Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
MAANDAG 16 SEPTEMBER 2019
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Ignace Michaux, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde,
schepenen.
Danny De Brakeleer, waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Brigitte Vanhoutte, schepen en Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Danny
De Brakeleer neemt het ambt waar.
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AGENDA
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. De Ververij - Uitbouw ICT infrastructuur. Definitieve oplevering. Goedkeuring.
2. Aankoop servers stad Ronse en OCMW Ronse. Definitieve oplevering. Goedkeuring.
3. Instap in het raamcontract Creat/Farys voor de aankoop van kantoormeubilair. Beslissing.
Openbare veiligheid
4. Vordering 2018 federale financiering functie gemeenschapswacht - goedkeuring
5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van
Allerheiligen. Beslissing.
6. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van laden en
lossten voor artiesten bij school- en avondvoorstellingen. Beslissing.
7. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
winterkermis. Beslissing.
8. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
voetbalwedstrijd KSK Ronse-KRC Genk op 24 september 2019. Beslissing.
9. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
organisatie van een rvitailleringszone voor de Ronde van Vlaanderen off-road op 5 oktober 2019.
Beslissing.
10. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de nacht
van de jeugdbeweging op 18 oktober 2019. Beslissing.
Mobiliteit
11. Aanvullend reglement - Stefaan Modest Glorieuxlaan - aanbrengen zebrapad thv. ingang
scholen
12. Aanvullend reglement - Spinstersstraat - Botaniek - aanbrengen gele belijning
13. Aanvullend reglement - Emmanuel Hielstraat - opheffen alternerend parkeren en invoeren
permanent parkeerverbod aan de kant van de pare huisnummers
14. Aanvullend reglement - Opgeëistenstraat - belijnde parkeerstroken - opheffing en aanpassing
Economie
15. Convenant kansspelen FUN2PLAY- Grote Markt 28/29. Goedkeuring.
Vrije tijd
16. Belijning verkeerspark op de parking van SK Ronse. Goedkeuring.
17. Organisatie Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 18 oktober 2019. Goedkeuring.
18. Goedkeuring intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst nieuw zwembad voor Ellezelles
en Mont de L'enclus.
19. JCI - World Clean up Day
20. Vernieuwing mountainbike parcours. Goedkeuring.
Intergemeentelijke samenwerking
21. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Goedkeuring van de
statutenwijziging.
Organisatieontwikkeling
22. Informatieveiligheid. Jaarverslag 2018. Kennisname.

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

De Ververij - Uitbouw ICT infrastructuur. Definitieve oplevering. Goedkeuring.
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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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 16.
Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 1.
De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen.
Relevante documenten
Proces-Verbaal van definitieve oplevering van 11 september 2019.
Feiten/context/motivering
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 9 juli 2012 goedkeuring aan de
gunning van de opdracht “De Ververij - Uitbouw ICT infrastructuur” aan Cevi nv, Bisdomplein 3 te
9000 Gent tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 46.224,66 excl. btw of € 55.931,85 incl.
21% btw.
De uitvoering diende te gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met
nr. 2012/053.
De Financiële Dienst stelde een proces-verbaal op van voorlopige oplevering, die plaatsvond op
17 april 2013.
Uit het proces-verbaal van voorlopige oplevering bleek dat er geen opmerkingen waren.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 17 april 2013 goedkeuring aan
de eindafrekening, opgesteld door de Financiële Dienst.
De leverancier Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent heeft aan zijn verplichtingen voldaan.
De Financiële Dienst stelde een proces-verbaal op van definitieve oplevering, die plaatsvond op
11 september 2019.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen opmerkingen zijn.
Het saldo van borgtocht nr. 20130450200 ten bedrage van € 1.160,00 mag worden vrijgegeven.
Besluit:
Artikel 1:
De opdracht “De Ververij - Uitbouw ICT infrastructuur” wordt definitief opgeleverd.
Artikel 2:
Het saldo van borgtocht nr. 20130450200 ten bedrage van € 1.160,00 mag worden vrijgegeven.
2. Aankoop servers stad Ronse en OCMW Ronse. Definitieve oplevering. Goedkeuring.
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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 17, § 2, 1°
f) (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van:
technische aard), en meer bepaald artikel 19 die een gezamenlijke uitvoering van leveringen voor
rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat.
Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 3, § 1.
De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen.
Relevante documenten
Proces Verbaal van definitieve oplevering dd. 11 september 2019.
Feiten/context/motivering
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 5 augustus 2013 goedkeuring
aan de gunning van de opdracht “Aankoop servers voor stad Ronse en OCMW Ronse ” aan Cevi nv,
Bisdomplein 3 te 9000 Gent tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 164.960,16 excl. btw of
€ 199.601,79 incl. 21% btw.
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De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2013/149.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 mei 2015 goedkeuring aan het
proces-verbaal van voorlopige oplevering van 30 maart 2015, opgesteld door de Informaticadienst.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 mei 2015 goedkeuring aan de
eindafrekening, opgesteld door de Informaticadienst.
De leverancier Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent heeft aan zijn verplichtingen voldaan.
De Informaticadienst stelde een proces-verbaal op van definitieve oplevering, die plaatsvond op
11 september 2019.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van definitieve oplevering blijkt dat er geen opmerkingen zijn.
Het saldo van borgtocht nr. 2015.04.50.139 (Deposito- en Consignatiekas - Borgtochten in geld) ten
bedrage van € 4.125,00 mag worden vrijgegeven.
Besluit:
Artikel 1:
De opdracht “Aankoop servers voor stad Ronse en OCMW Ronse” wordt definitief opgeleverd.
Artikel 2:
Het saldo van borgtocht nr. 2015.04.50.139 ten bedrage van € 4.125,00 mag worden vrijgegeven.
3. Instap in het raamcontract Creat/Farys voor de aankoop van kantoormeubilair. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt
bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van
dagelijks bestuur.
Het besluit van de gemeenteraad van maandag 4 februari 2013 houdende vaststelling van de
opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van
dagelijks bestuur.
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.
Relevante documenten
Creat infofiche – Kantoormeubilair
Prijzen basisinventaris kantoormeubilair
Feiten/context/motivering
Momenteel heeft de stad geen vaste overeenkomst voor het aankopen van kantoormeubilair. Indien er
meubilair nodig is wordt dit naargelang de behoefte van het moment bekeken en wordt, na
prijsaanvraag, passend meubilair aangekocht. Hierdoor heeft het meubilair over de diensten heen
verschillende stijlen, kleuren, ….etc.
Om de uniformiteit en een goede afstemming van het meubilair naar stijl, kwaliteit en ergonomie te
waarborgen, is het echter aangewezen om binnen één bepaalde collectie aan te kopen.
De gemiddelde uitgave voor de laatste 3 jaren voor kantoormeubilair bedroeg 7.500,- € incl 21% btw.
Creat/Farys, waarvan de stad Ronse aandeelhouder is, onderhandelde recent een raamovereenkomst
met de firma Sedus, leverancier van kwalitatief kantoormateriaal, voor een basisselectie stijlvol,
kwalitatief en ergonomisch kantoormeubilair tegen competitieve prijzen. Op deze prijzen ook zijn
kortingen op de bestelwaarden van toepassing (zie bijlage 1).
Op de overige catalogusartikelen zijn per artikelgroep eveneens kortingen van toepassing met extra
korting op de bestelwaarden.
Creat/Farys rekent voor deze opdracht geen werkingsvergoeding aan.
Aan het college wordt goedkeuring gevraagd om in deze raamovereenkomst te stappen voor de
aankoop van nieuw kantoormeubilair.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode
AR 6140500/ op verschillende beleidsitems.
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De uitgave voor deze opdracht dient te worden voorzien in het exploitatiebudget van 2020 en 2021 op
budgetcode 6140500/ op verschillende beleidsitems.
Besluit:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt gegeven om toe te treden tot het raamcontract voor “Kantoormeubilair” van
Creat/Farys.
Artikel 2:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode
AR 6140500/ op verschillende beleidsitems.
Artikel 3:
De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in het exploitatiebudget van 2020 en 2021 op
budgetcode 6140500/ op verschillende beleidsitems. De financiële dienst zal de nodige
toetredingsformaliteiten uitvoeren.

