Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
MAANDAG 5 AUGUSTUS 2019
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde,
schepenen.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Afwezig: Ignace Michaux, schepen
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AGENDA
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus TIO³.
Goedkeuring.
2. Centraal Kerkbestuur. Budgetwijzigingen 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het
Centraal Kerkbestuur. Aktename.
3. Centraal Kerkbestuur. Geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. Goedkeuring.
4. Centraal Kerkbestuur. Coördinatie meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. Goedkeuring.
5. Centraal Kerkbestuur Ronse. Budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het
Centraal Kerkbestuur Ronse. Aktename.
6. Notulen vergadering Kerkraad Centraal Kerkbestuur d.d. 26 juni 2019. Kennisname.
Openbare veiligheid
7. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een feest
van de brandweer op zaterdag 7 en zondag 8 september 2019. Beslissing.
8. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
modeshow op het Fr. Rooseveltplein op zaterdag 7 september 2019. Beslissing.
9. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
organisatie van een buurtfeest / rommelmarkt Oudestraat op zondag 1 september 2019.
Beslissing.
10. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een feest
in het Malanderpark op 29 augustus 2019. Beslissing.
Financieel beheer
11. Aanvraag toelage De Branderij. Goedkeuring.
12. Aanduiden dienstverlener afvalophaling en -verwerking - raamovereenkomst Creat/Farys.
Kennisname.
Beheer patrimonium en infrastructuur
13. Aanstellen van een energiedeskundige (0,5 FTE) via SOLVA voor het uitvoeren van
energiegerelateerde acties in kader van het klimaatplan via de voorziene middelen in het
klimaatfonds. Beslissing.
14. Leveren en plaatsen van een nieuwe noodgenerator + uitbraak en overname van de
bestaande interne noodgenerator in de gebouwen van de Politie, Politiekegevangenenstraat 14 te
Ronse
15. Aanleg van 550 meter OV-net voor het deel fietssnelweg tussen het station en de
Viermaartlaan en plaatsen van 15 palen met armaturen Philips Micro Luma. Goedkeuring.
16. Aanleg openbaar verlichtingsnet, leveren en plaatsen van 20 verlichtingsarmaturen op paal en
de aanleg van een wachtbuis voor glasvezelkabel langsheen het fietspad tussen het station en de
Bareelstraat. Goedkeuring.
17. Opmerking- en adviesvraag over de voorlopige bescherming graf en grafteken CarpentierHuybrechts op de oude begraafplaats te Ronse
Leven en welzijn
18. Overeenkomst tussen het Stadsbestuur en Het Erfgoedbureau vzw betreffende de opmaak
van een UNESCO-dossier voor de Fiertelommegang. Goedkeuring.
Vrije tijd
19. Stedelijke openbare bibliotheek. Aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van de
overschakeling naar het eengemaakte Bibliotheeksysteem. Goedkeuring.
Organisatieontwikkeling
20. Aanpassing van de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake
onderlinge samenwerking door toevoeging van een bijlage. Beslissing.
21. Brug- en compensatiedagen voor 2020. Goedkeuring.
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Bijkomende punten van de besloten zitting
Economie
22. Wedstrijd "Win jouw winkel". Kennisname van de kandidaturen en de toewijzing van 2 panden
in het commercieel centrum aan de kandidaten. Goedkeuring.

BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1.

Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus TIO³.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
De bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 56§1, 41, 5°
en 234 en volgende, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake.
Relevante documenten
- De beheersovereenkomst tussen de stad Ronse en het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met
betrekking tot de exploitatie van de campus TIO3.
- De nota 2019/23 d.d. 29 juli 2019 van de Financiële Dienst.
Feiten/context/motivering
Ingevolge de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (art. 234) wordt tussen de gemeente en het
autonoom gemeentebedrijf na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten. Bij het
onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de gemeente vertegenwoordigd door het college
van burgemeester en schepenen en het autonoom gemeentebedrijf door de raad van bestuur.
Ingevolge de volledige vernieuwing van de gemeenteraden werd een nieuwe beheersovereenkomst
onderhandeld tussen het college van burgemeester en schepenen en de raad van bestuur van het
stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
Deze beheersovereenkomst werd reeds goedgekeurd in de raad van bestuur van het
stadsontwikkelingsbedrijf Ronse op 21 mei 2019 en wordt nu voorgelegd ter goedkeuring aan het
college van burgemeester en schepenen.
Adviezen/visum
De nota 2019/23 d.d. 29 juli 2019 van de Financiële Dienst inzake de beheersovereenkomst tussen de
stad Ronse en het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus
TIO3.
Besluit:
Artikel 1:
De beheersovereenkomst tussen de stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus TIO3 wordt
goedgekeurd.
Artikel 2:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende gemeenteraad.
2.

Centraal Kerkbestuur. Budgetwijzigingen 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder
het Centraal Kerkbestuur. Aktename.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake.
Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
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-

Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst.

Relevante documenten
De budgetwijzigingen 2019 van de Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur, zoals
goedgekeurd door de kerkraad op 2 juli 2019.
Feiten/context/motivering
Er wordt voorgesteld om akte te nemen van het budgetwijzigingen 2019 van de Kerkfabrieken
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur vermits deze passen in de aangepaste
meerjarenplanning 2014-2019.
Adviezen/visum
De nota 2019/19 dd° 23 juli 2019 van de financiële dienst inzake budgetwijzigingen 2019 van de
Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de gemeenteraad kennis te laten nemen van de
budgetwijzigingen 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur, met
volgende bijdrages in exploitatie en investeringen voor 2019:

Exploitatie

Investeringen

Voorzien in budget 2019
Na budgetwijziging 2019

KF StKF StKF De
KF StKF StHermes
Martinus
Klijpe
Antonius
Pieter
97.336,11
72.321,72 36.641,04
27.062,89 12.857,19
118.537,99
72.321,72 36.641,04
27.062,89 12.857,19

Voorzien in budget 2019
Na budgetwijziging 2019

KF StKF StKF De
KF StKF StHermes
Martinus
Klijpe
Antonius
Pieter
90.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.084,58
66.719,74
0,00
0,00
0,00

3.

Centraal Kerkbestuur. Geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- De bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake.
- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst.
Relevante documenten
Het geactualiseerd meerjarenplan van de Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur,
zoals ingediend op 2 juli 2019 door het Centraal Kerkbestuur.
Feiten/context/motivering
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De budgetwijzigingen 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur gaven
aanleiding tot een aanpassing van het lopende meerjarenplan.
Er wordt voorgesteld om het geactualiseerd meerjarenplan van de Kerkfabrieken ressorterend onder
het Centraal Kerkbestuur goed te keuren.
Adviezen/visum
De nota 2019/20 d.d. 24 juli 2019 van de financiële dienst inzake het geactualiseerd meerjarenplan
van de Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de gemeenteraad het geactualiseerd meerjarenplan
2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur te laten goedkeuren,
met volgende bijdrages in exploitatie en investeringen:
Exploitatie

2014
2015
2016
2017
2018
2019

KF St-Hermes
120.181,83
104.749,86
106.601,83
108.514,72
110.474,91
129.764,94

KF St-Martinus
65.811,34
67.340,70
68.552,83
69.786,78
71.042,95
72.321,72

KF De Klijpe
33.563,97
34.140,00
34.764,00
35.403,00
36.042,00
36.682,00

KF St-Antonius
30.624,90
31.176,00
40.825,48
32.308,67
32.889,29
33.481,93

KF St-Pieter
11.760,00
11.971,68
12.187,17
12.406,54
12.629,86
12.857,19

Investeringen

2014
2015
2016
2017
2018
2019

KF St-Hermes
21.775,14
0,00
0,00
0,00
0,00
66.084,58

KF St-Martinus
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.719,74

KF De Klijpe
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

KF St-Antonius
0,00
11.872,55
42.908,00
0,00
0,00
0,00

KF St-Pieter
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.

