Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
MAANDAG 8 JULI 2019

Aanwezig:
Ignace Michaux, schepen-voorzitter.
Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde,
schepenen.
Danny De Brakeleer, waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Burgemeester Luc Dupont (CD&V) is niet aanwezig. Schepen-voorzitter Ignace Michaux (CD&V)
neemt het voorzitterschap waar.
Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Danny
De Brakeleer neemt het ambt waar.

AGENDA
Punten van de besloten zitting
Openbare veiligheid
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van Ronse
Opscène op 23, 24 en 25 augustus 2019. Beslissing.
2. Politieverordening ter afbakening van het openbaar domein ter uitoefening van
bewakingsopdrachten op Ronse Opscène. Beslissing.
3. Politieverordeing tot verbod op gebruik van glazen recipiënten op de openbare ruimten tijdens
Ronse Opscène. Beslissing.
Beheer patrimonium en infrastructuur
4. Aanstellen van een ontwerper voor de studie en inrichting van het toeristisch
belevingscentrum "Hoge Mote" te Ronse - goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige
oplevering
Bijkomende punten van de besloten zitting
Vrije tijd
5. Voorstel aanloop naar opening nieuw zwembad. Goedkeuring.

BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Openbare veiligheid
1.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van Ronse
Opscène op 23, 24 en 25 augustus 2019. Beslissing.
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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 organisatie op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019 van het evenement ‘Ronse
Opscène’, op de Grote Markt van Ronse en deel van de St.-Martensstraat tot de Priesterstraat,
gekend als de parking achter het stadhuis;
De organisatie van de wekelijkse zaterdagmarkt op zaterdag 24 augustus 2019;
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:
Vanaf vrijdag 23 augustus 2019 om 06u00 tot zondagmorgen 26 augustus 2019 om 10u00 en zolang
als nodig in het kader van de activiteit, zal parkeerverbod gelden op de parkeerplaatsen in de St.Martensstraat, vanaf het huisnr 25 tot het huis nr 2 in de Priesterstraat, omschrijving gekend als de
parking achter het stadhuis. Het parkeerverbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1 met
onderborden vermeldend de datum uurgroep van de maateregel.
Artikel 2.
Van vrijdag 23 augustus 2019 om 14u00 tot zaterdag 24 augustus 2019 om 05u00, en vanaf zaterdag
24 augustus 2019 om 14u00 tot zondag 25 augustus 2019 om 02u00 of zolang als nodig in het kader
van de activiteit, zal parkeerverbod gelden :
- op de Grote Markt, tussen de Peperstraat en het kruispunt met de Zuidstraat – Spillegem, kant
Anseelestraat.
Het parkeerverbod zal aangeduid worden met verkeersborden E1 met onderborden vermeldend de
datum uurgroep van de maateregel.
Artikel 3.
Van vrijdag 23 augustus 2019 om 17u00 tot zaterdag 24 augustus 2019 om 05u00,
vanaf zaterdag 24 augustus 2019 om 17u00 en op zondagnamiddag 25 augustus 2019 vanaf 13u00
of telkens zolang als nodig in het kader van de activiteit, zal parkeerverbod gelden :
- op de Grote Markt, op de parkeerstroken grenzend aan het middenplein tussen de Peperstraat en
het kruispunt met de Zuidstraat en Spillegem.
Het parkeerverbod zal aangeduid worden met verkeersborden E1 met onderborden vermeldend de
datum uurgroep van de maateregel.
Artikel 4.
Van vrijdag 23 augustus 2019 om 18u00 tot zaterdag 24 augustus 2019 om 05u00, en vanaf zaterdag
24 augustus 2019 om 18u00 of zolang als nodig in het kader van de activiteit, zal verkeersverbod
gelden:
- in de Peperstraat
- op de Grote Markt
- in de Hospitaalstraat, tussen de Grote Markt en het kruispunt met de Priesterstraat en J.B.
Mouroitplein.
- in de St.-Martensstraat, tussen huis nr 25 en de Priesterstraat huis nr 2, zone gekend als de parking
achter het stadhuis;
Het verkeersverbod zal aangeduid worden met verkeersborden C3 op schraag.
Artikel 5.
Op zondagnamiddag 25 augustus 2019 vanaf 13u30 tot 21u00 of zolang als nodig in het kader van de
activiteit, zal verkeersverbod gelden :
- in de Peperstraat
- op de Grote Markt, tussen de Peperstraat en het kruispunt met de Zuidstraat en Spillegem.
Het verkeersverbod zal aangeduid worden met verkeersborden C3 op schraag.
Artikel 6.
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Van vrijdag 23 augustus 2019 om 19u00 tot zaterdag 24 augustus 2019 om 02u00, en vanaf zaterdag
24 augustus 2019 om 19u00 tot zondagmorgen om 02u00 of zolang als nodig in het kader van de
activiteit, zal verkeersverbod gelden :
- in de St.-Martensstraat
- in de Schipstraat
- op het Kaatsspelplein, met vrijlating van de aansluiting St.-Hermesstraat – Watermolenstraat
- op de Kleine Markt
- in de Priesterstraat, tussen de Kleine Markt en de St.-Martensstraat
artikel 7.
Op vrijdag 23 augustus 2019 van 17u30 tot 24u00 en op zaterdag 24 augustus 2019, van 16u00 tot
24u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, zal parkeerverbod gelden op de parking
Joseph Ferrant, ( of parking Emmaüs of andere ) met uitzondering voor de bestuurders in het bezit
van een geldige parkeerkaart.
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1 voorzien van het onderbord ‘uitgezonderd
parkeerkaart’.
Artikel 8.
Naar aanleiding van de organisatie van de wekelijkse markt zal op zaterdag 24 augustus 2019, van
05u00 tot 14u00, volledig parkeer- en verkeersverbod ingevoerd worden :
- in de Zuidstraat, tussen de Oude Vesten en de Grote Markt
- op de Grote Markt
- in de Hospitaalstraat, tussen de Grote Markt en het kruispunt met de Priesterstraat en het J.B.
Mouroitplein
Dit verbod zal aangeduid worden met het verkeersteken E1 met onderborden vermeldend de datum
uurgroep van de maateregel en borden C3 op schraag.
Artikel 9.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 10.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 11.
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.

