde basisinformatie aanbieden over sociaal wonen, premies en veiligheids- en 

kwaliteitsnormen : tegemoetkomingen, ondersteuningsmaatregelen, sociaal huren, -kopen en –
lenen, kwaliteitsnormen woningpatrimonium, privaat huren en verhuren, beleidsmaatregelen op 
vlak van wonen en het respectieve dienstverleningsaanbod; 

- inwoners ondersteunen bij premieaanvragen, bij de inschrijving voor een sociale huurwoning en 
de actualisatie van de inschrijving en bij de administratieve procedure ongeschikt-, 
onbewoonbaar- en overbewoondverklaring; 

- meldpunt anti-discriminatie installeren; 
- een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeenten. 

SOLVA heeft voorafgaand een nulmeting in de stad uitgevoerd om een inschatting te kunnen maken 
van de huidige werking van de stad op vlak van woonbeleid en om een voorstel te kunnen formuleren 
voor de keuze van de aanvullende activiteiten; 
De aanvullende activiteiten kunnen door de stad zelf worden gekozen en kunnen verschillend zijn 
binnen eenzelfde cluster; 
De volgende aanvullende activiteiten worden opgenomen in de subsidieaanvraag voor de stad Ronse: 

http://www.premiezoeker.be/
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Prioriteit 1 : De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de 
woonnoden 
1_4 : Zorgen voor de herhuisvesting van kwetsbare inwoners die wonen op een plaats waar dat 
stedenbouwkundig is toegestaan 
Prioriteit 2 : De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving 
2_1 : Op eigen initiatief conformiteitsonderzoeken en gratis conformiteitsattesten afgeven 
2_2 : Een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld 
in bepaalde situaties 
2_3 : Een verordening vaststellen en toepassen waarbij de geldigheidsduur van het conformiteitsattest 
beperkt wordt, en woningen met dergelijke conformiteitsattesten opvolgen 
2_6 : Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken 
2_7 : Een afsprakenkader met de minister en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de 
stad/gemeente aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten, conformiteitsonderzoeken 
uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen en kamers door het sociaal verhuurkantoor 
2_10 : De ongeschiktheid en onbewoonbaarheid en de datum van vaststelling aanbrengen op de 
gevel van private woningen 
Prioriteit 3 : De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen 
3_1 : Een uniek loket installeren voor alle lokale woonactoren die werkzaam zijn in de gemeente 
3_2 : Sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners 
3_3 : Samenwerken met het vredegerecht en de deurwaarder in het kader van de procedure 
gerechtelijke uithuiszetting 
Via de intergemeentelijk samenwerking en de daaraan gekoppelde subsidies kan het lokaal 
woonbeleid nog verder kwalitatief en professioneel worden uitgebouwd. SOLVA, het Agentschap 
Wonen Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen voorzien hiervoor de nodige ondersteuning. De 
ondersteuning bestaat uit een subsidie voor de verplichte activiteiten, verhoogd met een subsidie voor 
de aanvullende activiteiten; 
In het voorstel van SOLVA vormt de stad Ronse, samen met de gemeenten Kluisbergen en 
Maarkedal een cluster om aanspraak te kunnen maken op de subsidiëring van intergemeentelijke 
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 
Een herziening van het activiteitenpakket en/of werkingsgebied is mogelijk vanaf 2023; 
De subsidiëring voor de verplichte activiteiten wordt berekend op basis van een puntensysteem, 
waarbij een subsidiepunt overeenstemt met 12.000 euro per werkingsjaar. De subsidie voor de 
verplichte activiteiten bedraagt 5 subsidiepunten, welke cumulatief verhoogd kunnen worden op basis 
van 1/aantal private huishoudens in het werkingsgebied 2/aantal nieuwe gemeenten in een IGS-
project en 3/aantal gemeenten binnen het werkingsgebied met min. 2.500 en max. 5.000 private 
huishoudens. De subsidie voor de verplichte activiteiten kan niet meer bedragen dan twaalf 
subsidiepunten; 
De subsidie voor de aanvullende activiteiten wordt berekend als een percentage van de subsidie van 
de verplichte activiteiten : 5% voor een aanvullende activiteit uit de lijst van Agentschap Wonen 
Vlaanderen, 3% voor een eigen voorstel van aanvullende activiteiten; 
Het merendeel van de subsidie wordt aangewend voor extra personeelsinzet, aan te werven door 
SOLVA en in te zetten voor dit regionaal project IGS lokaal woonbeleid. Het overige deel van de 
subsidie zal worden ingezet voor de uitvoering van intergemeentelijke acties/projecten die uitvoering 
geven aan het lokaal woonbeleid; 
De subsidie zal op billijke wijze verdeeld worden tussen de steden/gemeenten onderling, waarbij 
naast een basispakket van 0,1 FTE per stad/gemeente, de resterende personeelscapaciteit à rato van 
het aantal huishoudens over de steden/gemeenten binnen de cluster wordt verdeeld; 
Het regionaal project IGS lokaal beleid voorziet in minimaal volgende personeelsbezetting : 