Centraal Kerkbestuur. Coördinatie meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake.
- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst.
Relevante documenten
Het gecoördineerde meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal
Kerkbestuur, zoals ingediend op 2 juli 2019 door het Centraal Kerkbestuur.
Feiten/context/motivering
Ter voorbereiding van de nieuwe meerjarenplanning hadden vertegenwoordigers van het Centraal
Kerkbestuur en het Stadsbestuur op 25 april en 23 mei 2019 besprekingen die hebben geleid tot een
nieuw meerjarenplan 2020-2025.
Adviezen/visum
De nota 2019/21 d.d. 24 juli 2019 van de financiële dienst inzake het gecoördineerde meerjarenplan
2020-2025 van de Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur.
Besluit:
Enig artikel:

5/24

De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de gemeenteraad het gecoördineerde
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur te laten
goedkeuren, met volgende bijdrages in exploitatie en investeringen:
Exploitatie
2020
2021
2022
2023
2024
2025
KF De Klijpe
KF StAntonius

34.306,62

36.020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.364,46

34.406,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KF St-Hermes
KF StMartinus

87.890,63 108.600,00 109.150,00 110.000,00 111.200,00 112.250,00
73.190,22

74.288,08

75.402,40

76.533,43

77.681,44

78.846,66

9.101,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investeringen

2020

2021

2022

2023

2024

2025

KF De Klijpe
KF StAntonius

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

479.340,00 159.778,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KF St-Pieter

KF St-Hermes
KF StMartinus
KF St-Pieter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Centraal Kerkbestuur Ronse. Budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het
Centraal Kerkbestuur Ronse. Aktename.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- De bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, de
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake.
- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen
van de erkende erediensten.
- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst.
Relevante documenten
De budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse, zoals
ingediend op 2 juli 2019 door het Centraal Kerkbestuur Ronse.
Feiten/context/motivering
De budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur werden door
de Stad ontvangen. Ze volgen rechtstreeks uit de vernieuwde meerjarenplanning 2020-2025.
Adviezen/visum
De nota 2019/22 van 24 juli 2019 van de Financiële Dienst inzake de budgetten 2020 van de
kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de aktename van de budgetten 2020 van de
kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse te agenderen op de eerstvolgende
nuttige gemeenteraad met volgende bijdragen in exploitatie en investeringen:
Exploitatie

2020

KF De Klijpe

34.306,62

KF St-Antonius

31.364,46

KF St-Hermes

87.890,63
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KF St-Martinus

73.190,22

KF St-Pieter

9.101,61

Investeringen

2020

KF De Klijpe

0,00

KF St-Antonius

0,00

KF St-Hermes

479.340,00

KF St-Martinus

0,00

KF St-Pieter

0,00

6. Notulen vergadering Kerkraad Centraal Kerkbestuur d.d. 26 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 het Centraal Kerkbestuur houdende het verslag van de Kerkraad van 26 juni 2019.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen.

Openbare veiligheid
7.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
feest van de brandweer op zaterdag 7 en zondag 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
Gelet op de aanvraag van de heer Jens Delusinne, om op zaterdag 7 september en zondag 8
september 2019 een feest te organiseren in de brandweerkazerne aan de De Biesestraat en daarbij
gebruik te maken van de parking gelegen naast de kazerne om er voertuigen te parkeren.
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 zaterdag 7 september 2019 om 14u00 tot zondag 8 september 2019 om 18u00 en zolang als
nodig in het kader van het evenement, parkeerverbod in te voeren op de parking aan het kruispunt
Jean Baptiste Mouroitplein en de De Biesestraat. Het verbod zal aangeduid worden met
verkeersborden E1.
Artikel 2:
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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.
8.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
modeshow op het Fr. Rooseveltplein op zaterdag 7 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 Unie der Handelaars Ronse, vertegenwoordigd door de heer Willy De Praeter, organiseert op
zaterdag 07 september 2019 naar aanleiding van de Septemberfeesten een modeshow op het Fr.
Rooseveltplein. Om de catwalk op te bouwen willen zij graag het plein tussen de Peperstraat en de
Oude Vesten vanaf 10u00 afsluiten en parkeervrij maken.
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 7 september 2019 vanaf 10u00 tot 16u00 en zeker tot het einde van de activiteit,
parkeerverbod in te voeren op het Franklin Rooseveltplein tussen het kruispunt met de Oude Vesten
en het kruispunt met de Peperstraat. Het verbod zal worden aangeduid met borden E1.
In de Hoogstraat zal voor het kruispunt een bord C31a geplaatst worden en in de Oude Vesten een
bord C31b.
Artikel 2:
Op zaterdag 07 september 2019 vanaf 10u00 tot 16u00 en zeker tot het einde van de activiteit,
verkeersverbod in te voeren op het Franklin Rooseveltplein, tussen het kruispunt met de Oude Vesten
en het kruispunt met de Peperstraat. Het verbod kan aangeduid worden met het verkeersteken C3 op
schraag.
Artikel 3:
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 4:
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 5:
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Oudenaarde.
9.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
organisatie van een buurtfeest / rommelmarkt Oudestraat op zondag 1 september 2019.
Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
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-

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
Gelet op de aanvraag van Marijke Kestelijn, vertegenwoordigend het buurtcomité van de Oudestraat,
om op zondag 01 september 2019, naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest voor de
inwoners van de Oudestraat en omgeving, een deel van de Oudestraat en deel van de Klevestraat
verkeersvrij te maken.
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 01 september 2019, vanaf 06u00 tot 18u00 en zolang als nodig in het kader van de
activiteit, verkeersverbod in te voeren :
- in de Oudestraat, tussen het kruispunt met Broeke en het kruispunt met de Klevestraat
Het verkeersverbod kan aangeduid worden met verkeersborden borden C3 op schraag.
Artikel 2:
Op zondag 01 september 2019, vanaf 06u00 tot 18u00 en zolang als nodig in het kader van de
activiteit, parkeerverbod in te voeren :
- in de Oudestraat, tussen het kruispunt met Broeke en het kruispunt met de Klevestraat
Het parkeerverbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.
Artikel 3:
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 4:
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 5:
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Oudenaarde.
Aaron Demeulemeester (schepen, N-VA) verlaat de zitting.
10. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een
feest in het Malanderpark op 29 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
Gelet op de aanvraag van de heer Aaron Demeulemeester, vertegenwoordigend L’heure de l’apero,
om op donderdag 29 augustus 2019, naar aanleiding van de organisatie van een afterwork-party in
het de Malanderpark waar de organisator ongeveer 650 bezoekers verwacht, en een shuttledienst
wordt ingelegd tussen de parkings in het centrum van de stad en de hoek Oudestraat – Kruisstraat,
zijnde de toegang tot het park.
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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 donderdag 29 augustus 2019, vanaf 12u00 zolang als nodig in het kader van de activiteit,
parkeervrebod in te voeren in de Oudestraat, vanaf het kruispunt met de Kruisstraat in de richting van
het centrum, op de gelijkgrondse berm grenzend aan het de Malanderpark. Het parkeerverbod kan
aangeduid worden met verkeersborden borden E1.
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.
Aaron Demeulemeester (schepen, N-VA) komt de zitting binnen.

