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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 9 SEPTEMBER 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring. 
2. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring. 
3. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring. 
4. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring. 
5. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Aankoop demomodel bandenkraan voor de werkplaatsen. Goedkeuring. 
7. Aanleg riolering en publieke ruimte sportpark Leuzesesteenweg - goedkeuring proces-verbaal 
van definitieve oplevering. 

Wonen en omgeving 
8. Jaarlijkse toelage stedelijke milieuraad. Beslissing. 

Leven en welzijn 
9. Stedelijke adviesraad voor welzijn-budget 2018 

Vrije tijd 
10. Subsidie zomer -en winterkermis 2019. Goedkeuring. 

Verzelfstandiging 
11. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Verslag van de raad van bestuur 
van  21 mei 2019. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen d.d. 30 mei 2008 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 24 juni 2013 betreffende de belasting op het niet-plaatsen of 
onvoldoende zuiveringsgraad van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. 



 2/7 

Relevante documenten 

Het kohier belasting op het niet-plaatsen of onvoldoende zuiveringsgraad van een individuele 
behandelingsinstallatie voor afvalwater aanslagjaar 2019 ten bedrage van € 14.750,00 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het kohier belasting op het niet-plaatsen of onvoldoende zuiveringsgraad van een individuele 
behandelingsinstallatie voor afvalwater aanslagjaar 2019 ten bedrage van € 14.750,00 wordt 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. 
 

2. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen d.d. 30 mei 2008 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 24 juni 2013 betreffende de belasting op het niet optimaal 
afkoppelen van hemelwater en afvalwater. 

Relevante documenten 

Het kohier belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater en afvalwater – aanslagjaar 
2019 ten bedrage van € 20.500,00 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het kohier belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater en afvalwater – aanslagjaar 
2019 ten bedrage van € 20.500,00 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. 
 

3. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen d.d. 30 mei 2008 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 24 juni 2013 betreffende de belasting op het niet-plaatsen of 
niet-gebruiken van een hemelwaterinstallatie of bufferinstallatie. 

Relevante documenten 

Het kohier belasting op het niet-plaatsen of niet-gebruiken van een hemelwaterinstallatie of 
bufferinstallatie aanslagjaar 2019 ten bedrage van € 4.390,00. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het kohier belasting op het niet-plaatsen of niet-gebruiken van een hemelwaterinstallatie of 
bufferinstallatie aanslagjaar 2019 ten bedrage van € 4.390,00 wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard. 
 

4. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen d.d. 30 mei 2008 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 17 december 2007 betreffende de belasting op de 
agentschappen en hun bijhuizen voor weddenschappen op de paardenwedrennen. 

Relevante documenten 

Het kohier belasting op de agentschappen en hun bijhuizen voor weddenschappen op de 
paardenwedrennen aanslagjaar 2019 ten bedrage van € 1.440,00 
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Besluit: 

Artikel 1:  
Het kohier belasting op de agentschappen en hun bijhuizen voor weddenschappen op de 
paardenwedrennen aanslagjaar 2019 ten bedrage van € 1.440,00 wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard. 
 

5. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelasting.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen d.d. 30 mei 2008 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 oktober 2007 betreffende de belasting op nachtwinkels. 

Relevante documenten 

Het kohier belasting op nachtwinkels aanslagjaar 2019 ten bedrage van € 3.000,00 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het kohier belasting op nachtwinkels aanslagjaar 2019 ten bedrage van € 3.000,00 wordt vastgesteld 
en uitvoerbaar verklaard. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

6. Aankoop demomodel bandenkraan voor de werkplaatsen. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 56, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/119 van de technische dienst van 13 augustus 2019. 
- Offerte firma Beel. 

