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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 1 JULI 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. Vernieuwing stadhuis - Aankoop klantenbegeleidingssysteem. Goedkeuring sluiting. 
2. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermes 23 juni 2019. Kennisname. 
3. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Martinus 23 mei 2019. Kennisname. 
4. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Antonius 28 mei 2019. Kennisname. 

Openbare veiligheid 
5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van antiek- en 
brocantemarkt op 30 juni, 14 juli, 11 en 25 augustus en 8 september 2019. Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Wegen- en rioleringswerken Bedrijvencentrum Pont-West 2de fase - goedkeuring van het pv 
van definitieve oplevering 
7. Installeren van aansluitkasten in bestaande OV-palen voor de aansluiting van kerstverlichting 
in de Wijnstraat, Abeelstraat, Peperstraat, Hoogstraat, Jean-Baptiste Dekeyserstraat en 
Stationsstraat 
8. Leveren en plaatsen van lichtstraten op het dak van de stedelijke werkplaatsen 
Leuzesesteenweg 144 te Ronse.  Goedkeuring. 
9. Verbouwen toeristisch onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote - goedkeuring van de 
Eindafrekening 

Leven en welzijn 
10. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025 - beslissing 

Vrije tijd 
11. Herbruikbare drinkbekers 
12. Aanvraag projectsubsidie Werkgroep bevrijding van Ronse. Goedkeuring. 
13. Subsidieaanvragen sportclubs werkjaar 2018 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 
14. Aanpassing data GR- en OCMW-raad najaar 2019. Beslissing. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Vernieuwing stadhuis - Aankoop klantenbegeleidingssysteem. 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 dd. 12 juni 2019 
- Visum van de financieel directeur dd. 19 juni 2019 
Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Vernieuwing stadhuis – Aankoop klantenbegeleidingssysteem” werd 
door de financiële dienst, in samenwerking met de dienst Informatica een bestek met nr. 2018/313 
opgesteld  
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 28 januari 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 28 januari 2019 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- JCC Software nv, Zutphenstraat 59, NL-7575 EJ Oldenzaal 
- Q-Matic Belgium bvba, Excelsiorlaan 3, 1930 Zaventem 
- Lamson Group, Veldzigt 12, NL-3454 PW De Meern 
- BIS Econocom bv, Pesetastraat 5, NL-2991 XT Barendrecht 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
- JCC Software nv, Zutphenstraat 59, NL-7575 EJ Oldenzaal (€ 23.933,20 excl btw of € 28.959,17 
incl. 21% btw, exclusief de voorgestelde opties / € 31.183,20 excl btw of € 37.731,67 incl. 21% btw, 
inclusief de voorgestelde opties). 
- Q-Matic Belgium bvba, Excelsiorlaan 3, 1930 Zaventem (€ 34.044,42 excl btw of € 41.193,75 incl. 
21% exclusief de voorgestelde opties / € 44.140,37of € 53.409,85 incl. 21% btw, inclusief de 
voorgestelde opties). 
De Financiële Dienst stelde op 12 juni 2019 het verslag van nazicht van de offertes op. 
Beide firma’s dienden een regelmatige offerte in. 
Er werd ervoor gekozen om de voorgestelde opties niet aan te kopen. Deze bieden geen meerwaarde 
voor het beoogde gebruik van het systeem binnen de stadsdiensten. 
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 JCC Software nv, Zuphenstraat 59, NL-7575 EJ Oldenzaal, tegen de prijs van € 23.933,20 excl. 
btw of € 28.959,17 incl. 21%  btw, volgens de offerte van deze inschrijver. 
De uitgave van deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 2017/1 
INFOR-STAD; 
Adviezen/visum 
Een visum is vereist van de financieel directeur. De financieel directeur verleende een visum op 
19 juni 2019. 
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Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 juni 2019. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3: 
De opdracht “Vernieuwing stadhuis – aankoop klantenbegeleidingssysteem” wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde JCC Software bv, Zutphenstraat 59, NL-7575 EJ Oldenzaal, tegen de prijs van € 23.933,20 
excl. btw of € 28.959.17 incl. 21% btw, zonder de voorgestelde opties. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2018/313. 
Artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht zal gebeuren met het krediet voorzien in het investeringsbudget van 
2019 op de budgetcode 2017/1 INFOR-STAD. 
 

2. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermes 23 juni 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 Sint-Hermesbasiliek d.d. 24 juni 2019 houdende het verslag van de Kerkraad 23 juni 
2019. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

3. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Martinus 23 mei 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 Sint-Martinus houdende het verslag van de vergadering van de Kerkraad van 23 mei 
2019. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

4. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Antonius 28 mei 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 
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Schrijven van Sint-Antonius houdende het verslag van de Kerkraad van 28 mei 2019. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen, doch merkt op dat de heer Danny De Brakeleer als bestuurslid van de KOR, 
vermeld in het verslag, geen uitnodiging voor desbetreffende vergadering ontving.  
 

Openbare veiligheid 
5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van antiek- 

en brocantemarkt op 30 juni, 14 juli, 11 en 25 augustus en 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. 

Relevante documenten 
de aanvraag van de heer Geert Van Den Hende, lid van VZW De Vrijheidstrijders, om op zondag 30 
juni, 14 juli, 11 en 25 augustus en 08 september 2019, telkens een antiek- en brocantemarkt te 
houden;  

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 30 juni, 14 juli, 11 en 25 augustus en 08 september 2019,  
telkens vanaf 09u00 tot 18u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, verkeersverbod in te 
voeren:  
- in de St.- Martensstraat, van huis nr 14 tot huis nr 42  
- in de Schipstraat 
- in de Priesterstraat, tussen de Kleine Markt en de St.-Martensstraat 
- op de Kleine Markt 
- op het Kaatsspelplein, tussen het kruispunt met de Watermolenstraat en St.-Hermesstraat  
en het kruispunt met de Kleine Markt en Priesterstraat,  
- in de Cypriaan de Rorestraat,  
voor zover deze straten en pleinen vrij zijn voor gebruik ingevolge de werken aan De Vrijheid.  
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden 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. 
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Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Wegen- en rioleringswerken Bedrijvencentrum Pont-West 2de fase - goedkeuring van het 

pv van definitieve oplevering 
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 2019/106 van de technische dienst. 
- Proces-verbaal van definitieve oplevering dd 27/05/2019. 

Feiten/context/motivering 

- Op 27 mei 2019 werd in aanwezigheid van de heer Pieter Kindermans, afgevaardigde van de 
opdrachtgever Solva, de heer Christophe Van der Weken van studiebureau Infraplan bvba en 
de heer Geert Boone, afgevaardigde van de aannemer Audebo nv, overgegaan tot definitieve 
oplevering van de uitgevoerde werken “wegen- en rioleringswerken bedrijventerrein Pont-West 
2de fase”. 

- Tijdens de waarborgperiode werd gevolg gegeven aan de gemaakte opmerkingen van de 
voorlopige oplevering. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig artikel :  
Akkoord te gaan met de definitieve oplevering van de werken “wegen- en rioleringswerken 
bedrijventerrein Pont-West 2de fase” door Audebo nv uit Lochristi. 
 

7. Installeren van aansluitkasten in bestaande OV-palen voor de aansluiting van 
kerstverlichting in de Wijnstraat, Abeelstraat, Peperstraat, Hoogstraat, Jean-Baptiste 
Dekeyserstraat en Stationsstraat 

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 2019/105 van de technische dienst van 19 juni 2019. 
- Offerte van Fluvius van 13 juni 2019. 
- Plan. 

Feiten/context/motivering 

- Om kerstverlichting te kunnen plaatsen op palen van het openbaar verlichtingsnet dienen er 
aansluitkasten geplaatst te worden in deze palen. De technische dienst heeft een offerte 
opgevraagd bij Fluvius om dergelijke aansluitkast te installeren in 28 palen in de Wijnstraat, de 
Abeelstraat, de Peperstraat, de Hoogstraat, de Jean-Baptiste Dekeyserstraat en de 
Stationsstraat. Zo kunnen daar tijdens de kerstperiode paalmotieven op aangesloten worden. 

- Fluvius kan dit werk uitvoeren voor een bedrag van 8.879,02 euro btw verlegd. Het budget is 
beschikbaar in het exploitatiebudget elektrificatiewerken, algemene rekening 2280000, 
beleidsitem 6400. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit dossier aan de goedkeuring van de 
eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
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8. Leveren en plaatsen van lichtstraten op het dak van de stedelijke werkplaatsen 
Leuzesesteenweg 144 te Ronse.  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 2019/107 van de technische dienst van 25 juni 2019 
- Offerte van de firma EDJ uit Letterhoutem 

Feiten/context/motivering 

- Naar aanleiding van de werken aan de daken van de gebouwen van de stedelijke werkplaatsen, 
werd vastgesteld dat nieuwe lichtstraten dienen te worden voorzien. 