Financieel beheer
11. Aanvraag toelage De Branderij. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Relevante documenten
Het schrijven d.d. 11 juli 2019 van De Wit Dries, penningmeester De Branderij.
Feiten/context/motivering
De Branderij, Vrijzinnig Centrum Ronse, vraagt jaarlijks een toelage van € 10.000,00 voor hun
werking.
Adviezen/visum
In het budget van 2019 is een toelage voorzien van € 10.000,00 op AR 6490000 BI 07910.
Besluit:
Enig artikel:
De toelage 2019 van € 10.000,00 uit te betalen op rekeningnummer BE04 5230 8091 3031 van De
Branderij.
12. Aanduiden dienstverlener afvalophaling en -verwerking - raamovereenkomst Creat/Farys.
Kennisname.
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).
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.
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De toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten (A-Divisie) van T.M.V.W. dd. 26 mei 2014, op heden
genoemd Servicecentrum Creat/Farys.
Relevante documenten
Email dd. 21 juni 2019 van mevr. Lasoen van Farys m.b.t. resultaat minicompetitie.
Inventaris van de firma Renewi dd. 13 juni 2019.
Feiten/context/motivering
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 29 april 2019 goedkeuring om
toe te treden tot het raamcontract voor “Afvalophaling en –verwerking” van ht servicecentrum
Creat/Farys.
Conform de toetredingsmodaliteiten werd er door Creat/Farys een minicompetitie georganiseerd
tussen de dienstverleners Renewi nv, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, Suez Recycling and Recovery
Belgium North, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse en Vanheede Environmental Logistics, Dullaardstraat 11 te
9840 Geluwe.
De firma Renewi nv, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol diende de meest voordelige offerte in voor de
prijs van € 12.428,00 excl. btw of € 15.037,88 incl. 21% btw per jaar, zijnde € 49.712,00 excl. btw of €
60.151,52 incl. 21% btw per 4 jaar.
De bijdrage in de werkingskosten bedraagt 5% excl. btw.
Het huidige contract met Renewi voor het periodiek ophalen van afval bij de stadsdiensten werd
opgezegd en neemt een einde op 30 september 2019.
De instap in de nieuwe raamovereenkomst zal gebeuren vanaf 1 oktober 2019 volgens de gekende
procedure op het Creat platform.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode AR
6130110 – BI 01190/07030/07190/07500.
De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in het exploitatiebudget van 2020, 2021 en 2022
op budgetcode AR 6130110 – BI 01190/07030/07190/07500.
Besluit:
Artikel 1:
Neemt kennis van de voorwaarden van het raamcontract “Afvalophaling en –verwerking” van
Creat/Farys waarbij de firma Renewi nv, Berkebossenlaan 7, 2400 Mol aangeduid werd als
dienstverlener met de meest voordelige offerte.
Artikel 2:
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2019, op
budgetcode AR 6130110 – BI 01190/07030/07190/07500.
Artikel 3:
De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in het exploitatiebudget van 2020, 2021 en 2022
op budgetcode AR 6130110 – BI 01190/07030/07190/07500.

Beheer patrimonium en infrastructuur
13. Aanstellen van een energiedeskundige (0,5 FTE) via SOLVA voor het uitvoeren van
energiegerelateerde acties in kader van het klimaatplan via de voorziene middelen in het
klimaatfonds. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 2 juli 2018 houdende de goedkeuring van het klimaatplan en
voor de uitvoering van het klimaatplan jaarlijks een klimaatfonds van € 60 000 te voorzien in de
meerjarenplanning van 2019 t.e.m. 2030.
Collegebeslissing d.d. 27 augustus 2018 waarbij het college akkoord is gegaan met de
ondertekening van de ‘Letter of support’ voor het Europees project SURE2050.

Relevante documenten
Nota MOB-DZH2018/041 over het Europees project SURE2050 rond Duurzaam Gemeentelijk
Vastgoedbeheer waarbij vanuit de provincie ondersteuning wordt voorzien voor de opmaak van een
strategische duurzame vastgoedvisie, een goed geïnformeerd besluitvormingsproces, het planmatig
en kordaat uitvoeren van het beleid, het beperken van de kosten en de financiering ervan (Sustainable
Public Real Estate Management)

11/24

Feiten/context/motivering
De gemeenteraad heeft een jaarlijks klimaatfonds van € 60 000 goedgekeurd voor uitvoering van het
klimaatplan. Aangezien de bijkomende personeelsvraag op de dienst mobiliteit en duurzaamheid niet
ingevuld raakt, gebeuren er momenteel heel weinig acties i.k.v. de uitvoering van het klimaatplan. In
het klimaatplan zijn heel wat energiegerelateerde acties voorzien. Daarnaast is er ook nood aan
bijkomende actie om het eigen patrimonium stapsgewijs energiezuiniger te maken (is ook één van de
maatregelen uit het klimaatplan). Via het project SURE2050 rond duurzaam gemeentelijk
vastgoedbeheer (zie nota MOBA-DZH2018/041) kan de stad daarin ondersteund worden door het
steunpunt duurzaam bouwen en wonen van de provincie.
Vanuit de dienst mobiliteit en duurzaamheid en in overleg met SOLVA, wordt voorgesteld om het
budget van het klimaatfonds te gebruiken om via SOLVA een halftijds energiedeskundige in te zetten.
Deze energiedeskundige zou voltijds tewerk gesteld zijn bij SOLVA op A-niveau; de andere halftijds
zou dan ingevuld worden voor andere steden en gemeenten die willen werken rond
energiegerelateerde acties. Een van de denkpistes daarbij is dat de energiedeskundige werkt rond het
verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium via SURE2050. SOLVA is voor de invulling van de
andere halftijds momenteel de verschillende gemeenten uit het werkingsgebied aan het bevragen en
heeft aan Ronse gevraagd of er een principieel akkoord kan gegeven worden door het college voor
het aanstellen van 0,5 FTE energiedeskundige via SOLVA (met de voorwaarde dat SOLVA de andere
halftijds ingevuld krijgt – een halftijdse energiedeskundige aanwerven is quasi onmogelijk).
Voor Ronse kan de energiedeskundige ingezet worden voor volgende taken:
- verduurzamen/energiezuiniger maken eigen patrimonium
o energetische renovatie van alle stadsgebouwen: opmaak energiezorgplan ism Fluvius,
opmaak strategische vastgoedvisie met actieplan op korte, middellange en lange
termijn (tot 2030 – eventueel gekoppeld aan SURE2050), uitvoering concrete
energiebesparingsacties
o optie energieprestatiecontracten (cfr toelichting door Luminus hierover) onderzoeken
en eventueel toepassen op aantal stedelijke gebouwen
o plaatsing PV-panelen op onze eigen gebouwen: ism Fluvius bekijken waar haalbaar is
en effectief ook uitvoeren
- externe projecten naar burgers en bedrijven ifv energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
o projecten rond collectieve renovatie van private woningen mee opvolgen en eventueel
nieuwe opstarten (cfr huidig project in Prinskouter)
o samenwerking opzetten met energiecoöperatie Stroomvloed
o opzetten initiatieven rond energiebesparing voor burgers, industrie en middenstand
- uitwerken vier TOP-20 acties uit burgemeestersconvenant waar Ronse trekker voor is (zonneenergie, windenergie, energiebesparing en –efficiëntie bij bedrijven en middenstand)
Doordat de energiedeskundige voltijds werkt op deze materie, kan deze persoon de nodige knowhow
opbouwen wat zeker een pluspunt is. Indien de stad werk wil maken van het klimaatplan, dan zou dit
alvast een grote stap in de goede richting zijn.
Besluit:
Artikel 1:
Gaat principieel akkoord om beroep te doen op 0,5 FTE energiedeskundige tewerk gesteld bij SOLVA
via de voorziene middelen in het klimaatfonds.
Artikel 2:
De energiedeskundige zal ingezet worden voor volgende taken: verduurzamen eigen patrimonium,
externe projecten rond energie-efficiënte en hernieuwbare energie voor de verschillende doelgroepen,
uitwerken vier TOP-20 acties uit burgemeestersconvenant waar Ronse trekker voor is (zonne-energie,
windenergie, energiebesparing en –efficiëntie bij bedrijven en middenstand).
14. Leveren en plaatsen van een nieuwe noodgenerator + uitbraak en overname van de
bestaande interne noodgenerator in de gebouwen van de Politie,
Politiekegevangenenstraat 14 te Ronse
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
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-

