Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE
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BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Aankoop milieuverantwoorde PC's - 2019. Goedkeuring sluiting.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Relevante documenten
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- Verslag van nazicht dd. 21 augustus 2019
- Visum van de financieel directeur dd. 28 augustus 2019
Feiten/context/motivering
In het kader van de opdracht “Aankoop milieuverantwoorde PC's 2019” werd een bestek met nr.
2019/332 opgesteld door de financiële dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 103.305,79 excl. btw of € 125.000,00 incl. 21%
btw.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 mei 2019 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 7 juni 2019 om de
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- Derco Systems nv, César Snoecklaan 9 te 9600 Ronse;
- Uvion bvba, Zonnebloemstraat 37 te 9700 Oudenaarde;
- Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent;
- Direct IT bvba, Oscar Delghuststraat 60 te 9600 Ronse;
- Computers and Communications, Ambachtstraat 8 te 9700 Eine - Oudenaarde;
- BMx Computers, De Ridderlaan 55 te 1780 Wemmel;
- IT1, Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde;
- Ricoh Belgium nv, Medialaan 28A te 1800 Vilvoorde.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 8 juli 2019 om 12.00 uur te bereiken.
Er werden 6 offertes ontvangen:
- IT1, Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde (€ 56.446,20 excl. btw of € 68.299,90 incl. 21% btw);
- Comcon - S.A.S. bvba, Meerstraat 260 te 1840 Londerzeel (€ 56.250,00 excl. btw of € 68.062,50
incl. 21% btw);
- Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent (€ 59.804,70 excl. btw of € 72.363,69 incl. 21% btw);
- Fraeye Hardware Group, Rijksweg 53 te 9681 Maarkedal (€ 58.570,74 excl. btw of € 70.870,60 incl.
21% btw);
- UpFront bvba (a Ricoh company), Rue de la Technique 15 te 1400 Nivelles (€ 63.583,40 excl. btw of
€ 76.935,91 incl. 21% btw);
- Derco Systems nv, César Snoecklaan 9 te 9600 Ronse (€ 65.504,80 excl. btw of € 79.260,81 incl.
21% btw);
De eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes:
- IT1, Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde (€ 56.446,20 excl. btw of € 68.299,90 incl. 21% btw)
- Comcon - S.A.S. bvba, Meerstraat 260 te 1840 Londerzeel (€ 56.250,00 excl. btw of € 68.062,50
incl. 21% btw)
- Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent (€ 59.804,70 excl. btw of € 72.363,69 incl. 21% btw)
- Fraeye Hardware Group, Rijksweg 53 te 9681 Maarkedal (€ 58.570,90 excl. btw of € 70.870,79 incl.
21% btw)
- UpFront bvba (a Ricoh company), Rue de la Technique 15 te 1400 Nivelles (€ 63.583,40 excl. btw of
€ 76.935,91 incl. 21% btw)
- Derco Systems nv, César Snoecklaan 9 te 9600 Ronse (€ 65.504,80 excl. btw of € 79.260,81 incl.
21% btw)
De financiële dienst stelde op 21 augustus 2019 het verslag van nazicht van de offertes op.
De financiële dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen
aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde de firma IT1, Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 56.446,19 excl. btw of € 68.299,89 incl. 21% btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode AR
2410000 / BI 01190 ENV2018/1 subproj. VERNIEUWPC.
Adviezen/visum
De financieel directeur verleende een visum op 28 augustus 2019.
Besluit:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 augustus 2019,
opgesteld door de financiële dienst.
Artikel 2:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
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Artikel 3:
De opdracht “Aankoop milieuverantwoorde PC's 2019” wordt gegund aan de economisch meest
voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde de firma IT1,
Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 56.446,20 excl. btw of € 68.299,90 incl. 21% btw.
Artikel 4:
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2019/332.
Artikel 5:
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode AR 2410000 / BI 01190 ENV2018/1 subproj. VERNIEUWPC.

Financieel beheer
2. Bestelbon aankoop vibrafoon voor academie. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Relevante documenten
Bestelaanvraag voor de aankoop van een vibrafoon voor de Kunstacademie Vlaamse Ardennen ten
bedrage van 3.700 euro
Besluit:
Artikel 1:
De bestelaanvraag nr BON-2019-02188 voor de aankoop van een vibrafoon ten bedrage van 3.700
euro goed te keuren en het saldo te voorzien in de budgetwijziging.