Politieverordening ter afbakening van het openbaar domein ter uitoefening van
bewakingsopdrachten op Ronse Opscène. 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.
het feit dat aan de voorwaarden voorzien in art. 1§1,5° en het art. 11§3, vierde lid van de wet
van 10 april 1990 op de regeling van de private en bijzondere veiligheid met het oog op de
inschakeling van bewakingsopdrachten op het door de gemeente tijdelijk geprivatiseerde
domein is voldaan;

Relevante documenten
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om daartoe de Grote Markt en in de
St.-Martensstraat, van het huis n° 25 tot de Priesterstraat aan het huis n° 2, deel gekend als de
parking achter het stadhuis, in gebruik te geven;
Feiten/context/motivering
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de organisatie van het evenement ‘Ronse Opscène’, op vrijdag 23 augustus 2019, zaterdag 24
augustus 2019 en zondag 25 augustus 2019 op de Grote Markt en in de St.-Martensstraat, van het
huis n° 25 tot de Priesterstraat aan het huis n° 2, deel gekend als de parking achter het stadhuis,
de toelating verleend op 08 juli 2019 door het college van burgemeester en schepenen aan de dienst
Evenementen van de stad Ronse om op vrijdag 23 augustus, zaterdag 24 augustus en zondag 25
augustus 2019 hierboven genoemd evenement te organiseren;
het cultureel karakter van het evenement;
Besluit:
Artikel 1:
De afgebakende zone op de Grote Markt en in de St.-Martensstraat, van het huis n° 25 tot de
Priesterstraat aan het huis n° 2, deel gekend als de parking achter het stadhuis, in Ronse waarin de
bewakingsopdrachten zullen worden uitgevoerd, worden geprivatiserd. De bewakingsactiviteiten
gebeuren door de firma Key4ce, Casselrylaan 3 in 9800 Deinze, gekend onder vergunningsnummer
16.1140.06, telefoon 0472/87.87.67 .
De afbakening van de zone geldt :
- vanaf vrijdag 23 augustus 2019 om 18u00 tot zaterdag 24 augustus 2019 om 02u00 en zolang als
nodig in het kader van de activiteit;
- vanaf zaterdag 24 augustus 2019 om 18u00 tot zondagmorgen 25 augustus 2019 om 02u00 en
zolang als nodig in het kader van de activiteit;
- vanaf zondag 25 augustus 2019 om 14u00 tot zondagavond 25 augustus 2019 om 21u00 en zolang
als nodig in het kader van de activiteit;
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 tegenwoordige verordening zullen vervolgd en gestraft
worden volgens de regels van het GAS (Gemeentelijk Administratief Sanctierecht).
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 en aan de GAS-ambtenaar.