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
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.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 29 april 2019 houdende
vaststelling van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor levering.

Relevante documenten
Verslag van nazicht van de offertes.
Feiten/context/motivering
Verschillende aannemers werden geraadpleegd.
De meest voordelige aanbieding werd ingediend door Bobinindus Power Systems nv.
Voor deze opdracht zal een krediet voorzien worden bij budgetwijziging van het investeringsbudget
2019.
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
De hierboven vermelde levering wordt gegund aan : Bobinindus Power Systems nv voor de totale prijs
van 34.487,67 euro, exclusief btw of 41.730,08 euro inclusief btw, tegen de voorwaarden van hun
bieding.
Artikel 2:
Het noodzakelijke krediet zal worden voorzien bij budgetwijziging van het investeringsbudget 2019.
Artikel 3:
Afschriften dezer zullen overgemaakt worden aan de dienst financiën.
15. Aanleg van 550 meter OV-net voor het deel fietssnelweg tussen het station en de
Viermaartlaan en plaatsen van 15 palen met armaturen Philips Micro Luma. 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 2019-103 van de technische dienst van 26 juli 2019
Offertes + plan Fluvius.

Feiten/context/motivering
Naar aanleiding van de aanleg van de fietssnelweg tussen het station en de Viermaartlaan werd door
Fluvius een ontwerp opgemaakt voor de aanleg van 550 meter openbaar verlichtingsnet en het
leveren en plaatsen van 15 gecoate verlichtingspalen hoogte 5m met 15 verlichtingsarmaturen Philips
Micro Luma 740 DN 10 – 2.500 Lumen (22 W) – Ral 7043 (dark grey). Deze armaturen hebben een
dimmogelijkheid van tussen 23u en 6u.
Volgens het dossier NW 329496 opgemaakt door Fluvius bedraagt de kostenraming voor het leveren
en plaatsen van de verlichtingsarmaturen en palen €11.198,51 exclusief btw en €13.550,20 inclusief
btw. Voor het leveren en plaatsen van een wachtbuis voor glasvezelkabel in synergie met de aanleg
van de openbare verlichting, bedraagt de kostprijs €9.084,23 exclusief btw en €10.991,92 inclusief
btw, wat neer komt op een totale prijs van €24.542,12 inclusief btw door de stad te betalen.
Het plaatsen van een wachtbuis voor glasvezelkabel is niet subsidieerbaar en voor het aanleggen van
de openbare verlichting met 15 verlichtingspalen en armaturen zal de stad de maximale subsidie
aanvragen bij de Provincie Oost-Vlaanderen en dienen onderstaande verbintenissen te worden
aangegaan.
De aanvrager verbindt zich ertoe:
- Alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen;
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-

Publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende kanalen
(gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media,…) en hierbij steeds de melding te
maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de Provincie Oost-Vlaanderen (inclusief
toevoeging van het logo);
- Alle externe communicatie verstuurd door de aanvrager van de subsidie (bv bewonersbrief,
gemeentelijk infoblad) voorafgaand aan de publicatie voor te leggen aan de Provincie OostVlaanderen;
- Elk werfbord te plaatsen met het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen;
- Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie de toestemming te geven om ter
plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de werf te verlenen
en deel te nemen aan werfvergaderingen;
- De Provincie Oost-Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de werken en van
de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte brengen. De aanvrager en de
Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling overleg over de wijze waarop de opening
wordt gecommuniceerd (bv. persbericht, officieel infietsen,…)
- De bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie wenst te
bekomen in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder toelating van de
deputatie;
- Medewerking te verlenen aan de plaatsing van de Provinciale signalisatie van het bovenlokaal
(LAF en BFF) en het lokaal fietsennetwerk.
Ingeval het college akkoord gaat met het dossier van Eandis en voormelde verbintenissen voor de
aanvraag bij de Provincie Oost-Vlaanderen van de subsidie voor de fietspadverlichting, dient dit
dossier aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad te worden voorgelegd.
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met het voorstel van Fluvius voor het leveren en plaatsen van 15 gecoate
verlichtingspalen 5m met 15 verlichtingsarmaturen tussen het station en de Viermaartlaan te Ronse
voor de som van €24.542,12 inclusief btw door de stad te betalen.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met het aangaan van de verbintenissen van de stad ten aanzien van de Provincie
Oost-Vlaanderen.
Artikel 3:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de
eerstvolgende gemeenteraad.
16. Aanleg openbaar verlichtingsnet, leveren en plaatsen van 20 verlichtingsarmaturen op
paal en de aanleg van een wachtbuis voor glasvezelkabel langsheen het fietspad tussen
het station en de Bareelstraat. 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 2019-091 van de technische dienst van 29 juli 2019
Offertes + plan Fluvius