- De levering en plaatsing van de lichtstraten dient te worden uitgevoerd door een aannemer en 
de aanpassingen aan de opstand kan worden uitgevoerd door eigen personeel van de stad. 

- Een prijsofferte werd bij verschillende aannemers opgevraagd en bij nazicht heeft de firma EDJ 
uit Letterhoutem de offerte met de laagste prijs aangeboden voor het leveren en plaatsen van 
de lichtstraten. De kostprijs van de werken bedraagt €18.694,5 inclusief btw. 

- Een krediet zal worden aangevraagd bij budgetwijziging in het investeringsbudget 2019. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1: 
Akkoord te gaan met het verslag van de heer de stadsingenieur om de levering en plaatsing van 
lichtstraten op het dak van de stedelijke werkplaatsen toe te kennen aan de firma EDJ uit 
Letterhoutem voor de prijs van €18694,5 inclusief btw. 
 

9. Verbouwen toeristisch onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote - goedkeuring van de 
Eindafrekening 

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 2019/108 van de technische dienst. 
- Overzicht van de vorderingsstaten. 
- Overzicht van de kalenderdagen. 
- Overzicht van de goedgekeurde verrekeningen. 
- Gemeenteraadsbesluit dd 17 oktober 2016, houdende goedkeuring ontwerp en raming. 
- Collegebesluit dd 7 november 2016, houdende akkoord overmaken bestek aan de weerhouden 

kandidaten. 
- Collegebesluit dd 12 december 2016, houdende akkoord met gunning der werken. 
- Collegebesluit dd 5 maart 2018, houdende akkoord met verrekeningen. 
- Collegebesluit dd 28 januari 2019, houdende akkoord met voorlopige oplevering. 

Feiten/context/motivering 
context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbesluit dd 17 oktober 2016 werd het ontwerp “Inrichting en renovatie van het 
Toeristisch Onthaal- en Belevingscentrum Hoge Mote”, opgedeeld in deel bouwwerken en deel 
scenografie, samen met de raming ten bedrage van 1.365.160,11 euro, btw exclusief – 
1.869.257,77 euro, btw inclusief, goedgekeurd. 

- Bij collegebesluit van 12 december 2016, werd akkoord gegaan met de gunning van de werken 
aan de firma NV Arthur Vandendorpe uit Zegelsem voor de som van 1.021.326,20 euro, btw 
exclusief – 1.235.804,70 euro, btw inclusief. 
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- Het totale bedrag van de eindafrekening van de uitgevoerde werken bedraagt 1.116,786,35 
euro, btw exclusief – 1.351.311,48 euro, btw inclusief. 

- Tijdens de uitvoering van de werken werden een aantal goedgekeurde verrekeningen en min- 
en meerwerken uitgevoerd. 
Op 28 januari 2019 werd door het Schepencollege akkoord gegaan met de voorlopige 
oplevering van de werken “Verbouwen Toeristisch Onthaal en Belevingscentrum Hoge Mote”. 

Voordracht 
Na beraadslaging.  

Besluit: 
Enig artikel :  
Akkoord te gaan met de eindafrekening van het “Verbouwen Toeristisch Onthaal en Belevingscentrum 
Hoge Mote”. 
 

Leven en welzijn 
10. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025 - beslissing 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56 

Relevante documenten 
Evaluatierapport samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid – Luc Balcaen 
Financiële tabel voor periode 2020-2025 

Feiten/context/motivering 
De huidige samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid eindigen op 31 december 2019. 
Voor de beleidsperiode 2020-2025 moeten nieuwe samenwerkingsovereenkomsten worden 
afgesloten. De procedure volgend hebben de organisaties een zelfevaluatie opgemaakt. Op basis 
hiervan heeft de administratie een evaluatierapport opgemaakt met daarin voorstellen voor de nieuwe 
overeenkomsten. Op basis van de uitgezette tijdslijn krijgen de organisaties een principiële beslissing 
omtrent het al of niet verder zetten van hun overeenkomst voor half juli 2019. 
De organisaties kunnen volgens de goedgekeurde procedure ook nog worden uitgenodigd door het 
bestuur voor een gesprek. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Samenlevingsopbouw uit te nodigen op 9 september 2019 om 16 uur voor de bespreking  van beide 
convenanten 
Artikel 2:  
Akkoord te gaan met het verder zetten van de samenwerkingsovereenkomsten met Kopa, Werken 
Glorieux, CAW, Auxilior, CGGZ en Huurdersbond. 
Artikel 3: 
Akkoord te gaan met het verder zetten van de samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort, doch niet 
akkoord te gaan met de voorgestelde opgedeelde splitsing van de subsidies. 
Artikel 4: 
Voor Speel-o-theek dienen eerst de cijfers van het aantal bezoekers opgevraagd te worden en hoe de 
inzet van het personeel is. 
Artikel 5: 
Een bedrag van 10.000 euro toe te kennen aan de Vrolijke Kring. 
 