- 0,5 FTE regiocoördinator wonen (o.a. organiseren IGS-structuur in Z-O Vlaanderen, opvolgen 
relevante regelgeving en beleidsinformatie en ontsluiten naar de clustercoördinatoren, opzetten 
samenwerkingsverbanden met regionale partners, monitoren van de werking en verplichte en 
aanvullende activiteiten, vorm geven van intergemeentelijke acties/projecten) 

- 6 FTE clustercoördinatoren (o.a. organiseren stuurgroep IGS (2x per jaar) en jaarlijks evalueren 
verplichte en aanvullende activiteiten; (mee-) organiseren lokaal woonoverleg, uitwerken 
strategie voor bewaking woonkwaliteit, opzetten structurele samenwerking met lokale partners, 
ondersteunen 1e lijnadvies woon-en energieloket, organiseren 2e lijnadvies woon- en 
energieloket, ontwerpen nieuwe reglementen/verordeningen, opzetten 
informatiecampagnes/sensibiliseringscampagnes, organiseren infomomenten, 
dossierbehandeling) 
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- 0,5 FTE medewerker studie en onderzoek (o.a. woningmarkt in kaart brengen, kerncijfers voor 
woonoverleg aanleveren, woonbehoeftestudies opmaken) 

- 1 FTE technisch experten/controleurs (o.a. woningkwaliteitscontroles, leegstandcontroles). 
De deelnemende gemeenten/stad binnen cluster 5 zullen bij benadering beschikken over volgend 
FTE: 
KLUISBERGEN : 0,2 
MAARKEDAL : 0,15 
RONSE : 0,4 

De tijdsinvestering van de technisch expert/controleur zal pro rata worden verdeeld oer de steden en 
gemeenten binnen de regio in functie van het aantal goedgekeurde aanvullende activiteiten. Wanneer 
de toegekende basisuren opgebruikt zijn door een stad/gemeente, zal een betalend aanbod ter 
beschikking gesteld worden vanuit SOLVA; 

De stad Ronse blijft zelf verantwoordelijk voor de inzet van personeel en middelen om de 
verplichtingen in kader van het decreet Vlaamse Wooncode uit te voeren. Wanneer blijkt dat , 
ondanks de bijkomende, gesubsidieerde personeelsinzet van SOLVA, de verplichte taakstellingen van 
de stad/gemeente toch niet gehaald kunnen/zullen worden, kan bijkomende betalende capaciteit 
vanuit SOLVA worden ingezet. 