Feiten/context/motivering 

De stedelijke werkplaatsen beschikken momenteel over een lichte kraan van 3 ton. Deze is echter niet 
geschikt om zwaardere werken mee uit te voeren. Daarom dient er een zwaardere kraan aangekocht 
te worden van 7 ton. Dergelijke middelzware kranen zijn zeer moeilijk te verkrijgen op de markt. 
Kranen zwaarder dan 7 ton zijn minder mobiel en minder gebruiksvriendelijk door onder andere de 
uitvoering met rupsbanden. Daarnaast is een kraan van 7 ton zeer geschikt voor gebruik op de 
openbare weg. 
Voor de aankoop van een bandenkraan van 7 ton werden de prijzen van een nieuwe kraan en een 
demo-exemplaar met elkaar vergeleken. De prijs voor een nieuwe bandenkraan type Messersi M70W 
bedraagt 109.118,00 euro incl. btw.  
Er kan ook een demomodel aangekocht worden bij de firma Beel uit Wortegem-Petegem voor 
73.680,00 euro excl. btw of 89.153,00 euro incl. btw. Dit demomodel werd gebouwd in 2016 en heeft 
minder dan 100 diensturen. Er wordt een garantie gegeven van 3 maanden op de motor en de 
aandrijflijn.  
Een krediet van 90.000 euro is beschikbaar in het investeringsbudget AR 2300000 - beleidsitem 
02000. 
Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de aankoop van een tweedehands bandenkraan 
bij de firma Beel voor 89.153,00 euro incl btw. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het college van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de aankoop van een tweedehands 
bandenkraan bij de firma Beel voor de som van 89.153 euro inclusief btw. 
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Artikel 2: 
Een krediet van 90.000 euro is beschikbaar in het investeringsbudget AR 2300000 – beleidsitem 
02000. 
 

7. Aanleg riolering en publieke ruimte sportpark Leuzesesteenweg - goedkeuring proces-
verbaal van definitieve oplevering. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden 
van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/131 van de technische dienst. 

- Proces-verbaal van definitieve oplevering dd 07 juni 2019 voor de werken “Aanleg riolering en 
publieke ruimte sportpark Leuzesesteenweg”. 

- Collegebeslissing van 25 september 2017, houdende goedkeuring met het proces-verbaal van 
voorlopige oplevering en de eindafrekening. 

- Collegebeslissing van 10 juli 2015, houdende goedkeuring van de gunning der werken aan 
firma Casteleyn NV uit Meulebeke. 

- Gemeenteraadsbesluit van 2 maart 2015, houdende goedkeuring van het ontwerp en de 
raming. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbesluit dd 2 maart 2015 werd het ontwerp betreffende de werken Aanleg van 
een parking op de sportzone Leuzesesteenweg en de raming ten bedrage van 1.637,878,37 
euro, btw exclusief,  waarvan 1.424.577,16  euro, btw exclusief voor de aanlegwerken ten laste  
van de stad en 213.301,21 euro, btw exclusief voor het rioleringsaandeel ten laste van Aquario 
goedgekeurd. 

- Bij collegebeslissing van 10 juli 2015, werd akkoord gegaan met de gunning van de werken aan 
de firma Casteleyn NV uit Meulebeke voor de som van 1.319.220,31 euro, btw exclusief, 
waarvan 1.049.588,60 euro, btw exclusief voor rekening van de stad en 269.631,71 euro, btw 
exclusief voor rekening van Aquario. 

- De eindafrekening ten bedrage van 1.211.800,53 euro, btw exclusief, waarvan 985.799,53 euro, 
btw exclusief voor rekening van de stad en 226.001,00 euro, btw exclusief voor rekening van 
Aquario en het proces-verbaal van voorlopige oplevering werd goedgekeurd op 25 september 
2017. 

- Op 7 juni 2019 werd door studiebureau Antea overgegaan tot definitieve oplevering der werken. 
De waarborg voor de moerasplanten wordt wegens laattijdige aanplant met 1 jaar verlengd. 

Na beraadslaging 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de definitieve oplevering van de werken “Aanleg riolering en publieke ruimte 
sportpark Leuzesesteenweg” door Casteleyn NV uit Meulebeke. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de vrijgave van de borgstelling met uitzondering van een bedrag van 440 Euro 
voor de verlengde waarborg voor de moerasplanten. 
 

Wonen en omgeving 

8. Jaarlijkse toelage stedelijke milieuraad. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Relevante documenten 

Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 03/12/2018 over de statuten, het 
huishoudelijk reglement en de afsprakennota van de stedelijke milieuraad  
Beslissing van de Gemeenteraad van 17/12/2018 over de statuten, het huishoudelijk reglement en de 
afsprakennota van de stedelijke milieuraad  
Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 29/04/2019 over de samenstelling 
van de stedelijke milieuraad 2019-2024;  