Economie
3. Open Bedrijvendag- verhuren stadsmateriaal + huren fietsen- Goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Voka Open bedrijvendag op zondag 6 oktober 2019
- Aanvraagformulier huur stadsmateriaal
Relevante documenten
-

Aanvraagformulier huur stadsmateriaal

-

Website fietsenverhuurbedrijf Het Verzet

Feiten/context/motivering
Huur stadsmateriaal
Op zondag 6 oktober wordt Ronse een Hotspot tijdens de Voka Open Bedrijvendag. Er zijn 5
deelnemers:
-

Toeristisch Onthaal- en belevingscentrum Ronse ( plus 2 partners: personeelsdienst stad
Ronse en personeelsdienst politie Ronse die elk met een stand in de toeristische dienst zullen
aanwezig zijn om hun vacatures bekend te maken)

-

CMC

-

Biozendo

-

TIO3

-

Dockers Chocolade
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Zoals de voorbije edities van Open Bedrijvendag wensen we de deelnemers te ondersteunen bij de
communicatie en logistiek. Tijdens het overleg hebben bedrijven gevraagd of ze materiaal van de stad
konden huren. Ondertussen ontvingen de bedrijven het aanvraagformulier waarop ze kunnen
aanduiden wat ze precies nodig hebben.
Aangezien een deelname aan Open Bedrijvendag een financiële en organisatorische inzet vraagt, wil
ik het college van burgemeester en schepenen vragen of een het materiaal gratis ter beschikking kan
gesteld worden aan de deelnemers.
Huur fietsen
Er werd een fietsroute uitgewerkt door Open Bedrijvendag die de stad mee kan promoten bij de
bezoekers. Vanuit de dienst lokale economie hadden we een offerte opgevraagd voor de huur van
elektrische fietsen maar dit vinden we te duur ( 25€/fiets)+ praktisch moeilijk te organiseren.
Daarom willen we voorstellen om 100 gewone stadsfietsen te huren ( deelnemers liggen op vrij vlak
parcours). De prijs via Fietsenverhuurbedrijf ‘Het Verzet’ kost 13€/fiets/per dag.
We zouden opteren om 60 damesfietsen en 40 herenfietsen te huren.
We wachten nog op de offerte maar volgens de info die beschikbaar is op de website zou dit 1300€
kosten + transportkosten.
Deze fietsen kunnen dan gratis ontleend worden op de binnenkoer van de Dienst Toerisme. Deze
actie werd ook georganiseerd in de vorige editie van Voka Open Bedrijvendag toen Ronse een
hotspot was.
Adviezen/visum
Gunstig advies van dienst toerisme
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de vraag van de deelnemers aan Open Bedrijvendag om de huur van
stadsmateriaal gratis ter beschikking te stellen en te transporteren;
Artikel 2:
Akkoord te gaan met de huur van 100 stadsfietsen tijdens Voka Open Bedrijvendag op zondag 6
oktober 2019

Vrije tijd
4. Vernieuwing mountainbike parcours. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur artikel 56.
Relevante documenten
-

Kaarten van de varianten (De blauwe stukken maken deel uit van het nieuwe parcours, de
rode stukken maken deel uit van het oude parcours).
Nota.