3.

Politieverordeing tot verbod op gebruik van glazen recipiënten op de openbare ruimten
tijdens Ronse Opscène. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art 112, 114,119, 119bis, 133 en 135,§2 en het
Gemeentedecreet,
ingevolge de bepalingen van voormeld artikel 135, §2, heeft de gemeente tot taak om, ten behoeve
van de inwoners, te voorzien in een goede politie, met name het vrijwaren van de openbare veiligheid
en rust en de openbare orde op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
de gemeenteraadsbeslissing betreffende het algemeen reglement op de administratieve sancties dd.
07 mei 2007 en zijn aanpassingen, inzonderheid art. 24;
Feiten/context/motivering
de organisatie van het muziekevenement ‘Ronse Opscène’ vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25
augustus 2018 op de Grote Markt en op de parking Michel Portois in Ronse;
de mogelijk grote aanwezigheid en concentratie van bezoekers op deze openbare ruimten;
de mogelijkheid dat het gebruik van al dan niet alcoholhoudende dranken gebeurt in glazen
recipiënten;
het feit dat het gebruik van deze glazen recipiënten een potentieel gevaar kunnen betekenen voor de
veiligheid van de toeschouwers;
Met het oog op de openbare veiligheid;
Besluit:
Artikel 1:
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Het is verboden om op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2019, vanaf 18u00 tot einde van de
optredens en op zondag 25 augustus 2019 vanaf 15u00 tot einde van de optredens naar aanleiding
van het evenement ‘Ronse Opscène’, op publieke plaatsen in de stad, tijdens het evenement in
verkooppunten en bedelingspunten andere dan horecazaken, al dan niet alcoholhoudende dranken in
glazen recipiënten te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook,
inzonderheid:
- op de Grote Markt,
- in de Hospitaalstraat, tussen het kruispunt met de Priesterstraat en J.B. Mouroitplein en het kruispunt
met de Grote Markt
- in de St.-Martensstraat vanaf huis n° 25 tot de Priesterstraat, op de parking.
artikel 2.
Elke uitbater van verkooppunten of bedelingspunten, andere dan horecazaken, moet dit verbod op
een voor het publiek zichtbare plaats binnen het verkooppunt of bedelingspunt op een bord
aanbrengen, met daarop volgende boodschap : “Tijdens de duur van ‘Ronse Opscène’ worden geen
dranken verkocht en/of aangeboden in glazen recipiënten.”
artikel 3.
Het is verboden voor horecazaken, gedurende de duur van het hoger genoemde evenement al dan
niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten aan te bieden op de terraszones buiten de
horecazaken op de data en plaatsen hierboven in artikel 1 genoemd.
artikel 4.
Het bijhebben van glazen flessen of glazen recipiënten op het openbaar domein is verboden tijdens
de duur van het evenement, op de data en plaatsen hierboven in artikel 1 genoemd.
artikel 5.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
artikel 6.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordige verordening zullen vervolgd en gestraft
worden volgens de regels van het GAS (Gemeentelijk Administratief Sanctierecht).
artikel 7.
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 en aan de GAS-ambtenaar.

Beheer patrimonium en infrastructuur
4.