Openbare veiligheid
4. Vordering 2018 federale financiering functie gemeenschapswacht - goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
- De wet van 15 mei 2007”Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van
de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet
- KB van 25 december 2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering
van de gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen.
- MB van 17 september 2018ter uitvoering van het KB van 25 december 2017 tot bepaling van de
modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten van de
Strategische Veiligheids- en Preventieplannen
- Beslissing GR van 17/12/07 betreffende oprichting dienst gemeenschapswachten.
Relevante documenten
schuldvordering bijkomende financiering ingegeven in ict programma van BinZa
Feiten/context/motivering
In uitvoering van de 6e staatshervorming is er een nieuwe federale financiering voor
gemeenschapswachten. De financiële toelage wordt toegekend aan gemeenten als bijkomende
tussenkomst in de loonkosten die voortvloeien uit de prestaties uitgevoerd door de
gemeenschapswacht – voorheen Activa – in het kader van het Strategisch Veiligheids- en
Preventiecontract. Ter dekking van de reële lasten van de tewerkstellingskosten kan de gemeente een
jaarlijkse maximale toelage van 8600€per halftijds equivalent ontvangen.
De schuldvordering die nu ter goedkeuring wordt voorgelegd handelt over de periode 2018 voor
Claudine Rousseau.
Besluit:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de schuldvordering voor 2018 – betreffende Claudine Rousseau – en
gaat akkoord om deze via de geijkte kanalen door te sturen naar de Fod Binnenlandse Zaken
5.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van
Allerheiligen. 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;
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-

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.

Feiten/context/motivering
de verkeersdrukte en ceremoniële activiteiten rond de stedelijke begraafplaats Hogerlucht ter
gelegenheid van Allerheiligen;
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 01 november 2019, tussen 08u00 en 12u00, parkeerverbod in te voeren in Hogerlucht, ter hoogte
het stedelijk kerkhof, langs beide zijden van de rijbaan. Het parkeerverbod wordt aangeduid met
verkeerstekens 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.
6.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van laden
en lossten voor artiesten bij school- en avondvoorstellingen. 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
de aanvraag van mevrouw Kristel Gaillez, dienst cultuur stad Ronse, om :
op 11 oktober, 29 november en 13 december 2019 parkeerruimte vrij te houden ter hoogte CC De
Ververij in de Zuidstraat 19 voor het lossen en laden van materialen naar aanleiding van school - en
avondvoorstellingen;
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 11 oktober, 29 november en 13 december 2019, over een afstand van 50 meter parkeerruimte vrij
te houden ter hoogte CC De Ververij in de Zuidstraat 19, voor het lossen en laden van materialen naar
aanleiding van school - en avondvoorstellingen in organisatie van de dienst Cultuur, telkens vanaf
08u00 tot 24u00 of zolang als nodig in het kader van de activiteit, parkeerverbod in te voeren.
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.
Artikel 2.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 3.

6/26

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.
7.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
winterkermis. 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
de opbouw van de jaarlijkse winterkermis begint op woensdag 23 oktober 2019 en de afbraak wordt
voorzien op maandag 4 november 2019;
de organisatie van de wekelijkse markt in voornoemde periode op zaterdag 26 oktober, woensdag 30
oktober en zaterdag 2 november 2019,
tijdens de openingsuren van de kermis, is het aangewezen de leurhandelaars een standplaats toe te
kennen in de Zuidstraat, tussen de Oude Vesten en de Grote Markt;
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 dinsdag 22 oktober en woensdag 23 oktober 2019, parkeerverbod in te voeren op de gelijkgrondse
berm aan beide zijden van de Ninoofsesteenweg, vanaf de woning n° 300 tot aan de eerste inrit van
de industriezone Klein Frankrijk.
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1.
Artikel 2.
Vanaf woensdag 23 oktober 2019 om 14u00 tot en met maandag 4 november 2019 om 18u00 alle
verkeer van voertuigen, met uitzondering van het plaatselijk verkeer, te verbieden in de de Biesestraat
en de Hospitaalstraat. Het verbod zal aangeduid worden door middel van het verkeersteken C3 met
onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’
Artikel 3.
Op woensdag 23 oktober 2019, vanaf 13u30 tot 18u00 en zeker zolang als nodig om de
kermiswagens op te stellen voor aankomst op de Grote Markt, parkeerverbod in te voeren in de de
Biesestraat en de Hospitaalstraat. Het verbod zal aangeduid worden met verkeersborden E1.
Artikel 4.
Vanaf woensdag 23 oktober 2019 om 14u00 tot en met maandag 4 november 2019 om 18u00, meer
bepaald :
tijdens de opstelling van de kermisattracties,
en
tijdens de openingsuren van de kermis, zijnde vanaf zaterdag 26 oktober 2019 om 16u00
van 16u00 tot 22u00 op maandag - dinsdag - donderdag en vrijdag,
van 14u00 tot 22u00 op woensdag,
van 14u00 tot 24u00 op zaterdag en zondag
alle verkeer van voertuigen te verbieden op de Grote Markt.
Het verbod zal aangeduid worden met het verkeersbord C3 op schraag.
Artikel 5.
Buiten de opstelling en afbraak van de kermisattracties en buiten de openingsuren van de kermis,
éénrichtingsverkeer in te voeren op de Grote Markt van de Hospitaalstraat naar de Zuidstraat en in de
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Hospitaalstraat, tussen de Priesterstraat en de Grote Markt, van de Priesterstraat naar de Grote
Markt.
Het verbod zal aangeduid worden met het verkeersbord C1 en F19.
Artikel 6.
Tijdens de openingsuren van de kermis, verkeersverbod in te voeren in de Zuidstraat, met
uitzondering van het plaatselijk verkeer en lijnbussen, voor het deel gelegen tussen de Oude Vesten
en de Grote Markt.
Deze maatregel zal aangeduid worden met verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer’ en ‘uitgezonderd bus’.
Artikel 7.
Tijdens de openingsuren van de kermis, parkeerverbod in te voeren in de Zuidstraat, voor het deel
gelegen tussen de Oude Vesten en de Grote Markt, kant onpare nummers.
Deze maatregel zal aangeduid worden met verkeersborden E1.
Artikel 8.
Naar aanleiding van de organisatie van de wekelijkse openbare markt op zaterdag 26 oktober,
woensdag 30 oktober en zaterdag 2 november 2019, telkens van 05u00 tot 14u00, volledig parkeeren verkeersverbod in te voeren in de Michel Portoisstraat en de parking Michel Portois.
Dit verbod zal aangeduid worden met het verkeersteken E1 en C3.
Artikel 9.
Om de vrachtwagens van de marktkramers voldoende parkeerruimte te bieden wordt parkeerverbod
ingesteld :
- in de Zuidstraat, aan de kant van de onpare nummers, tussen het kruispunt met de Oude Vesten en
het kruispunt met het Kerkplein.
Dit verbod zal aangeduid worden met het verkeersteken E1. ???
Artikel 10.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 11.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 12.
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 de
voetbalwedstrijd KSK Ronse-KRC Genk op 24 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.