Feiten/context/motivering
In 2002 werd een vaste MTB-route uitgewerkt en bewegwijzerd in Ronse, in samenwerking met de
buren van Maarkedal. Deze route bestaat in feite uit twee lussen. Een rode lus, die voornamelijk de
rand van Ronse volgt en een blauwe lus, die voornamelijk op grondgebied Maarkedal ligt. (De kleur
duidt op de moeilijkheidsgraad van het parcours, naar analogie met de kleur van een skipiste.)
Na goed 17 jaar ervaren we dat de route aan herziening toe is. Nieuwe opportuniteiten bieden zich
aan, zowel op vlak van startplaatsen (’t Rosco – Sporthotel Hotond) als van het parcours, waardoor de
route aantrekkelijker kan gemaakt worden.
De wijzigingen in het parcours werden uitgewerkt door de fietsclub Biking@ronse en werden reeds
voorgelegd aan de dienst mobiliteit, de verkeerscommissie en aan Natuur en Bos. Van alle diensten
verkregen we een positief advies.
Het parcours doet ook enkele buurgemeenten aan zoals Maarkedal, Ellezelles en Frasnes-lezAnvaing. Uiteraard vragen we ook de goedkeuring van deze gemeentebesturen voor de wijzigingen.
In het verleden liep de samenwerking vlot.
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Voor de bewegwijzering van deze route kunnen we, net als in het verleden, een beroep doen op Sport
Vlaanderen. Zij leveren gratis alle pijltjes en informatieborden aan. Het plaatsen van dit materiaal is
ten laste van de stad.
Ons voorstel is om onze technische dienst ook te laten instaan voor de bewegwijzering van de route
op het grondgebied van de buurgemeenten. Uiteindelijk maken wij gebruik van hun grondgebied voor
de Ronsische route. Bovendien vereenvoudigt dit de praktische uitwerking.
Een MTB-route vraagt ook wel wat onderhoud. Ook hiervoor staat de technische dienst in. Het
onderhoud van de wegen is uiteraard ten laste van de respectievelijke gemeenten, aangezien deze
wegen niet louter bestemd zijn voor fietsers die de rode lus rijden. Dit onderhoud bestaat voornamelijk
uit snoei- en maaiwerk, aangevuld met hier en daar een versteviging van een pad.
Vanuit Sport Vlaanderen wordt gevraagd om te streven naar minimaal 50% onverharde wegen. Met
het nieuwe parcours komen we niet aan die 50%. Biking@ronse heeft enkele varianten uitgewerkt
waardoor het parcours wel uit 50% onverhard zou bestaan. Deze varianten kregen echter geen
goedkeuring van de verkeerscommissie, terwijl er daar wel gewandeld mag worden. De reden
waarom er niet mag gefietst worden, is de slechte staat van de paden. Maar dit kan vrij gemakkelijk
verholpen worden.
Variante Schavaert
Bij het oude parcours slaan we aan het einde van de Noordstraat rechtsaf naar beneden via de
Fiertelmeers, om dan via de Vlamingenweg naar de Kruisstraat te rijden. Bij de variante rijden we aan
de Noordstraat rechtdoor, via het paadje naar Schaffendal en Vlamingenstraat, en zo naar de
Kruisstraat.
Het paadje is misschien wat smal in het begin, maar het ligt er wel zeer slecht bij, het is wel een
openbare weg. Ook voor de wandelaars is het daar gevaarlijk, vooral als het gras wat lang staat, men
ziet de groeven niet.
Moest de stad Ronse het pad wat beter aanleggen, dan wordt deze mooie passage geschikt voor
zowel wandelaars met kinderen als voor sporadische MTBikers.
Variante Broecke
Om de problemen met de bewoners, bij het naar beneden rijden van het Hulstken, te vermijden,
hadden wij een variante voorzien. In het begin van het Hulstken slaan we rechtsaf via het paadje naar
beneden richting Hemelberg, om dan wat verder linksaf te slaan en via de wijk Edouard Joly terug op
de Broeckestraat uit te komen. Daarna links omhoog naar de Ommegangstraat zoals ons huidig
parcours.
Hier zou het paadje ook wat moeten heraangelegd worden, vooral in het midden stroomt er altijd
water naar beneden, vanuit een bron. Komt ten goede aan de wandelaars en de sporadische
MTBikers, en eveneens een openbare weg.
Variante Breucq
Nu komen we van de Boekzitting via de Trogstraat de aardeweg naar beneden, en dan draaien we
rechtsaf naar de Kanarieberg. Een variante is om linksaf te slaan richting Breucq om dan via
Ruddersveld, naast de Jeugdherberg, terug naar beneden te rijden tot aan de Kanarieberg. De blauwe
route van Maarkedal volgt ook dat parcours vanuit Breucq naar beneden in dezelfde richting.
Dit is dus een goed alternatief, op voorwaarde dat we het paadje naar de Breucq naar boven mogen
rijden, want er staan poortjes.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de parcourswijzigingen, alsook de nieuwe startplaatsen.
Artikel 2:
Akkoord te gaan dat de bewegwijzering van alle nieuwe stukken door de technische dienst van Ronse
gedaan wordt.
Artikel 3:
Akkoord te gaan met het onderhoud van de route op Ronsese grondgebied door onze eigen
technische dienst.
Artikel 4:
Broeke en Breucq te laten zoals het nu is en advies te vragen voor het Schavaert aan de diensten
Duurzaamheid en TD.