Feiten/context/motivering
Naar aanleiding van de aanleg van het fietspad tussen het station en de Bareelstraat te Ronse, werd
door Fluvius een ontwerp opgemaakt voor het leveren en plaatsen van nieuwe verlichtingspalen met
armaturen en de aanleg van een wachtbuis voor glasvezelkabel langsheen het fietspad.
Het ontwerp van Fluvius met referentie NW329408 omvat de aanleg van 710m openbaar
verlichtingsnet en het leveren en plaatsen van 20 gecoate verlichtingspalen 5m in kleur RAL 7043
(dark grey) met verlichtingsarmaturen Philips Micro Luma 740 – DN10 – 2500LM – 22W (koud wit)
tussen het station en de Bareelstraat te Ronse. Deze verlichtingsarmaturen hebben een
dimmogelijkheid tussen 23u en 6u.
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Daarnaast omvat het ontwerp het plaatsen van een wachtbuis voor glasvezelkabel langsheen het
fietspad tussen het station en de Bareelstraat.
Volgens het dossier NW 329408 opgemaakt door Fluvius bedraagt de kostenraming voor de aanleg
van de openbare verlichting €14.931,34 exclusief btw en €18.066,92 inclusief btw. Voor het leveren en
plaatsen van een wachtbuis voor glasvezelkabel in synergie met de aanleg van de openbare
verlichting, bedraagt de kostprijs €11.707,83 exclusief btw en €14.166,47 inclusief btw, wat neer komt
op een totale prijs van €32.233,39 door de stad te betalen.
Het plaatsen van een wachtbuis voor glasvezelkabel is niet subsidieerbaar en voor het aanleggen van
de openbare verlichting met 20 verlichtingspalen en armaturen zal de stad de maximale subsidie
aanvragen bij de Provincie Oost-Vlaanderen. De stad dient hiervoor onderstaande verbintenissen aan
te gaan:
De aanvrager verbindt zich ertoe:
 Alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen;
 Publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende kanalen
(gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media,…) en hierbij steeds de melding
te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de Provincie Oost-Vlaanderen
(inclusief toevoeging van het logo);
 Alle externe communicatie verstuurd door de aanvrager van de subsidie (bv bewonersbrief,
gemeentelijk infoblad) voorafgaand aan de publicatie voor te leggen aan de Provincie OostVlaanderen;
 Elk werfbord te plaatsen met het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen;
 Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie de toestemming te geven om ter
plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de werf te
verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen;
 De Provincie Oost-Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de werken en
van de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte brengen. De aanvrager en
de Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling overleg over de wijze waarop de
opening wordt gecommuniceerd (bv. persbericht, officieel infietsen,…)
 De bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie wenst te
bekomen in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder toelating van de
deputatie;
 Medewerking te verlenen aan de plaatsing van de Provinciale signalisatie van het
bovenlokaal (LAF en BFF) en het lokaal fietsennetwerk.
Ingeval het college akkoord gaat met het dossier van Eandis en voormelde verbintenissen voor de
aanvraag bij de Provincie Oost-Vlaanderen van de subsidie voor de fietspadverlichting, dient dit
dossier aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad te worden voorgelegd.
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met het voorstel van Fluvius voor het leveren en plaatsen van 20 gecoate
verlichtingspalen 5m met 20 verlichtingsarmaturen tussen het station en de Bareelstraat te Ronse
voor de som van €32.233,39 inclusief btw door de stad te betalen.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met het aangaan van de verbintenissen van de stad ten aanzien van de Provincie
Oost-Vlaanderen.
Artikel 3:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de
eerstvolgende gemeenteraad.
17. Opmerking- en adviesvraag over de voorlopige bescherming graf en grafteken CarpentierHuybrechts op de oude begraafplaats te Ronse
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het
college van burgemeester en schepenen.
Relevante documenten
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-

2019/118 van de technische dienst van 31 juli 2019.
Het schrijven van het agentschap onroerend erfgoed dd. 18 juli 2019.

Feiten/context/motivering
Het Agentschap Onroerend Erfgoed bereidt op vraag van de Vlaamse minister bevoegd voor
Onroerend Erfgoed, de voorlopige bescherming voor van het graf Carpentier-Huybrechts als
monument op het perk B van de Oude Begraafplaats te Ronse. Hiervoor heeft het Agentschap
Onroerend Erfgoed op 18 juli 2019 een schrijven naar de stad Ronse gestuurd met de opmerking- en
adviesvraag over de voorlopige bescherming van het graf en grafteken Carpentier Huybrechts te
Ronse.
De aanleiding van de opstart van het beschermingsdossier betreft een aanvraag van de gemeente
Koksijde op 19 januari 2018 betreffende de bescherming van het grafteken Artan. De Ontwerper van
het grafteken was Victor Horta. Het onderzoek werd uitgebreid naar alle funeraire realisaties van
Victor Horta in Vlaanderen.
Het dossier is een deel van de thematische bescherming van de drie in Vlaanderen bewaarde
graftekens ontworpen door Victor Horta in de periode 1890-1895: het grafteken Artan in Koksijde
(1890-1895), het grafteken Huybrechts-Coppejans in Gent (1895) en het grafteken CarpentierHuybrechts in Ronse.(1895-1920).
Het beschermingsdossier bevat alle gegevens over het grafteken Carpentier-Huybrechts in Ronse.
Voor het betrokken graf loopt nog een concessie op naam van de heer Ponette André tot 31
december 2023. Betrokkene is inmiddels overleden en heeft drie kinderen Ponette Marie-Paule,
Ponette Geneviève en Ponette Pierre. Betrokkenen zullen ook door het Agentschap Onroerend
erfgoed aangeschreven worden om hun opmerkingen en/of advies door te geven.
Mevrouw Ponette Marie-Paule, Ponette Geneviève en de heer Ponette Pierre hebben ondertussen
allen een schrijven gestuurd naar de stad Ronse waarbij zij afstand doen van de concessie.
Behoudens verborgen gebreken, bevindt het grafteken zich in een goede bouwfysische toestand.
Voor renovatiewerken aan goederen in eigendom van de lokale overheid met een publieksfunctie en
zonder commerciële bestemming zoals bv. een begraafplaats met erfgoedwaarde kan een
erfgoedpremie van 60% worden aangevraagd.
De bescherming gebeurt op basis van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 dat sinds 1 januari 2015 van kracht is.
In uitvoering van art. 6.1.3. van het Onroerenderfgoeddecreet vraagt het Agentschap Onroerend
Erfgoed voorafgaand aan de voorlopige bescherming aan het bestuur om binnen een termijn van 30
dagen een schriftelijk advies in te dienen. Indien dit niet gebeurt, wordt het advies geacht gunstig te
zijn.
Na ontvangst ervan beslist de Vlaamse Minister over de voorlopige bescherming en zorgt voor de
publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad. Daarna dient het dossier te worden onderworpen
aan een openbaar onderzoek.
Gezien het grafteken in goede bouwfysische toestand is en de stad eigenaar is van het grafteken,
wordt voorgesteld om de aanvraag tot voorlopige bescherming gunstig te adviseren.
Na beraadslaging.
Besluit:
Enig Artikel:
Een gunstig advies te verlenen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de opstart van het
beschermingsdossier voor het graf Carpentier-Huybrechts op het perk B van de oude begraafplaats te
Ronse.

Leven en welzijn
18. Overeenkomst tussen het Stadsbestuur en Het Erfgoedbureau vzw betreffende de opmaak
van een UNESCO-dossier voor de Fiertelommegang. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
Relevante documenten
De overeenkomst tussen het Stadsbestuur en ‘Het Erfgoedbureau’ vzw, lopende van 2019 tot 2022.
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Feiten/context/motivering
Het college heeft op 11 maart 2019 beslist 24.000 euro te voorzien voor de werking van de werkgroep
‘Erfgoed’ bij de Stedelijke Cultuurraad, inbegrepen de eerste schijf van het project rond het
uitschrijven van een UNESCO-dossier voor de Fiertelommegang door ‘Het Erfgoedbureau’, alsmede
de vraag tot het opmaken van een betalingsovereenkomst.
Het onderhoud d.d. 3 juni 2019 tussen het College van Burgemeester en Schepenen en dhr. Willem
Derde en Tom Nevejan, van ‘Het Erfgoedbureau’ vzw, waarbij hun actieplan voorgesteld werd.
Het verslag van de vergadering van de werkgroep ‘Erfgoed’ d.d. 11 juni 2019, waarin sprake van dit
onderhoud, werd goedgekeurd door het College d.d. 24 juni 2019.
Besluit:
Artikel 1:
De voorgelegde overeenkomst tussen het Stadsbestuur en ‘Het Erfgoedbureau’ vzw, lopende van
2019 tot 2022, goed te keuren.
Artikel 2:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende gemeenteraad.