Feiten/context/motivering
de noodzaak om de organisatie van de voetbalwedstrijd KSK Ronse – KRC Genk te voorzien in
noodzakelijke verkeersaanpassingen ter beheersing van de openbare orde in en om het O.
Cruckestadium aan de Leuzesesteenweg.
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:
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Op dinsdag 24 september 2019 tussen 18u00 en 23u00 en zeker tot het einde van de activiteiten,
wordt parkeerverbod ingevoerd in de Leuzesesteenweg vanaf het rond punt met de 4 Maartlaan tot en
met het huis n° 225 in de richting van Leuze.
Het verbod wordt aangeduid met borden E1 voorzien van onderbord met vermelding van de datumuurgroep.
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.
9.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
organisatie van een rvitailleringszone voor de Ronde van Vlaanderen off-road op 5 oktober
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 aanvraag van de heer Simon Haegeman, We Ride N.V. – Peloton, Harensesteenweg 228 in 1800
Vilvoorde om op 05 oktober 2019 parkeerruimte vrij te houden op de parking aan de parochiekerk van
De Klijpe, aan de Zonnestraat tegenover de huizen nrs 415 tot 425 voor het opstellen van een
ravitailleringspunt voor de deelnemers aan de toertocht ‘Ronde van Vlaanderen Off Road.
Feiten/context/motivering
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 5 oktober 2019, op de parking aan de parochiekerk van De Klijpe, aan de Zonnestraat
tegenover de woningen 415 tot 425, ruimte vrij te houden voor het opstellen van een
ravitailleringspunt voor de deelnemers aan de toertocht ‘Ronde van Vlaanderen Off Road, door het
instellen van een parkeerverbod vanaf 07u00 tot 13u30 of zolang als nodig in het kader van de
activiteit.
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden 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.
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10. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
nacht van de jeugdbeweging op 18 oktober 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 aanvraag van mevrouw Veerle Sanspeur, medewerker van de Jeugddienst bij de stad Ronse, om
op vrijdag 18 oktober 2019 naar aanleiding van een kids- en teenfuif ter gelegenheid van de Nacht
van de Jeugdbeweging gebruik te kunnen maken van de parkeerstrook ter hoogte de toegang van het
COC in de Nieuwebrugstraat in Ronse,
Feiten/context/motivering
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 vrijdag 18 oktober 2019 vanaf 08u00 tot zaterdag 19 oktober 2019 om 10u00 en zolang als nodig
in het kader van de activiteit, parkeerverbod in te voeren in de Nieuwebrugstraat aan de zijde van de
pare huisnummers, voor het Cultureel Ontspanningscentrum tot het rond punt de Malanderplein.
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden 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.