Besluit: 
Artikel 1 :  
Het College van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toetreding tot de cluster IGS 
woonbeleid Z-O Vlaanderen samen met de gemeenten Maarkedal en Kluisbergen om aanspraak te 
kunnen maken op de subsidies intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid; 
Artikel 2 : 
Het College van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag 2020-2025 voor de cluster 5 
binnen het regionaal project IGS Woonbeleid Z-O Vlaanderen, dat door initiatiefnemer SOLVA bij het 
Agentschap Wonen Vlaanderen wordt ingediend goed en legt dit ter goedkeuring voor aan de 
Gemeenteraad in zitting van 2 september 2019; 
Artikel 3 : 
Het College van burgemeester en schepenen duidt volgende personen aan om deel te nemen aan de 
stuurgroep die twee keer per jaar doorgaat, namens de stad : 
Luc Dupont, burgemeester 
Wim Vandevelde, schepen huisvesting 
Kristof Meerschaut, gemeentelijke omgevingsambtenaar 
Andrée De Bruycker, huisvestingsambtenaar. 
 

6. Lijst voorkooprechten 20 juni 2019 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 

Relevante documenten 
- Lijst van voorkooprechten van 20 juni 2019 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het recht op de voorkoop niet uit te oefenen. 
 

Leven en welzijn 
7. Verslag werkgroep 'erfgoed' dd° 11 juni 2019 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
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Verslag vergadering werkgroep erfgoed bij de stedelijke cultuurraad dd° 11 juni 2019 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag van de vergadering. 
 

Vrije tijd 
8. Organisatie Fietslessen en samenwerking Sportdienst- OCMW: goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Organieke wet van 8 juli 1976, betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; art. 1 

Omzendbrief d.d. 20 december 2016 betreffende de toelage ter bevordering van de participatie en 
sociale activering  
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

Relevante documenten 
Samenwerkingsovereenkomst OCMW-Sportdienst ifv de organisatie van de fietslessen 

Feiten/context/motivering 
Buurtsport Ronse organiseert sedert een drietal jaar, a rato van éénmaal per jaar; fietslessen voor 
volwassenen die niet kunnen fietsen. Kunnen fietsen verhoogt de zelfstandigheid van de deelnemers, 
verhoogt de kansen op tewerkstelling, draagt bij aan het milieu en de eigen gezondheid. Deze cursus 
is telkens een succes en via de sociale partners komt regelmatig de vraag naar meer fietslessen. 
Buurtsport Ronse wil daarom twee cursussen per jaar organiseren, één in het voorjaar en één in het 
najaar. 
Vanuit de evaluatie van de cursus dringen er zich enkele wijzigingen op in de organisatie van de 
cursus. De cursisten werden niet tussentijds geëvalueerd, maar wel op het einde. Dat leidt soms tot 
verkeerde verwachtingen. De cursus zal vanaf nu bestaan uit 4 opeenvolgende modules met telkens 
een test op het einde. Slagen in de test betekent toelating tot de volgende module. Voor elke module 
moet opnieuw ingeschreven worden.  
Tot nu toe werd de volledige cursus aangeboden aan €20 per deelnemer, wat voor sommige 
deelnemers echt goedkoop is. Ons voorstel is om de cursussen vanaf nu op te nemen in de VT-pas 
zodat de deelnameprijs beter afgestemd is op de financiële mogelijkheden per deelnemer.  We stellen 
voor om volgende prijzen te hanteren per module: Basisprijs = €15; VT-pas cat. 2 = €10,5; VT-pas 
cat.1 = €4,5. 
Door  vooraf een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW af te sluiten, kan de kost van de 
cursussen gedragen worden door het Fonds voor participatie en sociale activering. Deze kost betreft 
€600 voor de huur van de fietsen en €700 voor de inzet van de lesgevers. Dit zorgt er voor dat noch 
Stad Ronse, noch het OCMW kosten hebben aan de cursussen, behalve de tijdsinvestering van de 
lesgevers verbonden aan de sportdienst. (Zie voorstel tot samenwerking in bijlage) 
Om de veiligheid van de deelnemers te verhogen willen wij helmen en fluojasjes aankopen voor de 
deelnemers. Dit kost kan gedragen worden door het inschrijvingsgeld van de deelnemers. 
Op het einde van de cursus wordt de deelnemers de kans geboden om een fiets aan te kopen in de 
Kringwinkel. Op die manier verhoogt de kans dat ze blijven fietsen. Voor de aankoop van deze fietsen 
wordt er samengewerkt met SEVA. SEVA voorziet in 80% van de aankoopprijs, de overige 20% wordt 
door de deelnemers zelf betaald. Deze samenwerking blijft behouden. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de organisatie van twee 
fietscursussen per jaar 
Artikel 2: 
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om de fietscursussen op te nemen in de 
VT-pas en met het voorgestelde inschrijvingsgeld: basisprijs = €15/module; VT-pas cat.2 = 
€10,5/module en VT-pas cat.1 = €4,5 
Artikel 3: 
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Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het voorgestelde 
samenwerkingsakkoord met OCMW ten einde de kosten in te schrijven in het Fonds voor participatie 
en sociale activering. 
Artikel 4: 
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de aankoop van fietshelmen en 
fluojasjes ten einde de veiligheid van de deelnemers te verbeteren. 
Artikel 5: 
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de samenwerking met SEVA ten 
einde dat de deelnemers zich een fiets kunnen aanschaffen om te blijven fietsen. 
 