5. Organisatie Cursus Train-the-Trainer: goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
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Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Feiten/context/motivering
Onlangs gaf het CBS toestemming om de cursus Leren Fietsen voor volwassen twee maal per jaar te
organiseren vanaf nu. Dit in samenwerking met het OCMW dat zowel de kosten voor de huur van de
fietsen als voor de lesgevers zal op zich nemen via het sociaal-cultureel participatiefonds.
De cursus wordt tot nu toe begeleidt door medewerkers van de sportdienst zelf. In de toekomst willen
we ook vrijwilligers inschakelen om de poule van lesgevers te vergroten en om meer ondersteuning te
kunnen voorzien tijdens de cursus, zonder dat dit een extra belasting wordt voor de sportdienst.
De Fietsersbond heeft een aantal vrijwilligers die geïnteresseerd zijn. Wij zouden hen graag een korte,
éénmalige, opleiding aanbieden zodat de kwaliteit van het lesgeven gegarandeerd is. Mobiel 21 uit
Leuven biedt een workshop Train-the-trainer aan op verplaatsing. Deze workshop duurt 2,5u en kost
€605, alles inbegrepen. Meer info over deze workshop in bijlage.
Voor de medewerkers van de sportdienst is dit ook een moment om de moeilijkheden die we ervaren
tijdens de cursus Leren Fietsen voor te leggen aan een Mobiel 21, die zelf oneindig veel ervaring heeft
in het begeleiden van fietslessen.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de organisatie van een workshop Train-the-trainer voor de toekomstige
vrijwilligers die de cursus Leren Fietsen voor volwassenen mee zullen begeleiden.

Intergemeentelijke samenwerking
6.

oprichting van de projectvereniging 'VARIANT', intergemeentelijke samenwerking rond
cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen
Bevoegdheid/rechtsgrond
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald:
-

art. 388-391 met betrekking tot algemene bepalingen rond intergemeentelijke samenwerking;

-

art. 396-400 met betrekking tot samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid – principes;

-

art. 401-412 met betrekking tot de projectvereniging;

-

art. 461-470 over bestuurlijk toezicht bij de intergemeentelijke samenwerking;

-

art. 471-473 met diverse bepalingen met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking;
Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017, meer bepaald:

-

art. 57-61 met betrekking tot werkingssubsidies voor besturen voor dienstverlenende rollen op
regionaal niveau
Relevante documenten
-

Collegebesluit tot deelname aan interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen van 28
september 2015.
Engagementsverklaring van het college van burgemeester en schepenen tot oprichting van
een projectvereniging in de domeinen erfgoed en cultuur in de Vlaamse Ardennen van 11 juni
2019.
Brief dd° 19 augustus 2019 vanwege Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA), inzake de oprichting
van projectvereniging VARIANT, met bijlagen

Feiten/context/motivering
Met de jaarwissel 2019-2020 wordt de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen
ontbonden en worden werking, boekhouding, personeel en middelen overgedragen naar
projectvereniging VARIANT. De middelen van de interlokale vereniging EVA gaan naar de eerste
deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen van de projectvereniging VARIANT.
In december 2019 wordt het beleidsplan van de cultureel erfgoedcel EVA voorgelegd ter
goedkeuring aan de raad van bestuur van de projectvereniging VARIANT. Dit beleidsplan wordt in
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januari 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat in april 2020 het aanvraagdossier voor een
cultureel erfgoedconvenant ingediend kan worden. Bij goedkeuring kunnen er vanaf 2021 extra
middelen van Vlaanderen bekomen worden voor de werking van een cultureel erfgoedcel.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad uit te nodigen om dit punt op de dagorde van de eerstvolgende
gemeenteraad te plaatsen, meer bepaald :
- akkoord met de oprichting van de projectvereniging 'VARIANT', intergemeentelijke
samenwerking rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen
- goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging
VARIANT
- goedkeuring van lidmaatschap van de eerste deelwerking van de projectvereniging VARIANT:
‘Erfgoed Vlaamse Ardennen’.
- aanstelling van de heer Joris Vandenhoucke, schepen, als stemgerechtigd lid van de raad van
bestuur van de projectvereniging.
- de opheffing van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Erfgoed Vlaamse Ardennen
(EVA)
- Overdracht van de werking, boekhouding, personeel en middelen van EVA naar VARIANT

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Algemeen directeur

Burgemeester

Linda Vandekerkhove

Luc Dupont
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