Mobiliteit
11. Aanvullend reglement - Stefaan Modest Glorieuxlaan - aanbrengen zebrapad thv. ingang
scholen
Bevoegdheid/rechtsgrond
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn aanvullingen.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen.
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De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van
aanvullende verkeersreglementen.
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van
aanvullende verkeersreglementen.
Feiten/context/motivering
In de Stefaan Modest Glorieuxlaan zijn verschillende scholen gelegen die vragen om een zebrapad
aan te brengen ter hoogte van de gemeenschapelijke ingang van de scholen, om duidelijk te maken
aan de automobilisten dat daar veel voetgangers zijn die oversteken.
Dit werd besproken op de verkeerscommissie van 3 oktober 2018 waarin positief advies werd
gegeven om een oversteekplaats voor voetgangers aan te brengen in de Stefaan Modest
Glorieuxlaan ter hoogte van de ingang van de scholen.
Deze vraag werd ook voorgelegd aan het Agentschap Wegen en Verkeer dat positief advies geeft tot
het aanbrengen van een zebrapad ter hoogte van de gemeenschappelijke ingang van de scholen in
de Stefaan Modest Glorieuxlaan.
De Stefaan Modest Glorieuxlaan is een gewestweg.
Besluit:
Artikel 1:
In de Stefaan Modest Glorieuxlaan ter hoogte van de gemeenschappelijke ingang van de scholen
wordt rechtop de Sint-Ambrosiusstraat een zebrapad aangebracht evenwijdig aan de gewestweg.
De markeringen worden aangebracht overeenkomstig de bepalingen daaromtrent in het K.B. van
11.10.1976.
12. Aanvullend reglement - Spinstersstraat - Botaniek - aanbrengen gele belijning
Bevoegdheid/rechtsgrond
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van
aanvullende verkeersreglementen;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van
aanvullende verkeersreglementen;
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 12 november 2018
waarbij beslist werd om parkeerverbod in te voeren in de Spinstersstraat ter hoogte van de Botaniek
door middel van het aanbrengen van witte gearceerde belijning;
Feiten/context/motivering
Het aanbrengen van witte gearceerde belijning in de Spinstersstraat 36 thv. de Botaniek werd niet
uitgevoerd daar er naast de Botaniek een bouwproject komt en er nog geen duidelijkheid is over de
locatie van de opritten.
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Aangezien de witte gearceerde belijning thv. de oprit aan de Botaniek op geen andere belijning meer
zal aansluiten werd voorgesteld om het parkeerverbod aan te duiden door het aanbrengen van gele
borduren.
De verkeerscommissie in zitting van 30 april 2019 geeft positief advies voor het invoeren van
parkeerverbod thv. de Botaniek in de Spinstersstraat 36 dmv. het aanbrengen van gele borduren.
Besluit:
Artikel 1:
Het aanvullend reglement van 12 november 2018 betreffende het invoeren van parkeerverbod in de
Spinstersstraat ter hoogte van de Botaniek, door middel van het aanbrengen van witte gearceerde
belijning tussen de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap en de
voetpaduitstulping, wordt opgeheven.
Artikel 2:
Ter hoogte van de Spinstersstraat 36 aan de ingang Botaniek wordt het parkeerverbod aangeduid
door het aanbrengen van gele borduren naast de voetpaduitstulping.
13. Aanvullend reglement - Emmanuel Hielstraat - opheffen alternerend parkeren en invoeren
permanent parkeerverbod aan de kant van de pare huisnummers
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende
reglementen;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van
aanvullende verkeersreglementen;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van
aanvullende verkeersreglementen;
De gemeenteraadsbeslissing van 13 augustus 1975 waarbij alternerend parkeren werd ingevoerd in
de Emmanuel Hielstraat – de Elfnovemberstraat en de Victor Lagachestraat.
Feiten/context/motivering
Het alternerend parkeren is reeds een aantal jaren afgeschaft in de Emmanuel Hielstraat en
vervangen door een permanent parkeerverbod aan de kant van de pare huisnummers. Er werd nu
vastgesteld dat hiervoor nooit een aanvullend reglement werd opgemaakt.
De Emmanuel Hielstraat behoort tot de stadswegenis.
Besluit:
Artikel 1:
De gemeenteraadsbeslissing van 13 augustus 1975 betreffende het invoeren van alternerend
parkeren in de Emmanuel Hielstraat wordt opgeheven.
Artikel 2:
In de Emmanuel Hielstraat wordt permanent parkeerverbod ingevoerd aan de kant van de pare
huisnummers.
Artikel 3:
Het parkeerverbod in de Emmanuel Hielstraat zal aangeduid worden met het verkeersbord E1 met
onderbord type Xa thv. huisnummer 20 en het bord E1 met onderbord type Xb thv. huisnummer 2A.
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14. Aanvullend reglement - Opgeëistenstraat - belijnde parkeerstroken - opheffing en
aanpassing
Bevoegdheid/rechtsgrond
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968;
Het KB van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg;
Het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en het ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen
op de politie over het wegverkeer;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 18 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van
aanvullende verkeersreglementen;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van
aanvullende verkeersreglementen;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 29 april 2002 over het aanduiden van parkeerzones
door middel van belijning in de Langehaag en de Opgeëistenstraat;
Feiten/context/motivering
De aangeduide parkeerzones in de Opgeëistenstraat werden reeds enkele jaren geleden gewijzigd.
Er werd nu vastgesteld dat hiervoor nog geen aangepast aanvullend reglement werd opgemaakt.
De Opgeëistenstraat behoort tot de stadswegenis.
Besluit:
Artikel 1:
De gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2002 betreffende het aanduiden van parkeerzones door
middel van belijning in de Opgeëistenstraat wordt opgeheven.
Artikel 2:
In de Opgeëistenstraat worden volgende parkeerzones aangeduid door middel van belijning:
- vanaf de woning met huisnummer 1 tot aan de scheiding van de woningen met huisnummer 37
en 39
- tegenover de woning met huisnummer 1 tot aan de woning met huisnummer 44 aan de
tegenovergestelde kant van de straat
- vanaf de woning met huisnummer 53 tot de woning met huisnummer 73
- 2 parkeerplaatsen tegenover de woning met huisnummer 75
- vanaf halverwege de woning met huisnummer 85 tot halverwege de woning met huisnummer
101 aan de tegenovergestelde kant van de straat
- vanaf de woning met huisnummer 109 tot de woning met huisnummer 143
Artikel 3:
Voornoemde parkeerzones zullen aangeduid worden met belijning op de openbare weg zoals
omschreven in artikel 75.2 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en volgens
het artikel 17.2 van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 (overlangse markeringen die de rand
van de rijbaan aanduiden)

Economie
15. Convenant kansspelen FUN2PLAY- Grote Markt 28/29. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de
spelers, gewijzigd bij wet van 10 januari 2010
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-

Convenant Kansspelen tussen de stad Ronse en Fun2Play, goedgekeurd door de
gemeenteraad op datum van 5 september 2011

Relevante documenten
-

Brief 7 mei 2019 van NV Fun2Play

-

Huidige convenant tussen stad Ronse en Fun2Play

-

Voorstel nieuwe convenant tussen stad Ronse en Fun2Play

Feiten/context/motivering
Wetgeving
Wet van 7 mei 1999 voorziet in Art. 34 het volgende:
Art. 34. De kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen zijn inrichtingen waar uitsluitend
de door de Koning toegestane kansspelen worden geëxploiteerd.
Er worden ten hoogste 180 kansspelinrichtingen klasse II toegestaan.
De uitbating van een kansspelinrichting klasse II moet geschieden krachtens een convenant dat
voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. De beslissing om
een dergelijk convenant te sluiten, behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de gemeente. Het
convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden, de
openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse
II en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.
De kansspelinrichting op de Grote Markt 28/29 bezit reeds een convenant maar er werden een aantal
wijzigingen aangebracht in de vennootschap waardoor een nieuwe convenant dient afgesloten
worden.
Wijzigingen
- NV Fun2Play: wijziging adres maatschappelijke zetel van Keppestraat in Aalst naar
Oorlogskruisenlaan 120 te 1120 Brussel – 27 maart 2019
- Ontslag bestuurders en aanstelling nieuwe bestuurders – 27 maart 2019
- Vraag van NV Fun2Play om de speelhal op de Grote Markt te Ronse dagelijkse te openen en dit
24/24.
Naar aanleiding van deze wijzigingen werd een voorstel tot nieuwe convenant opgemaakt.
Voorwaarden
- Voldoende parkeeergelegenheid op de Grote Markt
- Afstandsregel van 500m tot scholen, van plaatsen waar erediensten worden gehouden en van
plaatsen waar veel jongeren komen wordt gerespecteerd
- Art. 54.§ 1. Van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, kansspelinrichtingen en
bescherming van de spelers dient ten alle tijden te worden gerespecteerd:
[1 De toegang tot de speelzalen van kansspelinrichtingen klasse I en II is verboden voor
personen jonger dan 21 jaar, uitgezonderd het meerderjarige personeel van
kansspelinrichtingen op hun plaats van tewerkstelling. De toegang tot kansspelinrichtingen
klasse IV is verboden voor minderjarigen. De deelneming aan kansspelen in
kansspelinrichtingen klasse III alsmede de deelneming aan kansspelen en weddenschappen in
kansspelinrichtingen klasse IV, zijn verboden voor minderjarigen.
Dit verbod voor minderjarigen geldt ook voor de weddenschappen toegelaten buiten de
kansspelinrichtingen klasse IV. De deelneming aan kansspelen via informatiemaatschappijinstrumenten, met uitzondering van de weddenschappen, is verboden voor personen jonger
dan 21 jaar. De deelneming aan weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten is
verboden voor minderjarigen.]1
- Art.55 van de wet van 1999 voorziet dat de exploitanten en de personeelsleden controle
uitoefenen op de spelers bedoeld in art. 54.
Adviezen/visum
-

Gunstig advies KMO
Gunstig advies commissaris Dirk De Jonghe dd. 12/09/2019

Besluit:
Artikel 1:
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Akkoord te gaan met het voorstel tot nieuwe convenant ter exploitatie van een kansspelinrichting
klasse II, tussen de stade Ronse en de NV Fun2Play met zetel in de Oorlogskruisenlaan 120 te 1120
Brussel voor de speelhal Golden Palace gelegen op de Grote Markt 28/29.
Artikel 2:
Dit dossier voor te leggen aan de gemeenteraad van 14 oktober 2019.