9. Educatief theaterproject BIJ DE BUREN. Goedkeuring. 

Feiten/context/motivering 
Bij De Buren is een theaterproject van vzw Luxemburg voor de allerkleinsten dat in eerste instantie 
focust op de kennis van het Nederlands zowel in een schoolse context als in huiskamers.  
Vzw Luxemburg heeft deze culturele tool ontwikkeld om in samenwerking met scholen, 
schoolopbouwwerk organisaties, culturele actoren zoals cultuurcentra, ouders en hun 
kinderen én vriendjes uit de buurt, de ontmoeting en dialoog te stimuleren maar evenzeer op een 
speelse ongedwongen doch professionele wijze de kennis van het Nederlands te stimuleren bij 
peuters met een meertalige achtergrond.  
De werkwijze gaat als volgt :  
In de betrokken school wordt de theatervoorstelling gelanceerd waarin het verhaal aan de hand van 
een kleuterboek wordt geacteerd met 2 professionele acteurs. De ouders van het klasje worden 
uitgenodigd waarbij de betrokken schoolopbouwwerker aanwezig is en de ontmoeting faciliteert 
tussen de ouders en de acteurs.  
De ouders en de kinderen samen zien het theaterstukje en nadien volgt een bespreking met de 
ouders met de vraag welke ouders bereid zijn om bij hun thuis het theatermoment te laten 
plaatsvinden waarbij vriendjes en hun ouders uit hun straat/wijk worden uitgenodigd.  Dit vindt telkens 
plaats op woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag.  
De school, schoolopbouwwerk en het cultuurcentrum kunnen als nazorg verder bouwen op de 
ontstane contacten en uiteraard kan de school verder bouwen op hetgeen spelenderwijs aangeleerd is 
op het vlak van de Nederlandse taal.  
Voor Ronse wordt gekozen voor Seppe Decubber (Ronse) en Linde Carrijn (Brakel) die beiden 
actief zijn als volleerde acteurs in het professionele theatercircuit van Gent, Antwerpen en tournees in 
Vlaanderen.   
Linde Carrijn speelt oa bij Compagnie Cecilia, Seppe Decubber speelt in het jonge gezelschap 
Kuiperskaai dat onderdak heeft gevonden in het Toneelhuis (Antwerpen).  Beiden hebben (nog 
steeds) een sterke link met Ronse omwille van het feit dat ze beiden veel in Ronse vertoefden in de 
afdeling Woord van de Kunstacademie KAVA Ronse!  Zij kwamen trouwens enthousiast met het 
voorstel om dit project op te starten in ‘hun’ Ronse, wat alleen maar kan bijdragen tot de intensiteit van 
de contacten. 
Het project vond reeds plaats in oa. Antwerpen en Gent en had heel positieve effecten op de latere 
sociale cohesie in de straat en de oudercontacten in de school op basis van de werking van 
Samenlevingsopbouw! 
Dit project sluit perfect aan bij het bestuursakkoord waarbij ingezet wordt op dialoog, betrokkenheid en 
participatie en waarin het versterken van de sociale cohesie en van de Nederlandse taal zowel 
binnen Onderwijs als binnen de Vrije Tijd hoog op de agenda staat! 
Voor Ronse stel ik voor om kleinschalig te starten met één school om het project zowel inhoudelijk, 
organisatorisch als budgettair haalbaar te houden.  Sint-Antoniuscollege is geïnteresseerd en bereid 
én kan het project inpassen in hun planning van het najaar, allicht zal dit in de loop van november zijn.   
In een latere fase en bij positieve feedback en dit met het oog op een ander publiek, kan er ook een 
samenwerking volgen met andere Ronsische scholen, de bib, Kind en Gezin, Spelotheek, .. 
Gezien er met professionele en ervaren acteurs wordt gewerkt die zich een methodiek eigen  hebben 
gemaakt én waarbij alle sociale rechten worden gerespecteerd, wordt door de organisatie Luxemburg 
300 euro gevraagd per voorstelling/thuisbezoek voor de 2 acteurs (fee, verplaatsing/vervoer en per 
diems) waarbij er steeds 2 voorstellingen per halve dag worden ingepland.  
Het project kost 600 euro / halve dag op basis van faire en marktconcurrentiële vergoedingen in 
de culturele sector voor professionele cultuurwerkers waarbij het voor het budget stad – 
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vergoedingen aan derden – haalbaar is om dit jaar te starten met 8 halve dagen (waarbij de 
lanceervoorstelling ingerekend zit).   
Dit budget van 4.800 euro (zonder btw) is voorhanden binnen het cultuurbudget om oa. educatieve 
projecten op te zetten  