Vrije tijd 
11. Herbruikbare drinkbekers 
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Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
Feiten/context/motivering 
Verwijzen en overwegen het volgende: 

- verwijzen naar bestuursakkoord van de stad en doelstellingen omtrent duurzaamheid 
- verwijzen naar de Europese richtlijn ‘single use plastics’ waardoor in de toekomst gebruik van 

herbruikbare bekers verplicht wordt 
- overwegend dat het zinvol is om een basisaantal aan te kopen voor eigen evenementen en 

lokaal verhuur 
- overwegende dat deze kunnen worden aangevuld met neutrale bekers van IVLA voor grotere 

events en IVLA zou kunnen voorzien in een wasstraat 
- overwegend dat we door printen op bekers ook op gebied van citymarketing een stap vooruit 

kunnen zetten 
- mag ik verwijzen naar de gevraagde offertes 
- Er is een marktonderzoek gedaan geweest op het vlak van herbruikbare bekers. 
- Er werden andere partners gecontacteerd o.a. Eurotaprent uit Sint-Niklaas 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het juiste aantal drinkbekers te huren voor de concerten van 12 en 19 juli 2019. 
Artikel 2: 
Daarna een evaluatie op te vragen en na te gaan welk budget hiervoor kan gebruikt worden. 
 

12. Aanvraag projectsubsidie Werkgroep bevrijding van Ronse. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
- Het reglement dat betrekking heeft op subsidiëring in het kader van de Cultuurraad 

Relevante documenten 
- De aanvraag van de werkgroep bevrijding van Ronse voor de organisatie van de 

Bevrijdingsfeesten ’19 

Feiten/context/motivering 
Gezien de stedelijke adviesraad voor cultuur op dit ogenblik nog niet hersamengesteld is ( de 
oprichting van een nieuwe cultuurraad is volop aan de gang) maar er toch subsidiedossiers worden 
ingediend op basis van het reglement dat betrekking heeft op subsidiëring in het kader van de 
Cultuurraad, stellen we de volgende overgangsregeling voor.    
De Cultuurdienst zal de periode overbruggen waarbinnen er geen cultuurraad functioneert in 
afwachting van een nieuwe cultuurraad. 
Voor de organisatie  van de bevrijdingsfeesten 2019 stelt de cultuurdienst 800 euro voor gezien het 
lokaal historisch belang. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het toekennen van een projectsubsidie van 1000 euro aan de werkgroep 
bevrijding Stad Ronse voor de organisatie van de Bevrijdingsfeesten 2019 op 6-7-8 en 13 september 
2019 op rekeningnummer BE19 6528 4496 9712. 
 

13. Subsidieaanvragen sportclubs werkjaar 2018 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd 
- Het subsidiereglement voor sportverenigingen en reglement extra toelagen voor 

sportevenementen, goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 december 2008  
Relevante documenten 
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- Samenvattende lijst uit te betalen subsidies werkingsjaar 2018 
- Advies van sportraad van 05 juni 2019 

Feiten/context/motivering 
In de BBC staan volgende budgetten opgenomen voor het werkingsjaar 2018 voor subsidies 
aan sportverenigingen.   
• 52.200€ gewone subsidie onder actie VT9 9.1.1 
• 20.272€ impulssubsidie onder actie VT9 9.2.1 
• 6.000€ extra toelage 
• 5.400€ toelage sportraad onder actie VT9 9.1.1 
1. Gewone subsidie en extra toelage 
Het bedrag van 52.200€ wordt verdeeld aan de sportclubs voor de gewone subsidie en 6.000€ 
als extra subsidie.  Deze bedragen worden verdeeld volgens de subsidiereglementen die eind 
2008 werden goedgekeurd. Bij een club werd de aanvraag voor extra toelage geweigerd, na 
het positief advies van de sportraad. De opgegeven activiteiten kwamen niet in aanmerking 
volgens de voorwaarden vastgesteld in het reglement. (zie laatste kolom tabel in bijlage) 
2. Impulssubsidie 
Daarnaast werd eind 2008 ook een extra hoofdstuk aan het sportbeleidsplan toegevoegd 
betreffende de impulssubsidie die gaat over ‘de kwaliteitsverhoging van de 
jeugdsportbegeleiders’.  Ook dit bedrag wordt verdeeld volgens het impulssubsidiereglement 
voor de sportclubs met jeugdwerking. 

