
 

 

 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeente- 
en OCMW-raad 
 

 
Ronse, vrijdag 23 augustus 2019 
 

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op 
maandag 02 september 2019 om 19:00 uur. De zitting van de OCMW-raad volgt aansluitend op de 
openbare zitting van de gemeenteraad. 

Locatie: TIO3 - Atelier 1, Oscar Delghuststraat 60 Ronse 

AGENDA GEMEENTERAAD 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                          
Budgetwijzigingen 2019 van de kerkfabrieken Sint-Hermes en Sint-Martinus, ressorterend 
onder het Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                
Aktename. 

2. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                                   
Geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                           
Goedkeuring. 

3. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                              
Coördinatie meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                           
Goedkeuring. 

4. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                                  
Budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
Aktename. 

5. Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus TIO³. 
Goedkeuring. 

Openbare veiligheid 

6. Politie.                                                                                                                                           
Vacant verklaren van een betrekking van contractueel personeelslid, niveau D (arbeider – 
lid Administratief Beheer) voor de Politiezone Ronse.                                                                           
Goedkeuring van het functieprofiel en samenstelling van de selectiecommissie.                   
Beslissing. 

Financieel beheer 

7. Verzekeringsportefeuille van de Stad en het OCMW Ronse, AGB Sport, Cultuur en 
Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone Ronse en OVERO Ronse. 
Goedkeuring rapport selectieleidraad, lastvoorwaarden en opstart van de 
plaatsingsprocedure. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

8. De Stadstuin.                                                                                                                        
Aangepaste grondverkoop voor appartement binnen residentie Catillus ingevolge 
bijkomende aankoop autostaanplaats.                                                                                 
Grondverkopen voor appartement in residentie Janus en 2 woningen E. Delmottestraat 28 
en A.Massezstraat 19.                                                                                                        
Goedkeuring. 



 

 

 
9. Aanleg van 550 meter openbaar verlichtingsnet voor het deel fietssnelweg tussen het 

station en de Viermaartlaan, plaatsen van 15 gecoate verlichtingspalen met 15 
verlichtingsarmaturen en aanvraag van de subsidie bij de Provincie.                                
Goedkeuring. 

10. Aanleg van 710 meter openbaar verlichtingsnet, leveren en plaatsen van 20 
verlichtingsarmaturen op paal, aanleg van een wachtbuis voor glasvezelkabel langsheen 
het fietspad tussen het station en de Barreelstraat en aanvraag van subsidie.              
Goedkeuring. 

11. Installeren van aansluitkasten in bestaande openbare verlichtingspalen voor de aansluiting 
van kerstverlichting in de Wijnstraat, Abeelstraat, Peperstraat, Hoogstraat, Jean-Baptiste 
Dekeyserstraat en Stationsstraat.                                                                                    
Goedkeuring. 

12. Wegen- en rioleringswerken in de Kleine Marijve en in een deel van de Zénobe 
Grammestraat.                                                                                                                     
Goedkeuring van het ontwerp, de raming der werken en de overdracht van het dossier aan 
Aquario. 

13. Kosteloze grondafstand van 2 delen van een perceel grond in de Rode Mutslaan te Ronse 
voor de realisatie van de rooilijn van buurtweg nummer 5 in de Rode Mutslaan. 
Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 

14. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, I.VL.A. 
Goedkeuring van het voorstel van I.VL.A. tot het invoeren van een uniform tarief voor 
restafvalinzameling binnen het werkingsgebied.                                                       
Principebeslissing. 

Leven en welzijn 

15. Stedelijke Adviesraad voor Welzijn.                                                                                       
Goedkeuring van de nieuwe samenstelling. 

16. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam wereldwinkel Oudenaarde vzw - 
verkooppunt Ronse ter ondersteuning van de fairtrade handel.                                      
Goedkeuring. 

Vrije tijd 

17. Reglement van inwendige orde voor de Sportsite ’t Rosco.                                             
Goedkeuring. 

18. Stedelijke openbare bibliotheek.                                                                                             
Aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van de overschakeling naar het 
Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS).                                                                             
Goedkeuring. 

19. Overeenkomst tussen het Stadsbestuur Ronse en het Erfgoedbureau Erfgoed en Innovatie 
vzw betreffende de opmaak van een UNESCO-dossier voor de Fiertelommegang. 
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 

20. Zefier.                                                                                                                                   
Garantieverklaring Strategische Participaties.                                                                   
Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 

21. Stadspersoneel.                                                                                                              
Arbeidsreglement.                                                                                                                    
Aanpassing van de uurroosters van het personeel van de sportsite ’t Rosco.                   
Goedkeuring. 

22. Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake onderlinge 
samenwerking.                                                                                                                          
Aanpassing door toevoeging van een bijlage.                                                                            
Beslissing. 

 



 

 

 
 
23. Rapportering over de organisatiebeheersing.                                                                                  

Rapport 2018 van de algemeen directeur.                                                                                    
Kennisname. 

 
 

AGENDA OCMW-RAAD 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en Beleid 

1. Kantmelding van de algemeen directeur inzake de intrekking van 1 OCMW-raadsbeslissing, 
in toepassing van artikel 284 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
Kennisname. 

Verzelfstandiging 

2. CVBA Bouwmaatschappij Ronse.                                                                                          
Overname van 50 aandelen van OndernemersCentrum Ronse NV.                                    
Goedkeuring van de overeenkomst. 

3. CVBA Bouwmaatschappij Ronse.                                                                                          
Voordracht van een lid voor de Raad van Bestuur.                                                             
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 

4. Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake onderlinge 
samenwerking.                                                                                                                       
Aanpassing door toevoeging van een bijlage.                                                                      
Beslissing. 

 
 

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

 
Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