Vrije tijd
19. Stedelijke openbare bibliotheek. Aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van
de overschakeling naar het eengemaakte Bibliotheeksysteem. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 56§1 en 40§3.
- De beslissing van de Gemeenteraad d.d. 19 december 2016 betreffende de goedkeuring van
het dienstreglement voor de stedelijke openbare bibliotheek.
Relevante documenten
Nota d.d. 18 juli 2019 “Het eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) – wijzingen werking en reglement
bibliotheek (verkorte schets)”
Feiten/context/motivering
Cultuurconnect is in opdracht van de Vlaamse overheid bezig met de gefaseerde implementatie van
een Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) voor de Vlaamse openbare bibliotheken. Op het college
van burgemeester en schepenen d.d. 13 mei 2019 werd de overschakeling naar het EBS
goedgekeurd. De overstap van bibliotheek Ronse naar het EBS is voorzien in oktober 2019. Om deze
overschakeling vlot te laten verlopen, zal de bib gesloten zijn tussen 30/09/2019 en ten laatste
09/10/2019. De migratie naar Wise (de nieuwe bibliotheeksoftware) is een uitgelezen moment om de
werkprocessen en het bibliotheekreglement kritisch te evalueren en bij te sturen. In deze nota worden
alle voorstellen tot wijziging van het bibliotheekreglement geduid en ter goedkeuring voorgelegd aan
het bestuur. Deze voorstellen werden besproken met het afdelingshoofd op 24/01/2019 (huiswerk deel
1) en met schepen Vandenhoucke op 29/04/2019 (deel 2). Bij goedkeuring zal een aangepast
bibliotheekreglement worden opgemaakt
Het lidmaatschap in de bib van Ronse is gratis. De bib stuurt een e-mail naar een lener nadat deze
klant werd van de bib om de lener te verwelkomen. In deze mail wordt eventueel het bibreglement
opgenomen.
Er wordt voorgesteld de abonnementen van de bib en bijhorende leenvoorwaarden te wijzigen, met
als doel een logisch, eenduidig en eenvoudig leensysteem vast te leggen voor de lener: wegwerken
van ingewikkelde combinaties, van verschillende leentermijnen of tarieven… Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen “gewone” abonnementen en “speciale” abonnementen.
Abonnementen
De “gewone” abonnementen omvatten de abonnementen voor jeugd minder dan 12 jaar; jongeren
vanaf 12 jaar; volwassenen en senioren vanaf 65 jaar.
Bij de gewone leners is het zinvol een uitleentermijn te voorzien van alle materialen van 3 weken,
waarbij het mogelijk is om maximum 3 keer te verlengen.
Er wordt goedkeuring gevraagd om het AVM-materiaal van de bib gratis uit te lenen aan de klant. Heel
veel bibliotheken hebben deze stap al gezet, vanuit de visie dat basisdienstverlening – met name het
uitlenen van materialen in de bib, ongeacht de drager – laagdrempelig moet zijn.
De AVM-collectie staat bovendien onder druk gezien de concurrentie met online film- en
muziekbeleving (Spotify, Netflix…). Dit wordt ook duidelijk uit de inkomsten uit leengelden voor de
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AVM-materialen, die jaar na jaar dalen (zie concrete bedragen in de begeleidende nota). Het gratis
uitlenen van deze materialen kan nog een boost geven aan deze collectie en zorgen voor een beter
uitleenrendement.
Het gratis lenen van AVM-materialen wordt expliciet gekoppeld aan het voorstel om de boete voor alle
materialen op een uniform boetetarief van 0,20 € per object per dag te brengen, vanaf het verstrijken
van de leentermijn. Op die manier worden leners die ‘in regel’ zijn beloond. Daarentegen wordt de bib
strenger voor leners die hun materialen te laat terugbrengen. Ook financieel kan dit enigszins zorgen
voor een compensatie voor het wegvallen van het leengeld voor AVM.
Indien AVM gratis wordt, is het voorstel dat jeugd (-12 jaar) ook kinderCD’s en kinderDVD’s mag
uitlenen.
Het is efficiënt voor de werking en billijk voor de klant om een maximaal boetebedrag in te stellen van
25 € per geleend object.
De bib heeft bepaalde “speciale” abonnementen met aangepaste leenvoorwaarden voor specifieke
doelgroepen. Het is noodzakelijk deze speciale abonnementen te evalueren, en hen aangepaste
leenfaciliteiten toe te kennen op maat van de noden.
Het gaat meerbepaald om abonnementen voor volgende doelgroepen:
- instellingen
- leerkrachten
- leerkrachten in opleiding
- vrijwilligers voor het voorlezen
- leden van de Kinder- en Jeugdjury en KJV-begeleiders
- klasuitleen
- IBL-bibliotheken (interbibliothecair leenverkeer)
- stadsdiensten
- personeelsleden van de bib.
De voorgestelde leenparameters (uitleentermijn, maximaal aantal uit te lenen exemplaren, leengeld,
boetetarieven) voor deze abonnementen worden uitgebreid geduid in de begeleidende nota van dit
besluit.
Bij de overschakeling naar het nieuwe bibliotheekprogramma dienen we ook toekomstgericht te
denken. Indien we nu nieuwe (mogelijke) lenerscategorieën in het systeem steken bij de overstap,
kunnen we alle aanpassingen kosteloos doorvoeren. Dit is inbegrepen in het hele
overschakelingstraject. In de toekomst zouden hiervoor kosten aangerekend kunnen worden. De
diensten die in de tabel in de bijgevoegde nota beschreven worden, worden momenteel nog niet
aangeboden. Er wordt wel over nagedacht om onze dienstverlening te optimaliseren en om nog meer
in te spelen op noden van bepaalde kansengroepen of socio-culturele partners. Concrete acties zullen
steeds worden uitgeschreven en ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd.
Reserveren van materialen
De procedure voor reservaties blijft identiek zoals in het huidige reglement, behalve:
Het ophaalbericht wordt verstuurd via e-mail. Indien de lener geen e-mailadres heeft opgegeven,
wordt het via de post verstuurd. In dit laatste geval, rekenen we de lener een portkost aan van 1 €.
Ook niet-uitgeleende materialen worden reserveerbaar.
Alle abonnementen betalen de reservatiekost van 1 €, behalve ABO “instelling”, ABO
“gemeentepersoneel” en “bibpersoneel”, ABO “klas”.
Alle abonnementen betalen een kost voor een niet-afgehaalde reservatie (1 €), behalve ABO
“gemeentepersoneel”.
Procedure omtrent laattijdige uitleningen
Gebaseerd op de mogelijkheden van Wise, wordt een nieuwe procedure voorgesteld omtrent
laattijdige uitleningen, die inspeelt op de evolutie naar meer digitale communicatie maar vooral ook
zorgt voor een sluitende aanpak voor laattijdige uitleningen, waar dit nu niet het geval is. Deze
procedure omvat de volgende berichten naar de klant:
- Een inleverattentie
- Een 1e herinneringsbrief
- Een 2e herinneringsbrief
- Een materiaalvergoedingsnota
- Een deurwaarderprocedure voor materiaalvergoeding
- Een balienota
Opgelet: de deurwaarderprocedure(s) en de registratienota zullen nog niet actief zijn bij het live gaan.
Het voorstel is dat alle abonnementen portkosten betalen op het versturen van deze berichten via de
post, behalve:
- ABO “gemeentepersoneel” en “bibpersoneel”
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ABO “vrijwilliger” en ABO “Kinder- en Jeugdjury” betalen geen portkosten op hun KJV-boeken
ABO “klas”: geen portkosten voor de 1e maning; portkosten beginnen te lopen vanaf de 2e
maning.
Procedure voor openstaande bedragen.
Momenteel bestaat er geen procedure in de bib voor openstaande bedragen. Het is opportuun om een
sluitende procedure hiervoor uit te werken, op basis van de mogelijkheden binnen Wise. Deze
procedure omvat de volgende berichten naar de klant:
- Registratienota
- Deurwaarderprocedure voor openstaande bedragen
Opgelet: de deurwaarderprocedure(s) en de registratienota zullen nog niet actief zijn bij het live gaan.
Betalen in de bib
Tot dusver was het niet mogelijk om in de bib via overschrijving te betalen, behoudens uitzonderingen.
We willen dit echter wel graag mogelijk maken vanaf het EBS als extra dienst voor de klant.
In het EBS worden prijzen ingesteld voor de producten die in de bib worden verkocht. Enkel de prijzen
voor CD- en DVD-doosjes worden gewijzigd (vereenvoudigd en geactualiseerd) ten opzichte van de
huidige bedragen.
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
De reglementswijzigingen naar aanleiding van de omschakeling naar het EBS goed te keuren.
Artikel 2:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende gemeenteraad.