Besluit: 
Artikel 1:   
Akkoord te gaan met de organisatie van het educatief theaterproject BIJ DE BUREN van 
cultuurcentrum De Ververij ism vzw Luxemburg en Samenlevingsopbouw Ronse.  
 

Organisatieontwikkeling 
10. Vernieuwing contract multifunctionals. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Artikel 43, 11° van het Gemeentedecreet. 
Wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 15 van de Wet overheidsopdrachten 
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (aankoop- of 
opdrachtencentrale). 
Besluit van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 28 april 2010 waarbij goedkeuring wordt 
verleend aan het bestek met nr. ICT/2010/003 voor de opdracht 'Raamcontract multifunctionals en 
beheersysteem” met "algemene offerteaanvraag' als wijze van gunnen. 
Voornoemde goedgekeurde bestek met nr. ICT/2010/003, inzonderheid waar dit stelt:  

- 'Wet van 15 juni 2006 en latere wijzigingen betreffende overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikelen 2,4° en 15' 

- 'De leveradressen kunnen elke site zijn verbonden aan het provinciale bestuur, of elke site 
verbonden aan één van de gemeentes uit de lijst in bijlage C van dit bestek' 

- 'De toewijzing van dit raamcontract creëert het kader waarbinnen bestellingen voor 
multifunctionals, een beheersysteem en/of service management mogelijk wordt. De bestellingen 
kunnen worden geplaatst door het provinciebestuur voor haar administratie of door de 
gemeentebesturen vermeld in bijlage C voor hun administratie 

- 'Het betreft de Oost-Vlaamse gemeentes en Vlaamse provinciebesturen die gebruik kunnen 
maken van het raamcontract. Hiertoe nemen zij rechtstreeks contact op met de 
projectcoördinator van de leverancier waarbij zij één of meer multifunctionals, een 
beheersysteem en/of een bijhorend contract voor servicemanagement kunnen bestellen aan de 
voorwaarden overeengekomen in dit raamcontract, en zolang het raamcontract loopt.'. 