Adviezen/visum 
Positief advies van de sportraad  

Besluit: 
Artikel 1:   
Gaat akkoord met de subsidieverdeling en geeft de opdracht om de subsidies uit te betalen aan de 
sportverenigingen tegen uiterlijk 15 juli 2019.  
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 
14. Aanpassing data GR- en OCMW-raad najaar 2019. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
De collegebeslissing van 8 april 2019 houdende de data voor GR- en OCMW-raadszittingen 

Feiten/context/motivering 
De gemeenteraad van november valt vroeg waardoor er eventueel problemen kunnen komen voor de 
behandeling van de algemene vergaderingen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

Besluit: 
Artikel 1:  
De gemeente- en OCMW-raadszitting van : 

• 7 oktober te verplaatsen naar 14 oktober 
• 14 november te verplaatsen naar 18 november. 

 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 
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Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


	AGENDA
	Punten van de besloten zitting
	Bestuur en beleid
	1. Vernieuwing stadhuis - Aankoop klantenbegeleidingssysteem. Goedkeuring sluiting.
	2. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermes 23 juni 2019. Kennisname.
	3. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Martinus 23 mei 2019. Kennisname.
	4. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Antonius 28 mei 2019. Kennisname.

	Openbare veiligheid
	5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van antiek- en brocantemarkt op 30 juni, 14 juli, 11 en 25 augustus en 8 september 2019. Beslissing.

	Beheer patrimonium en infrastructuur
	6. Wegen- en rioleringswerken Bedrijvencentrum Pont-West 2de fase - goedkeuring van het pv van definitieve oplevering
	7. Installeren van aansluitkasten in bestaande OV-palen voor de aansluiting van kerstverlichting in de Wijnstraat, Abeelstraat, Peperstraat, Hoogstraat, Jean-Baptiste Dekeyserstraat en Stationsstraat
	8. Leveren en plaatsen van lichtstraten op het dak van de stedelijke werkplaatsen Leuzesesteenweg 144 te Ronse.  Goedkeuring.
	9. Verbouwen toeristisch onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote - goedkeuring van de Eindafrekening

	Leven en welzijn
	10. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025 - beslissing

	Vrije tijd
	11. Herbruikbare drinkbekers
	12. Aanvraag projectsubsidie Werkgroep bevrijding van Ronse. Goedkeuring.
	13. Subsidieaanvragen sportclubs werkjaar 2018


	Bijkomende punten van de besloten zitting
	Organisatieontwikkeling
	14. Aanpassing data GR- en OCMW-raad najaar 2019. Beslissing.



	BESLOTEN ZITTING
	Punten van de besloten zitting
	Bestuur en beleid
	1. Vernieuwing stadhuis - Aankoop klantenbegeleidingssysteem. Goedkeuring sluiting.
	2. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermes 23 juni 2019. Kennisname.
	3. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Martinus 23 mei 2019. Kennisname.
	4. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Antonius 28 mei 2019. Kennisname.

	Openbare veiligheid
	5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van antiek- en brocantemarkt op 30 juni, 14 juli, 11 en 25 augustus en 8 september 2019. Beslissing.

	Beheer patrimonium en infrastructuur
	6. Wegen- en rioleringswerken Bedrijvencentrum Pont-West 2de fase - goedkeuring van het pv van definitieve oplevering
	7. Installeren van aansluitkasten in bestaande OV-palen voor de aansluiting van kerstverlichting in de Wijnstraat, Abeelstraat, Peperstraat, Hoogstraat, Jean-Baptiste Dekeyserstraat en Stationsstraat
	8. Leveren en plaatsen van lichtstraten op het dak van de stedelijke werkplaatsen Leuzesesteenweg 144 te Ronse.  Goedkeuring.
	9. Verbouwen toeristisch onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote - goedkeuring van de Eindafrekening

	Leven en welzijn
	10. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025 - beslissing

	Vrije tijd
	11. Herbruikbare drinkbekers
	12. Aanvraag projectsubsidie Werkgroep bevrijding van Ronse. Goedkeuring.
	13. Subsidieaanvragen sportclubs werkjaar 2018


	Bijkomende punten van de besloten zitting
	Organisatieontwikkeling
	14. Aanpassing data GR- en OCMW-raad najaar 2019. Beslissing.