Organisatieontwikkeling
20. Aanpassing van de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse
inzake onderlinge samenwerking door toevoeging van een bijlage. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56§1, 40 en artikel 41, 2°
lid, 5° en 196.
- De gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 oktober 2016 houdende de goedkeuring van de
beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse betreffende de onderlinge
samenwerking en de daarbij horende bijlagen en latere wijzigigngen.
- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22 december 2016 houdende de
goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse
betreffende de onderlinge samenwerking en de daarbij horende bijlagen en latere wijzigingen.
Relevante documenten
Beheersovereenkomst Stad Ronse/OCMW.
Feiten/context/motivering
In overeenstemming met het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd om
beheersovereenkomsten goed te keuren zoals vermeld in artikel 196, met name de
beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW over het gemeenschappelijk gebruik van
elkaars diensten.
Het stads- en OCMW-bestuur wensen hun krachten te bundelen door intensere samenwerking waarbij
kennisbundeling, efficiëntie en beheersing van recurrente kosten worden beoogd.
Het toevoegen van een bijlage aan de beheersovereenkomst kadert in de visie van de stad en het
OCMW m.b.t. kwaliteitsvolle dienstverlening.
Besluit:
Artikel 1:
De aanpassing door toevoeging van een bijlage nr 6 aan de beheersovereenkomst tussen de Stad
Ronse en het OCMW Ronse betreffende onderlinge samenwerking goed te keuren als volgt :
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Bijlage 6: Samenwerking op het vlak van onderhoud/ sportinfrastructuur
a)
Doelstelling
De logistieke en schoonmaakdienst van het Woonzorgcentrum De Linde draagt bij aan de
operationele ondersteuning (schoonmaken) van de gebouwen van het sportcomplex van de stad.
b)

c)

Werkwijze
De doelstelling m.b.t. het onderhoud (schoonmaken) van de gebouwen van het sportcomplex van
de stad worden in onderling overleg bepaald door beide besturen, op voorstel van de
verantwoordelijke van de sportdienst en na advies van het gemeenschappelijk MT.
Bij de verwezenlijking van de doelstellingen, met een maximale afstemming ten voordele van een
efficiënte werking en synergie, mits strikte inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving:
- houdt de medewerker en/of verantwoordelijke van de sportdienst rekening met de
verschillende regelgevingen, processen, procedures en huishoudelijke reglementen van
beide organisaties
- respecteert de medewerker en/of verantwoordelijke van de sportdienst naast de specifieke
rapporteringslijnen ook de algemeen geldende beleidslijnen van beide organisaties
- houdt de medewerker en/of verantwoordelijke van de sportdienst rekening met de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals deze door beide organisaties werden
gedefinieerd
Personeel

De medewerkers en/of coördinator gebouwen staan, vanaf de uitvoering van deze
beheersovereenkomst, mee in voor de realisatie van de doelstellingen van de dienst gebouwen voor
zowel stad als OCMW.
d)
Locatie
De medewerkers en/of coördinator gebouwen zijn gelokaliseerd in sportcomplex.
e)
Middelen
De middelen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het sportcomplex zullen ter beschikking
gesteld worden.
Zij zullen aangerekend worden aan de stad voor alle gebouwen van het sportcomplex van de stad.
f)
Financieel
De algemene bepalingen van de beheersovereenkomst zijn geldend.
Artikel 2:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze aangelegenheid te agenderen op de
eerstvolgende gemeenteraad.
21. Brug- en compensatiedagen voor 2020. Goedkeuring.
Bevoegdheid/ rechtsgrond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008, en latere wijzigingen, houdende de goedkeuring
van de rechtspositieregeling.
Titel IX, hoofdstuk II, artikel 206 en hoofdstuk III, artikel 209 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling
houdende de verloven en afwezigheden van het stadspersoneel.
Relevante documenten
De nota van 06 februari 2019 van Julchen Walraet, administratief medewerkster personeelsdienst,
houdende het voorstel tot vastlegging van de brug- en compensatiedagen voor 2020.
De nota van Karen Demeulemeester, bibliothecaris, van 21 februari 2019 houdende het voorstel tot
vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor de bibliotheek.
De nota van Anja Van Lierde, omgevingsambtenaar, van 29 maart 2019 houdende het voorstel tot
vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor het recyclagepark.
De nota van Veerle Sanspeur, Jeugdwerker, van 25 maart 2019 houdende het voorstel tot vastlegging
van aanvullende sluitingsdagen voor de jeugddienst.
De nota van Veerle Laurier, medewerker sportdienst van 01 april 2019 houdende het voorstel tot
afwijking van de collectief voorgestelde brug- en compensatiedagen.
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De nota van Sofie De Potter, administratief medewerkster cultuurdienst van 07 februari 2019
houdende het voorstel tot vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor de cultuurdienst.
Feiten/context/motivering
Artikel 209, §1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de personeelsleden een betaalde vakantie
hebben op volgende feestdagen : 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag,
11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 15 november, 25 december en
26 december.
Artikel 206 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de vakantiedagen kunnen worden
genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van de behoeften van de dienst, m.u.v.
de eerste werkdag na 1 januari en de namiddag (twv halve dag) van de laatste werkdag vóór
kerstdag.
Op het college dd. 06 oktober 2014 werd beslist om jaarlijks geen permanentieplicht meer te voorzien
op de namiddag van 31 december.
De bibliotheek, het recyclagepark, het sportcomplex (sporthal + zwembad), de jeugddienst, de
cultuurdienst stellen wijzigingen voor op deze bovenvermelde sluitingsdagen.
Bij alle voorstellen werd rekening gehouden met de continuïteit van de dienst.
Besluit:
Artikel 1:
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende brugdagen voor het jaar 2020 te voorzien :
- vrijdag 03/01/2020 (dag na eerste werkdag na 1 januari 2020)
- vrijdag 22/05/2020 (dag na OLV Hemelvaart)
- maandag 20/07/2020 (dag voor Nationale Feestdag)
Artikel 2:
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende inhaalverlofdagen te voorzien :
- zaterdag 11/07/2020 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
- zaterdag 15/08/2020 (OLV Hemelvaart)
- zondag 01/11/2020 (Allerheiligen)
- zondag 15/11/2020 (Feest van de Dynastie)
- zaterdag 26/12/2020 (Tweede Kerst)
Artikel 3:
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de
personeelsleden van de bibliotheek:
zaterdag 02/05/2020
zaterdag 23/05/2020
donderdag 24/12/2020
en om af te wijken van de voorgestelde brugdag en de bibliotheek te openen op vrijdag 3 januari
2020.
Artikel 4:
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de
personeelsleden van het recyclagepark:
Zaterdag 04/01/2020
Zaterdag 02/05/2020
Zaterdag 23/05/2020
van zondag 20/12/2020 tot en met maandag 04 januari 2021.
Artikel 5:
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de
personeelsleden van de jeugddienst: van 21/12/2020 t.e.m. 03/01/2021.
Artikel 6:
Aan de gemeenteraad wordt voor de zaalwachters, sportmonitoren, redders en poetsvrouwen van het
sportcomplex voorgesteld :
- om te openen op volgende feestdagen:
- Paasmaandag 13/04/2020
- 01 mei 2020 (Dag van de arbeid)
- OLH Hemelvaart 21/05/2020
- Pinkstermaandag 01/062020
- Feest van de Vlaamse Gemeenschap 11/07/2020
- Nationale Feestdag 21/07/2020
- OLV Hemelvaart 15/08/2020
- Allerzielen 02/11/2020
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- Wapenstilstand 11/11/2020
- Feest van de Dynastie 15/11/2020
- om te sluiten op:
- Nieuwjaarsdag
- 2de nieuwjaarsdag
- Paaszondag 12/04/2020
- Pinksterzondag 31/05/2020
- Fiertelzondag (07/06/2020)
- Allerheiligen 01/11/2020
- 24/12/2020 volledige dag
- Kerstdag
- 2de kerst
- 31/12/2020 volledige dag
- Onderhoud zwembad eindejaar periode (27/12 tem 30/12/2020)
- Onderhoud sporthal zomerperiode (20/07- 02/08/2020)
Af te wijken van de vooropgestelde brugverloven, en op deze dagen open te zijn.
Artikel 7:
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de
personeelsleden van de cultuurdienst: 21/12/2020 t.e.m. 25/12/2020.
Artikel 8:
Dit punt wordt geagendeerd op het eerstvolgende B.O.C. en de daaropvolgende gemeenteraad.