Besluit van de deputatie van de Provincieraadsbesluit van Oost-Vlaanderen van 16 december 2010 
waarbij de voornoemde opdracht 'Raamcontract multifunctionals en beheersysteem' wordt 
toegewezen aan de firma Canon Belgium nv. 
Voornoemde opdracht 'Raamcontract multifunctionals en beheersysteem' van de Provincie Oost-
Vlaanderen is een opdrachtencentrale in de zin van artikel 15 van de Wet van 15 juni 2006. 

Relevante documenten 
Collegebeslissing van 14/03/2016 en de beslissing van de OCMW-raad i.v.m. een principieel akkoord 
om éénzelfde contract voor Stad en OCMW Ronse aan te gaan. 

Feiten/context/motivering 
Stad Ronse kan gebruik maken van het raamcontract van de provincie Oost-Vlaanderen of Farys 
waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningprocedure te organiseren;  
Het huidige huurcontract van de kopieertoestellen verloopt op: 

- voor Stad Ronse met Canon verloopt op 20 oktober 2019 
- voor OCMW Ronse met Ricoh verloopt in september 2019; 

Het gebruik van kopieertoestellen, printers, scanners en/of faxen noodzakelijk is voor het goed 
functioneren van de dagelijkse werking van het stadsbestuur. 
De nodige budgetten zijn voorzien op basis van de huidige huurcontracten. Op basis van de 
aangeboden offertes zal de totale kost lager liggen dan de huidige lopende huurcontracten waardoor 
met zekerheid een financiële besparing bekomen wordt. 
Het is aangewezen dat Stad Ronse van de opdrachtencentrale gebruik maakt:  
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- De in de opdrachtencentrale voorziene producten voldoen aan de behoefte van de Stad Ronse.  
- Zelf geen gunningprocedure moeten voeren betekent een besparing aan tijd en geld.  
- De Provincie of Farys beschikken over meer technische expertise ter zake en de aangewende 

gunningcriteria gelden ook voor de Stad Ronse.  
- Mocht het lokaal bestuur Ronse enkel voor zichzelf een gunningprocedure voeren, ligt het voor 

de hand dat de prijszetting hoger zou zijn.  
De opdrachtencentrale houdt geen exclusiviteit in. 
Er zijn 2 raamcontracten beschikbaar voor multifunctionals: 

- Canon via Provincie Oost-Vlaanderen 
- Ricoh via Farys 

De prijsvraag bij Canon en Ricoh omvat: 
- Huurcontract voor 60 maand (standaard looptijd)  
- All-in prijs (levering, installatie, onderhoud, toners, herstellingen, werkingskost 

opdrachtencentrale) 
- 26 toestellen waarvan: 

• 15 voor basisgebruik 
• 7 voor hoog gebruik 
• 4 voor zwaar gebruik 

- Alle toestellen moeten minimum volgende aankunnen: 
• Print/scan/kopie/fax 
• A3 en A3 formaat 
• Zwartwit en kleur 
• Minimum 25 pagina’s per minuut  

- Printbeheersysteem 
- Geavanceerde scanning voor postregistratie en facturen op 3 toestellen 
- Beveiligd afdrukken + authenticatie met badge 

Prijsoffertes: 
- Canon: 

• Huur: 2774,36 euro (btw incl) per maand 
• Klikprijs:  

- Zwartwit: 0,00363 euro (btw incl) / maand 
- Kleur: 0,03025 euro (btw incl) / maand 

- Ricoh: 
• Huur: 2957,77 euro (btw incl) per maand 
• Klikprijs:  

- Zwartwit: 0,003025 euro (btw incl) / maand 
- Kleur: 0,030613 euro (btw incl) / maand 