Vrije tijd
16. Belijning verkeerspark op de parking van SK Ronse. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Feiten/context/motivering
Buurtsport organiseert twee maal per jaar fietslessen voor volwassenen die niet kunnen fietsen. Deze
cursus bestaat uit vier modules: fietsgewenning, fietsvaardigheden, fietsvaardigheden op een
parcours en fietsen in het verkeer. De fietsvaardigheden op een parcours zijn een voorbereiding op
het fietsen in het verkeer. Het doel is om echte verkeerssituaties te simuleren in een veilige omgeving.
Om die simulatie zo echt mogelijk te laten lijken, zouden wij graag beschikken over een verkeerspark.
Dit houdt enkel in dat er enkele verkeerspunten geschilderd worden op de grond, zoals een rond punt,
een kruispunt, … . Een voorbeeld van het verkeerspark vindt u in bijlage. Er moeten geen obstakels
aangebracht worden of vlakken geschilderd worden. Het gaat enkel het schilderen van lijnen.
De fietslessen gaan door op de sportzone, meer bepaald de parking van SK, te bereiken via de inkom
tegenover Makri. Deze zone is net voldoende groot om het verkeerspark daar uit te zetten. SK is op
de hoogte en heeft geen probleem met dit voorstel. En tijdens de zomervakantie kunnen de
fietskampen ook gebruik maken van dit verkeerspark.
Adviezen /visum
Afdelingshoofd Wonen en Werken (Danny De Brakeleer): positief, gezien het enkel gaat over het
belijnen, zonder opbraak van de asfaltverharding of de kleinschalige elementen en zonder het
plaatsen van boordstenen, geven wij gunstig advies. De belijning kan gebeuren met wegenverf door
de firma die aangesteld werd door de stad voor alle belijningen.
Besluit:
Enig artikel:
Akkoord te gaan met het schilderen met wegenverf van een verkeerspark op de parking van SK door
de technische dienst (alleen witte lijnen).
17. Organisatie Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 18 oktober 2019. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
De nieuwe Gemeentewet.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Feiten/context/motivering
Op vrijdag, 18 oktober vindt de “Dag van de Jeugdbeweging” opnieuw plaats.
Het opzet van de “Dag van de Jeugdbeweging” is de vele leiding die een jeugdbeweging dragen, te
bedanken voor hun vrijwillige inzet, gedurende het hele jaar door!
De “Dag van de Jeugdbeweging” starten we met een ontbijt in het Bruulpark (tussen 7 en half 9).
Afsluiten doen we feestelijk met een Kids- en Teenfuif in het COC (vanaf 18 tot half 1).
Om een vlotte organisatie van de “Dag van de Jeugdbeweging” te garanderen, willen wij graag beroep
doen op de logistieke dienstverlening van de Stedelijke Werkplaats voor wat het vervoeren van
materiaal betreft.
Verder hadden wij ’s morgens graag verlichting in de kiosk gekregen.
Om organisatorische en praktische redenen lijkt het ons aangeraden om het gevraagde materiaal in
een gesloten container in het Bruulpark af te leveren.
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In het verlengde van de Kids- en Teenfuif in het COC willen wij ook nog een parkeerverbod in de
Nieuwebrugstraat, vanaf de ingang van het COC tot aan het Malanderplein. Belangrijk is dat de
parkeerstrook ter hoogte van de toegang tot het COC gevrijwaard wordt. Wij willen dat dit
parkeerverbod ingaat op vrijdagmorgen, 18 oktober tot het einde van de activiteit.
Voordracht
CBS
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met het vooropgestelde programma in functie van de “Dag van de Jeugdbeweging”
op vrijdag, 18 oktober 2019.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met het ter beschikking van de kiosk in het Bruulpark en elektriciteit en verlichting te
voorzien in functie van de ontbijtactie.
Artikel 3:
Akkoord te gaan met de logistieke ondersteuning van de Stedelijke Werkplaats voor wat het vervoer
van materiaal betreft.
Artikel 4:
Akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van een gesloten container in het Bruulpark
Artikel 5:
Het gevraagde parkeerverbod ter advies voor te leggen aan de Heer De Jonghe Dirk, Dienst Verkeer
van de Politiezone Ronse.
18. Goedkeuring intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst nieuw zwembad voor
Ellezelles en Mont de L'enclus.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
Relevante documenten
Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst Ellezelles (bijlage 1)
Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst Mont de L’enclus (bijlage 2)
Feiten/context/motivering
•

•

•

Ellezelles:
De gemeente Ellezelles deed een aanvraag om te komen zwemmen met hun scholen. Zij
werden ingepland in de weinige vrije momenten die momenteel overblijven. Hun schepen van
sport Mr. Danny Blin was zeer tevreden dat hun schoolkinderen opnieuw de kans kregen om te
gaan zwemmen (konden dit niet meer door sluiting van het zwembad van Lessen), maar stelde
ook onmiddellijk de vraag of ook de gemeente Ellezelles een samenwerkingsovereenkomst
kon aangaan voor zowel het schoolzwemmen als het publiekszwemmen.
In navolging en gelijklopend met de andere gemeenten die reeds zijn ingestapt, werd de
vergoeding berekend voor een overeenkomst met Ellezelles.
Deze komt neer op:
- €12.000 voor 3500 schoolzwembeurten per jaar.
- €5000 jaarlijkse bijdrage voor het publiekszwemmen, waar inwoners van Ellezelles dan
zwemmen aan hetzelfde tarief van de Ronsenaars.
- Totaal: €17.000/jaar
Mont de L’enclus
De gemeente Mont de L’enclus stelt de vraag of zij kunnen intekenen voor een
samenwerkingsovereenkomst voor het publiekszwemmen.
Vergoeding is gelijklopend met andere gemeenten die reeds hebben ingetekend, zijnde:
€5000 jaarlijkse bijdrage, waardoor hun inwoners kunnen zwemmen aan hetzelfde tarief als de
Ronsenaars.
Samenvatting:
Reeds bestaande overeenkomsten:
Celles:
€ 25.000 (scholen en publiek)
Frasnes:
€ 30.000 (scholen en publiek)
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Kluisbergen:
€ 20.000 (scholen)
Nieuwe overeenkomsten:
Ellezelles:
€ 17.000 (scholen en publiek)
Mont de L’enclus:
€ 5000 (publiek)
Totaal:

€ 97.000 (inkomsten op jaarbasis uit samenwerkingscontracten)

Besluit:
Artikel 1:
• Kennisname
van
de
aanvraag
en
het
voorstel
tot
een
intercommunale
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en de gemeente Ellezelles voor het schoolen publiekszwemmen.
• Kennisname
van
de
aanvraag
en
het
voorstel
tot
een
intercommunale
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en de gemeente Mont de L’enclus voor het
publiekszwemmen.
Artikel 2:
Geeft goedkeuring voor:
• Het overmaken ter ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst aan de gemeente
Ellezelles voor het school- en publiekszwemmen
• Het overmaken ter ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst aan de gemeente Mont
de L’enclus voor het publiekszwemmen.
19. JCI - World Clean up Day
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56
Feiten/context/motivering
Volgende aanvraag werd ingediend door JCI Ronse:
2de World Cleanup Day – zaterdag 21 september 2019 van 10:00u – 16:00u
World Cleanup Day is een wereldwijd zwerfvuil-verzamel initiatief opgestart in Estland waar een lokale
gemeenschap bewees dat 'samen de handen uit de mouwen steken' een propere buurt kan
betekenen.
De missie van de organisatie gaat verder dan opruimen alleen. Met deze wereldwijde burgeractie wil
men de problematiek van zwerfafval in de kijker zetten en een kentering teweeg brengen. Bewuster
omgaan met ons afval loont voor iedereen!
Vorig jaar engageerden 116 Ronsische opruimhelden zich voor het verzamelen van 102 zakken
restafval en 30 zakken PMD in de straten van Ronse. Dit jaar gaat de organisatie voor minstens 200
helpende handen.
Daarom ook dat de organisatie opnieuw de hulp van de stad Ronse inroept.
- Communicatie via de kanalen van de stad: facebook, twitter, Instagram en via de website van
de stad Ronse, om op die manier mensen warm te maken actief deel te nemen op zaterdag 21
september. Mailing naar alle personeelsleden.
Hoe meer mensen deelnemen, hoe meer locaties er kunnen worden opgeruimd.
- Gebruik van de oude stedelijke werkplaats (net zoals vorig jaar) als uitvalbasis.
- Plaatsen van 1 à 2 lage containers om het afval te deponeren.
- Zakken PMD en zakken voor restafval.
- Knijpers
- 2 tafels en 4 stoelen
- 4 nadar hekkens
- Waterkraan en elektriciteit
Inschrijven kan via www.jcironse.be/worldcleanupday.
Alsook via facebookpagina World Cleanup Day Ronse
Inschrijven ter plaatse ‘Oude Stedelijke Werkplaats’ de dag zelf.
Besluit:
Artikel 1:
Toestemming te geven om de 2de World Cleanup Day te laten doorgaan op 21/09
Van 10:00u tot 16:00u
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Toestemming te geven om de koer van de oude stedelijke werkplaatsen te gebruiken als uitvalsbasis
net zoals vorig jaar.
Toestemming te geven met gebruik van :
- Plaatsen van 1 à 2 containers (lage containers)
- Zakken PMD en zakken voor restafval.
- Knijpers
- 2 tafels en 4 stoelen
- 4 nadar hekkens
- Waterkraan en elektriciteit
- Communicatie kanalen via de stad:
facebook, twitter, Instagram en via de website van de stad Ronse, om op die manier mensen
warm te maken actief deel te nemen op zaterdag 21 september.
Mailing naar alle personeelsleden van de stad Ronse.
Hoe meer mensen deelnemen, hoe meer locaties er kunnen worden opgeruimd.
20. 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.
Collegebeslissing van 2 september 2019

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.
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
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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.
Advies/visum
Advies van Nele Defoer, diensthoofd mobiliteit en duurzaamheid
Advies van de verkeerscommissie van 18 maart 2019
Besluit:
Artikel 1:
De variante Schavaert op te nemen in het nieuwe MTB-parcours en de paden te laten herstellen door
TD.