Bijkomende punten van de besloten zitting
Economie
22. Wedstrijd "Win jouw winkel". Kennisname van de kandidaturen en de toewijzing van 2
panden in het commercieel centrum aan de kandidaten. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
Relevante documenten
-

E-mail deelnemer 1: Kris Roman

-

E-mail deelnemer 2: Guy Ceulemans + PowerPointpresentatie

Feiten/context/motivering
Wedstrijd
Op datum van 12 juni 2019 werd een persmoment georganiseerd om de wedstrijd ‘ Win jouw winkel’
te lanceren. De stad en het Bouwmaatschappij Ronse beschikken momenteel over 2 panden in het
commercieel centrum die als pop-up kunnen ingenomen worden.
De 2 beschikbare panden zijn:
Wijnstraat 11- eigendom van Bouwmaatschappij Ronse- pand onmiddellijk beschikbaar
Peperstraat 3- eigendom van stad Ronse- beschikbaar vanaf 1 augustus 2019
Via een persartikel, website van de stad en een artikel in Inzicht werd de wedstrijd verspreid. De
panden kunnen gehuurd worden als pop-up ( max. voor 1 jaar) waarbij de eerste 3 maanden geen
huur dient betaald te worden.
De inschrijvingsdatum voor deze wedstrijd liep af op 20 juli 2019.
Kandidaten
1) Kris Roman
De nadruk van zijn concept ligt op bio, natuur-en sportvoeding:
ORGANIC HEALTH & SPORT SHOP - BRENG DE NATUUR IN HUIS !
Hieronder een overzicht van de producten die hij wenst te verkopen:
- Biologische voeding & drank voor de sport : Gels , baren , proteïnen , recovery , isotone
- Een aanbod natuurlijke voedingssupplementen en vitaminen
- Natuurlijke cosmetica : Zalfjes , crèmes , verzorgingsproducten ,
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- Allergenen & Dieetvoeding , bio fruit en groenten , gezonde voeding , natuurlijke babyvoeding
- Een assortiment verse thee en kruiden : Voor elke kwaaltje bestaat er wel de juiste thee
- CBD producten
- In het plantseizoen een aanbod biologische zaden en plantgoed voor de moestuin
- energetisch aspect: helende stenen , zoutlampen , wierrook en boeken
Dhr. Roman voorziet ook om een webshop te starten en de producten zelf af te leveren bij de klanten
met de fiets om het duurzame karakter van zijn concept te benadrukken.
2) Guy Ceulemenans en Nancy Demeyer
Geïnteresseerd in de Peperstraat 3. Deze man is gepassioneerd door sport en wenst een winkel te
starten voor de verkoop van:
- gepersonaliseerde wieler-triatlon- en runningkledij,
- verkoop van sportvoedingsproducten
- sportverzorgingsproducten
- compressiekledij, ....
Dhr. Ceulemans wenst de klanten ook bij te staan tot het verlenen van advies.
Adviezen/visum
Lokale economie
Beide kandidaten komen volgens mij in aanmerking om een pop-up te starten. Het aanbod past
binnen de commerciële visie van de stad.
Het pand in de Peperstraat 3 is gelegen in de a-zone, het pand in de Wijnstraat 11 is gelegen in de bzone.
Beide voorstellen zijn ‘commercieel’ dus kunnen in de beide zones.
Aangezien het voorstel van Dhr. Ceulemans ook sportkledij betreft zou ik deze eerder in de
Peperstraat laten vestigen aangezien dit nog meer ( dan enkel voeding- en supplementen) aansluit bij
wat we beogen in de a-zone, louter commercieel. Het assortiment van Dhr. Ceulemans sluit deels aan
bij ‘ shopping goederen’ dan ‘dagdagelijkse goederen’.
Voor de uitstraling van ons commercieel centrum zou ik dus voorstellen om Dhr. Ceulemans door te
verwijzen naar de Peperstraat 3 en Dhr. Roman naar de Wijnstraat 11.
De kandidatuur van Dhr. Ceulemans is ook meer in detail uitgewerkt dan dit van Dhr. Roman.
Hierbij een korte evaluatie van beide voorstellen:

Dhr. Kris Roman
Biovoeding- en supplementen
Assortiment
5 ptn
Complementair aan
bestaand aanbod in
centrum en imago
Ronse
5 ptn
Inhoudelijke
uitwerking voorstel
5ptn
Totaal

4

Dhr. Ceulemens en Mevr.
Demeyer
Sportkledij en voeding
5

4

5

4

5

12

15

Bouwmaatschappij Ronse
Mevr. Hillewaere van de Bouwmaatschappij Ronse sluit zich aan bij het advies van lokale economie
en gaat akkoord met de voorgestelde toewijzing van de panden.
Besluit:
Artikel 1:
Kennis te nemen van de 2 kandidaat-huurders in het kader van de wedstrijd
‘ win jouw winkel gedurende 3 maanden gratis’.
Artikel 2:
Kennis te nemen van de evaluatie van beide kandidaturen.
Artikel 3:
Principieel akkoord te gaan om volgende pop-up panden te verhuren:
1) Peperstraat 3 aan Dhr. Ceulemans Guy voor de verkoop
sportvoedingsproducten en sportverzorgingspoducten;
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van

sportkledij,

2) Wijnstraat 11 te verhuren aan Dhr. Kris Roman voor de verkoop van bioproducten,
voedingssupplementen

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Algemeen directeur

Burgemeester

Linda Vandekerkhove

Luc Dupont
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