De offerte van Canon voorziet om alle toestellen (stad+OCMW) reeds vroeger te vervangen zodat het 
verschil in looptijd weggewerkt kan worden. De oude huurprijs van de bestaande Canon toestellen 
blijft behouden tot de contractuele start van het nieuwe contract. De nieuwe Canon toestellen in het 
OCMW worden aan een gratis huurprijs aangeboden tot aan de start van het nieuwe contract. 
De offerte van Canon voorziet in driemaandelijkse facturatie van de huur (i.p.v. de huidige 
maandelijkse facturatie) en vaste voorschotfacturen voor het verbruik met één afrekeningsfactuur per 
jaar. Dit zorgt ervoor dat de administratieve afhandeling van de facturen vereenvoudigd wordt voor de 
financiële dienst. 
De vergelijking: 

- Vaste huurkost: Canon 183,41 euro (btw incl) / maand goedkoper 
- Klikprijs: Canon goedkoper voor zwart, Ricoh goedkoper voor kleur; maar beide zijn sterk 

vergelijkbaar 
De verdeling van kleur versus zwartwit afdrukken: 

- 77% in zwartwit 
- 23% in kleur 

De economisch meest voordelige aanbieder is Canon. 
De dienst informatica is tevreden van de ondersteuning die Canon geleverd heeft in het huidige 
huurcontract alsook worden de toestellen naar gebruiksgemak en de kwaliteit van de afdrukken/kopies 
door de stadsdiensten als goed wordt ervaren. 99% van alle pannes aan een toestel werden, zoals 
beschreven in het onderhoudscontract, de volgende werkdag opgelost. 

Besluit: 
Artikel 1:  
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Voor de aanschaf van multifunctionals wordt gebruik gemaakt van de voornoemde opdrachtencentrale 
van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Artikel 2: 
Een bestelling wordt opgemaakt met Canon voor de duur van 60 maand (+ 3 gratis maanden voor 
overgangsperiode) voor een totaal van 26 toestellen en het bijhorende printbeheersysteem. 
Artikel 3: 
Volgende toestellen worden opgenomen in de bestelling: 

- 15 toestellen voor basis gebruik (type C3525i): 
o Secretariaat 2de toestel 
o Facilitair beheer 
o Personeel/informatica 
o Bevolking 
o Bevolking 2de toestel 
o Erfgoed 
o Zwembad 
o Bibliotheek toestel administratie 
o Jeugd 
o Wijkwerking Samenlevingsopbouw 
o Financiële dienst cel budget en beleid 
o Sociaal Huis gelijkvloers vooraan 
o Sociaal Huis gelijkvloers achteraan 
o Omgeving 1ste verdieping 
o Snelbalie 

- 7 toestellen voor hoger gebruik (type C5535i): 
o Omgeving gelijkvloers 
o Toerisme 
o Bibliotheek publiek toestel 
o Werkplaatsen 
o Financiële dienst cel boekhouding 
o Sport 
o Cultuur 

- 4 toestellen voor zwaar gebruik (type C7565i): 
o Secretariaat 
o Technische dienst 
o Academie 
o Sociaal Huis 1ste verdieping vooraan 

 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
11. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 

organisatie van een pleinconcert op de Kleine Markt op 12 juli 2019. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

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

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 
De dienst evenementen van de stad Ronse heeft een aanvraag ingediend om op vrijdag 12 juli 2019 
een concert te organiseren op de Kleine Markt.  
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Overwegende dat voornoemde activiteit aanleiding geeft tot het treffen van de passende 
beperkingsmaatregelen op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de 
openbare veiligheid. 

Besluit: 
Artikel 1: 
Vrijdag 12 juli 2019 vanaf 12u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, verkeersverbod in 
te voeren: 
- op de Kleine Markt 
- op het Kaatspelplein, tussen de St.-Hermesstraat en de Kleine Markt 
- in de Schipstraat 
- in de St.-Martensstraat 
De maatregel zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 op schraag. 
Artikel 2: 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
Artikel 3:  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
Artikel 4: 
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde. 
 

12. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
organisatie van een pleinconcert op het Jean-Baptiste Guissetplein op 19 juli 2019. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 

van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

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

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 
De dienst evenementen van de stad Ronse heeft een aanvraag ingediend om op vrijdag 19 juli 2019 
een concert te organiseren op het Jean-Baptiste Guissetplein. 
Overwegende dat voornoemde activiteit aanleiding geeft tot het treffen van de passende 
beperkingsmaatregelen op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de 
openbare veiligheid. 

Besluit: 
Artikel 1: 
Op vrijdag 19 juli 2019 vanaf 12u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, parkeerverbod 
in te voeren :  
- op het Jean-Baptiste Guissetplein  
- in de Stationsstraat, tussen het kruispunt met de Charles de Gaullestraat en het Jean-Baptiste 
Guissetplein.   
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1 op het onderbord de datum - uurgroep 
vermeldend waarop dit zal gelden. 
Artikel 2:  
Op vrijdag 19 juli 2019 vanaf 12u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, verkeersverbod 
in te voeren : 
- op het Jean-Baptiste Guissetplein  
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- in de Stationsstraat, tussen het kruispunt met de Charles de Gaullestraat en het Jean-Baptiste 
Guissetplein.   
De maatregel zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 op schraag. 
Artikel 3: 
Op vrijdag 19 juli 2019 vanaf 12u00 het éénrichtingverkeer in de Politiekegevangenenstraat op te 
heffen en om te vormen tot een straat waar het verkeer in beide richtingen en enkel het plaatselijk 
verkeer is toegelaten.  
De maatregel zal worden aangeduid door afdekken van het bord C1 en bord F19 en plaatsen van de 
borden C3 en onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ – A39 en F45c op schraag. 
Artikel 4: 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
Artikel 5: 
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
Artikel 6:  
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. 
 

13. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
organisatie van een pleinconcert op het Winston Churchillplein en een deel van de 
Stationsstraat op 9 augustus 2019. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 

van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

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

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 
De dienst evenementen van de stad Ronse heeft een aanvraag ingediend om op vrijdag 9 augustus 
2019 een pleinconcert te organiseren op Winston Churchillplein en een deel van de Stationsstraat in 
Ronse. 
Overwegende dat voornoemde activiteit aanleiding geeft tot het treffen van de passende 
beperkingsmaatregelen op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de 
openbare veiligheid. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Op vrijdag 9 augustus 2019, vanaf 12u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren : 
- op het Winston Churchillplein, tussen het kruispunt met de verbinding Ijzerstraat – Oudstrijderslaan 
en aansluiting met de Stationsstraat 
- in de Stationsstraat, aan beide zijden van de rijbaan, tussen het kruispunt met de Charles de 
Gaullestraat en het huis n° 21. 
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1, op het onderbord de datum - uurgroep 
vermeldend waarop dit zal gelden. 
Artikel 2: 
Op vrijdag 9 augustus 2019, vanaf 12u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, enkel het 
plaatselijk verkeer toe te laten : 
- in de Stationsstraat, vanaf het kruispunt met de Charles de Gaullestraat tot het huis nr 21. 
De maatregel zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 en onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk 
verkeer’ op schraag. 
Artikel 3:  



 16/16 

Op vrijdag 9 augustus 2019, vanaf 06u00 tot 19u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
verkeersverbod in te voeren : 
- in de Stationsstraat, vanaf het huis nr 21 tot het Winston Churchillplein.  
- op het Winston Churchillplein, vanaf de Stationsstraat tot het kruispunt met de verbinding Ijzerstraat 
– Oudstrijderslaan. 
Het verbod zal worden aangeduid met het verkeersbord C3 op schraag. 
Artikel 4: 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
Artikel 5: 
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
Artikel 6:  
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 
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