Feiten/context/motivering 

In de begroting wordt jaarlijks € 1250 werkingstoelage voor de stedelijke milieuraad voorzien. Om de 
nieuwe werkingstoelage te verkrijgen werd een jaarverslag 2018 voorgelegd.  
In 2018 organiseerde de Milieuraad 2 vergaderingen: op 29/03/2018 en op 20/12/2018.  
De Milieuraad werd ook uitgenodigd voor de gemeenteraadscommissie van 14/06/2018 over het 
klimaatplan. In het jaarverslag 2018 worden de vergaderingen overlopen en wordt een financieel 
overzicht gegeven voor het werkjaar 2018.  
Het college nam op 07/05/2018 kennis van het verslag van de vergadering van 29/03/2018 en besliste 
om de toetreding tot de statiegeldalliantie te agenderen voor de zitting van de gemeenteraad van 2 juli 
2018. De gemeenteraad besliste om toe te treden tot de statiegeldalliantie.  
Het College van Burgemeester en Schepenen  naam op 18/02/2019 kennis van het verslag van de 
vergadering van 20/12/2018 en ging akkoord met de voorgestelde wijzigingen van de statuten, het 
huishoudelijk reglement en de afsprakennota. De beleidsaanbevelingen mobiliteit/open ruimte/wonen 
werden meegenomen naar de bevoegde commissies.  
Uit het financieel jaaroverzicht blijkt dat eind december 2018 de Milieuraad kon beschikken over € 
3390,79.  

Besluit: 

Artikel 1:  
de voor 2019 voorziene toelage van € 1250 wordt overgeschreven op de rekening van de stedelijke 
milieuraad BELFIUS BE90 0682 1988 9832. 
 

Leven en welzijn 

9. Stedelijke adviesraad voor welzijn-budget 2018 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 304 inzake inspraak van burgers 
en gemeentelijke adviesraden. 
 
Relevante documenten 

Het financieel verslag 2018 van de stedelijke adviesraad voor welzijn. 

Feiten/context/motivering 

De stedelijke adviesraad voor welzijn werd opgericht op 1 januari 1996. De zetel is gevestigd op het 
stadhuis, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. 
In het huishoudelijk reglement van de stedelijke adviesraad zijn volgende bepalingen voorzien: 

- De stedelijke adviesraad voor welzijn adviseert  het lokaal bestuur  over welzijnsmateries. Het 
lokaal bestuur  stelt jaarlijks haar  lokaal sociaal beleid voor en vraagt hierover advies.  

(Artikel 3 § 1). 
- De kredieten nodig voor de werking van de adviesraad worden jaarlijks voorzien op de 

begroting van de stad. De stuurgroep beslist over de inzet van deze middelen. De werkgroepen 
kunnen hiertoe voorstellen indienen. (Artikel 35). 
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-Jaarlijks wordt door de penningmeester een financieel verslag opgemaakt, dat ter kennisgeving 
aan het college van burgemeester en schepenen wordt overgemaakt. Dit verslag omvat tevens een 
begroting voor het komende werkjaar. (Artikel 36). 

Adviezen/visum 

De algemene vergadering van de stedelijke adviesraad voor welzijn dd. 26 februari 2019 keurde het 
financieel verslag 2018 goed. 

Besluit: 

Enig artikel :  
Goedkeuring te verlenen om een budget van 5000 € over te maken op de rekening van de stedelijke 
adviesraad voor welzijn voor het werkingsjaar 2018.  
 

Vrije tijd 

10. Subsidie zomer -en winterkermis 2019. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Feiten/context/motivering 

Ter ondersteuning van de activiteiten op de zomer –en winterkermis 2019 had de dienst 
evenementen, zoals de voorgaande jaren, graag een subsidie van  € 2000 verkregen.  
Participeren in de aankoop van polsbanden (polsband dag zomerkermis op woensdag 19 juni en 
winterkermis op woensdag 30 oktober). 
Participeren in de publicatie in Rondom 

- Aankondiging  
- Knipbonnen 

Aanmaken van een affiche voor de zomer –en winterkermis 
- Affiche wordt verdeeld 
- Affiche komt in Rondom, Inzicht, website van de stad, sociale media,…  

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met gevraagde jaarlijkse subsidie van 2000€ 
Subsidie is ter ondersteuning van volgende activiteiten op de zomer – en winterkermis : 
Polsbanddag (aankoop polsbanden) 
Aankoop banners voor kubus en frame 
Opmaak affiche en drukwerk 
 

Verzelfstandiging 

11. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Verslag van de raad van 
bestuur van  21 mei 2019. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, titel 3, hoofdstuk 2 betreffende het 
autonoom gemeentebedrijf. 
 

Relevante documenten 

Het verslag van de raad van bestuur van 21 mei 2019. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Kennis te nemen van het verslag. 
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Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