Intergemeentelijke samenwerking
21. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Goedkeuring van de
statutenwijziging.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 56§1.
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 427 en 432.
- Het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 houdende de goedkeuring van de deelname aan
de oprichting van de Dienstverlenende Vereniging "Tussengemeentelijke Maatschappij voor
Services", TMVS dv.
- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, raadslid, werd
aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van TMVS dv en de
heer Jo Cornelus, raadslid, werd aangeduid als plaatsvervanger voor de hele legislatuur.
- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv.
Relevante documenten
- Schrijven van Farys d.d. 5 september 2019 betreffende de voorgestelde statutenwijziging die
zullen voorgelegd worden aan de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op dinsdag
10 december 2019 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.
- Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking van de wijzigingen.
- Ontwerp van de nieuwe tekst van de statuten met daaraan toegevoegd een document die
concreet alle wijzigingen in de statuten aanduidt.
Feiten/context/motivering
De aanleiding voor de raad van bestuur om deze statutenwijziging aan de algemene vergadering voor
te leggen, is een wijziging van het wettelijk kader waaraan de Vereniging onderworpen is.
Op 22 december 2017 werd het Decreet over het lokaal bestuur goedgekeurd (hierna: DLB), hetgeen
per 1 januari 2019 in werking is getreden. De raad van bestuur van de Vereniging acht het nuttig om
de statuten van de Vereniging in overeenstemming te brengen met de wijzigingen die het DLB
doorvoert ten opzichte van het decreet van 4 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke
samenwerking.
Op 28 februari 2019 werd door de federale wetgever het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna: WVV) goedgekeurd. Subsidiair verwijst het DLB voor de op de Vereniging
toepasselijke wetgeving momenteel naar de regels met betrekking tot de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (artikel 397, lid 3 DLB). Naar alle waarschijnlijkheid zal het WVV ook
een invloed hebben op het DLB en de statuten van de Vereniging. In dat verband stelt de raad van
bestuur vast dat (i) voor de Vereniging er geen opt-in mogelijkheid is voor 1 januari 2020 zoals die er
wel is voor vennootschappen onder volledige toepassing van het gemene vennootschapsrecht, en (ii)
dat er nog onduidelijkheid is over de manier waarop het DLB met het gewijzigde vennootschapsrecht
zal omgaan. Omwille van deze laatste vaststelling is de raad van bestuur van mening dat het
vooralsnog niet opportuun is aanpassingen in die zin door te voeren en voorlopig een eerder
afwachtende houding aan te nemen.
De raad van bestuur van de Vereniging wenst ook van dit momentum gebruik te maken om meteen
ook een aantal andere wijzigingen door te voeren die naar mening van de raad van bestuur nuttig zijn.
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Artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk negentig kalenderdagen voor
de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd. De beslissingen terzake van hun raden die
de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.
De buitengewone algemene vergadering wordt voorzien op 10 december 2019.
Het ontwerp van statutenwijziging door TMVS dv aan de deelnemers werd overgemaakt per
aangetekend schrijven van 5 september 2019 met volgende voorstellen:
Artikel 1
In het tweede lid van artikel 1 van de statuten worden na de woorden “”dienstverlenende vereniging””
de woorden “en/of de vereniging” toegevoegd.
In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli houdende de
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22
december 2017” en worden de woorden “het Waalse gewest” vervangen door “het Waalse Gewest”.
Artikel 2
De tekst van artikel 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het voorwerp van de dienstverlenende vereniging bestaat erin om zowel voor eigen rekening als voor
rekening van haar deelnemers, die aanbestedende overheden en aanbesteders zijn in de zin van de
overheidsopdrachtenwetgeving:
• aankoopcentrales, gecentraliseerde aankoopactiviteiten, aanvullende aankoopactiviteiten,
dynamische aankoopsystemen, raamovereenkomsten en gezamenlijke overheidsopdrachten, een en
ander zoals geregeld in de wetgeving overheidsopdrachten, op te zetten en eraan deel te nemen; en
• elke dienstverlening te organiseren waarbij de beschikbare technische, beheersmatige,
administratieve en financiële competenties van de dienstverlenende vereniging inzake
klantenmanagement, projectorganisatie, investeringsbeleid, studie en financiering op
maatschappelijke wijze kunnen worden ingezet, zowel op gestructureerde wijze, als voor projecten ad
hoc, en dit ten dienste van één of meer deelnemers.
De dienstverlenende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking van haar doel
ondersteunen.
De dienstverlenende vereniging kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur,
commissaris of vereffenaar in vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen waarnemen.
De dienstverlenende vereniging mag, in België en in het buitenland, alle ondernemings-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
De dienstverlenende vereniging mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de dienstverlenende
vereniging.
De dienstverlenende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden,
zowel door het afsluiten van overeenkomsten als overeenkomstig artikel 472 en artikel 390 van het
decreet door deelname in andere rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm hebben aangenomen,
voor zover het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen
doelstellingen en op voorwaarde dat de wetgeving van de overheidsopdrachten wordt nageleefd.”
Artikel 2bis
De tekst van artikel 2bis van de statuten wordt geschrapt.
Artikel 3
In het tweede lid van artikel 3 wordt de verwijzing naar artikel 10 vervangen door een verwijzing naar
artikel 396.
In het derde lid van artikel 3 worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzigingen)” vervangen door de woorden
“Vlaams decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd”.
Artikel 5
In dit artikel wordt telkens na de woorden “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd.
In dit artikel wordt de verwijzing naar artikel 35 vervangen door een verwijzing naar artikel 425.
In het derde lid van dit artikel worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden “deelnemers
die niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en hebben zij een voorkeurrecht om installaties over te nemen, conform” toegevoegd, wordt de verwijzing naar artikel 37
vervangen door een verwijzing naar artikel 425 en wordt het woord “toepasselijk” geschrapt.
Artikel 6
Aan het eerste lid van artikel 6 wordt het volgende toegevoegd:
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“De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten of de daartoe bevoegde organen van de
overige publiekrechtelijke deelnemers beslissen over de toetreding; het college van burgemeester en
schepenen of de daartoe bevoegde organen van de overige publiekrechtelijke deelnemers beslissen
over de afgenomen dienstverlening.”
Artikel 7
In het tweede lid van artikel 7 worden de tweede en de derde zin geschrapt.
Het derde lid van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:
“De raad van bestuur stelt een register op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal aandelen
per deelnemer. Dit register vormt de bijlage 2 bij de statuten. Dit register wordt permanent
bijgehouden door de raad van bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring meegedeeld aan de
algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd. Een wijziging ervan brengt geen
wijziging van de statuten mee.”
Tevens wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 8
In het eerste lid van artikel 8 wordt de verwijzing naar het artikel 10 vervangen door een verwijzing
naar het artikel 396.
Artikel 9
In artikel 9 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
In het eerste lid van artikel 9 worden de woorden “, toegelaten voor de aanvullende diensten,”
geschrapt.
In het zesde lid van artikel 9 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd.
Artikel 10
Er wordt een nieuw eerste lid toegevoegd in het artikel 10 dat luidt als volgt:
“Bij elke nieuwe bestuursperiode kan de raad van bestuur het aantal onderschreven aandelen per
deelnemer aanpassen in functie van de evolutie van het aantal inwoners en/of de omzetbijdrage
overeenkomstig hetgeen bepaald in Artikel 9. De betrokken deelnemers zullen deelnemen aan de
daaruit-volgende kapitaalverhoging en/of -vermindering. Voor de bevolkingsevolutie wordt het laatst
gepubliceerde cijfer in het Belgisch Staatsblad als basis genomen, voor de omzetbijdrage de laatst
gekende omzet.”
Het nieuwe tweede lid van artikel 10 wordt vervangen als volgt:
“De deelnemers zijn niet gerechtigd om op hun aandelen terugnemingen te doen.”
In het nieuwe derde lid van artikel 10 worden de verwijzingen naar de artikelen 37 en 38 vervangen
door wijzigingen naar de artikelen 36 en 37.
In het nieuwe vierde lid worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” ingevoegd en na het woord
“tien” de tekens “(10)”.
Artikel 11
Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd in het artikel 11 dat luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan besluiten tot een kapitaalsverhoging of-vermindering in het kader van de
correctiemogelijkheid zoals voorzien in artikel 10, lid 1.”
Artikel 12
In het eerste lid van artikel 12 wordt het cijfer “1” vervangen door de vermelding “één (1)”.
Daarnaast wordt in het eerste lid van artikel 12 een nieuwe derde paragraaf toegevoegd die luidt als
volgt:
“en
- met dien verstande daarenboven dat minimum één bestuurder wordt benoemd op voordracht van
TMVW opdrachthoudende vereniging.”
Het tweede lid van artikel 12 wordt vervangen door de woorden:
“Bij de samenstelling van de raad van bestuur moet er mee rekening gehouden worden dat maximaal