Aanstellen van een ontwerper voor de studie en inrichting van het toeristisch
belevingscentrum "Hoge Mote" te Ronse - goedkeuring van het proces-verbaal van
voorlopige 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 2019/111 van de technische dienst, zijnde het proces-verbaal van voorlopige
oplevering van de dienst “Aanstellen van een ontwerper voor de studie en de inrichting van
het toeristisch onthaal- en belevingscentrum ‘Hoge Mote’ te Ronse”.

-

Overzicht ereloonberekening.

Feiten/context/motivering
-

Op 28 juni 2019 werd door de heer D. De Brakeleer, stadsingenieur, overgaan tot nazicht van
de dienst “Aanstellen van een ontwerper voor de studie en de inrichting van het toeristisch
onthaal- en belevingscentrum ‘Hoge Mote’ te Ronse”.
Er werd vastgesteld dat de opdracht correct en binnen het gevraagde tijdsbestek is
uitgevoerd.

Na beraadslaging
Besluit:
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Enig artikel :
Akkoord te gaan met de voorlopige oplevering van de dienst “Aanstellen van een ontwerper voor de
studie en de inrichting van het toeristisch onthaal- en belevingscentrum ‘Hoge Mote’ te Ronse” door
Murmuur Architecten uit Ronse.

Bijkomende punten van de besloten zitting
Vrije tijd
5. Voorstel aanloop naar opening nieuw zwembad. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden
van het College van Burgemeester en Schepenen
Relevante documenten
Nota van mevrouw Veerle Laurier, medewerker Sportdienst
Feiten/context/motivering
Naar aanleiding van de nakende opening van het nieuwe zwembad, werd door de Sportdienst een
planning opgemaakt.
Om alle technieken optimaal af te stellen moet worden getest met groepen. In samenspraak met de
aannemer lijkt een testperiode van 1 maand, met steeds meer bezoekers het ideale scenario.
Planning:
week 1: 2 tot 8 september  Clubs
week 2: 9 tot 15 september  Clubs en scholen van Ronse
week 3: 16 tot 22 september  Clubs, scholen Ronse en andere scholen
week 4: 23 tot 27 september  Clubs, scholen Ronse en andere scholen
Vrijdag 27 september  inzwemmen voor personeel vanaf 15u30 met dienstvrijstelling + drink in
cafetaria
Zaterdag 28 september  officiële opening :
17u30 – 18u20: kinderen van personeel (8-12 jaar) in recreatieve zone. We stellen voor om de
inschrijvingen via intranet te laten verlopen vanaf 2 september tot 16 september. De eerste 30
inschrijvingen kunnen in de recreatie van het zwembad tijdens de opening. De ouders kunnen
meevolgen vanuit de cafetaria.
18u: deuren open, mensen komen binnen en nemen plaats op tribune
18u30: inleiding presentator - 1ste act artistiek zwemmen (5’)
18u40: welkomstspeech door burgemeester, architect, aannemer en minister Sport / Sport
Vlaanderen
19u: 2de act artistiek zwemmen (5’)
19u10: inzwemmen door college met Fanny Lecluyse (10’)
19u30: 3de act artistiek zwemmen (5’)
19u40: afscheidswoord door burgemeester of schepen
19u50:receptie in de cafetaria & foodtruck
mogelijkheid tot meet & greet met Fanny in cafetaria
Zondag 29 september  opening publiek (vanaf 9u).
Om lange wachtrijen tijdens de opening aan de kassa te vermijden, organiseren we 2
voorverkoopmomenten van beurtenkaarten op woensdag 14 augustus van 14u tot 16u en op zaterdag
24 augustus van 9u tot 12u.
Via deze manier van werken bouwen we gestaag op, krijgen de personeelsleden de kans om alle
procedures te evalueren en aan te passen, krijgt de aannemer en onderhoudsfirma de tijd om alles
correct af te stellen ifv. de bezetting en vermijden we het risico op chaos en negatieve publiciteit bij de
massale toestroom van publieke baders bij de opening.
Na beraadslaging.
Besluit:
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Artikel 1:
Akkoord te gaan met de gefaseerde opening van het nieuwe zwembad, zoals voorgesteld door de
Sportdienst.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Waarnemend algemeen directeur

Schepen-voorzitter

Danny De Brakeleer

Ignace Michaux
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