twee derden van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht zijn.
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke bestuurders
aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.”
In het derde lid van artikel 12 wordt de verwijzing naar artikel 46 van het decreet vervangen door een
verwijzing naar artikel 434 van het decreet.
Het vierde en vijfde lid van artikel 12 worden vervangen door volgende tekst:
“Elke deelnemer duidt een bestuurder aan die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. De
deelnemer die geen uitdrukkelijke beslissing neemt tot aanduiding van een bestuurder die hem
vertegenwoordigt, geeft hiermee te kennen dat hij vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van de
raad van bestuur, en dit tot het moment dat deze deelgenoot een andere bestuurder aanwijst die hem
vertegenwoordigt in het bestuursorgaan.
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Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur gemandateerde brengt tot tweemaal
toe per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt
toelichting bij het beleid.”
De tekst van het zesde lid van artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1)
aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks
aangeduid door gemeentes. Dit gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.”
In het achtste lid van artikel 12 wordt het woord “dient” vervangen door het woord “kan” en de
woorden “aan te duiden” door het woord “aanduiden”.
In het laatste lid van artikel 12 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd en na het woord
“zes” de tekens “(6)”.
Ten slotte wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 14
Het eerste lid van artikel 14 wordt vervangen als volgt:
“Ingeval één of meerdere mandaten in de raad van bestuur voortijdig openvallen, zal de raad van
bestuur in die samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten tot op het moment
dat voor dat (die) manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene vergadering gaat bij haar
eerstvolgende bijeenkomst over tot een benoeming, dit mits eerbiediging van de beginselen
aangegeven in artikel 12. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.”
Artikel 16
Het opschrift van artikel 16 wordt gewijzigd door volgende tekst: “Voorzitterschap en secretariaat van
de vergaderingen”.
In het derde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar artikel 26 vervangen door een verwijzing naar
artikel 25.
In het laatste lid van artikel 16 worden de woorden “, noch van het directiecomité geschrapt”.
Artikel 18
In het derde lid van artikel 18 wordt het woord “hemverboden” vervangen door de woorden “hem
verboden”.
Artikel 19
In het tweede lid van artikel 19 worden de woorden “, of het directiecomité voorbehouden wordt”
geschrapt.
Het vierde lid van artikel 19 wordt geschrapt.
De tekst van het vijfde lid van artikel 19 wordt vervangen als volgt:
“Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de raad van bestuur
verleend kunnen worden, worden de handelingen die voor de dienstverlenende vereniging bindend
zijn, daaronder begrepen de onderhandse en de authentieke aktes en de rechtsvorderingen, met
inbegrip van de Raad van State, zowel als eiseres en als verweerster, geldig verricht door één
bestuurder alleen handelend of in voorkomend geval zijn plaatsvervanger, samen met de
gevolmachtigde.”
Artikel 20
In het tweede lid van artikel 20 wordt het getal “14” vervangen door de verwijzing “veertien (14)”.
In het laatste lid van artikel 20 wordt na het woord “zeven” de tekens “(7)” ingevoegd.
Artikel 21
In het derde lid van artikel 21 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” toegevoegd.
In het laatste lid van artikel 21 worden de woorden “, behoudens wanneer de betrokkene in tuchtzaken
erom verzoekt” geschrapt.
Artikel 22
In het vierde lid van artikel 22 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
De leden vijf en zes van artikel 22 worden vervangen als volgt:
“De besluiten van de raad van bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin geregelde
aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat
de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte
gebracht.”
In het achtste lid van artikel 22 wordt na het woord “deelnemers” de woorden “, met behoud van de
toepassing van de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur”.
In het negende lid van artikel 22 wordt het woord “kan” vervangen door het woord “bezorgt” en wordt
het woord “bezorgen” geschrapt.
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In het laatste lid van artikel 22 wordt de verwijzing naar artikel 52 vervangen door een verwijzing naar
artikel 440.
TITEL IV
In het opschrift van TITEL IV worden de woorden “(lid IBR)” geschrapt.
Artikel 23
Het eerste lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt:
“De verrichtingen van de dienstverlenende vereniging staan onder het toezicht van één of meerdere
commissarissen aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en decretale
bepalingen.”
In het tweede lid van artikel 23 wordt het woord “commissarissen” vervangen door het woord
“commissaris(sen)” en worden na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd.
In het laatste lid van artikel 23 worden de woorden “brengen de commissarissen” vervangen door de
woorden “brengt(en) de commissaris(sen)” en de woorden “Zij vermelden” vervangen door de
woorden “Hij(Zij) vermeldt(en)”.
TITEL V
Titel V en het enige artikel onder deze titel (artikel 24) worden in hun totaliteit geschrapt.
Artikel 25
In het opschrift van artikel 25 wordt na het woord “duur” de woorden “en vergoeding” toegevoegd.
In het eerste lid van artikel worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt.
Het derde tot en met zesde lid van artikel 25 worden geschrapt.
Het zevende lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt:
“De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden
van de bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging aanspraak kunnen maken, met dien
verstande dat de leden van de raad van bestuur (met inbegrip van de voorzitter van de raad van
bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken op een presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan
het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in
één van de deelnemende gemeenten.”
Artikel 26
Het tweede lid van artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:
“Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij een mandaat in de
dienstverlenende vereniging uitgeoefend hebben als bestuurder.”
Artikel 27
In het eerste lid van artikel 27 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
In het zevende lid van artikel 27 worden de woorden “en de leden van het directiecomité” geschrapt.
Artikel 28
In het eerste lid van artikel 28 wordt het woord “vrijdag volgend op de eerste” vervangen door het
woord “dinsdag van”.
In het derde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het
woord “commissaris(sen)”.
In het zesde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het
woord “commissaris(sen)”.
In het zevende lid wordt het woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene
vergadering”.
In het achtste lid van artikel 28 worden na het woord “zes” de tekens “(6)” ingevoegd en wordt het
woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene vergadering”.
In het negende lid worden de woorden “en uitbreidingen” geschrapt.
Het laatste lid van artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:
“De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen
terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot de dienstverlenende
vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad op basis van
een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel
aanbieden.”
Artikel 29
In het eerste lid van artikel 29 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
In het derde lid van artikel 29 wordt na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd en na het woord
“twee” de tekens “(2)”.
In het vierde lid van artikel 29 worden de woorden “(lid IBR)” en “in bijzondere of buitengewone zitting”
geschrapt.
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In het vierde lid van artikel 29 wordt het woord “commissaris” vervangen door het woord
“commissaris(sen)”.
In het vijfde lid van artikel 60 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 29 wordt de laatste zin geschrapt.
Er wordt een nieuw zevende lid toegevoegd in artikel 29 dat luidt als volgt:
“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met een
beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing bekend
gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid
wordt van de bekendmaking op de hoogte gebracht.”
Daarnaast worden de verwijzingen in dit artikel naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 30
Het tweede, derde en vierde lid van artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:
“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt
mede bepaald in functie van het bevolkingscijfer en de kapitaalinbreng.
De verdeelsleutel wordt bepaald als volgt:
- elke gemeente duidt een effectief lid en een plaatsvervanger aan en gemeenten die meer dan
vijfenzeventigduizend (75 000) inwoners tellen kunnen een bijkomende effectieve vertegenwoordiger
aanduiden;
- gemeenten die meer dan vijftien (15) aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve
vertegenwoordiger afvaardigen.
Het aantal leden dat elke deelnemer, andere dan een gemeente, kan afvaardigen om te zetelen in de
algemene vergadering is als volgt bepaald: elke deelnemer, andere dan een gemeente, duidt een
effectief lid aan en een plaatsvervanger.”
Artikel 31
In het tweede lid van artikel 31 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” en na het woord
“dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 31 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd.
Artikel 33
In het derde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
Het vierde lid van artikel 33 wordt vervangen als volgt:
“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de daarin
geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10)
dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking
op de hoogte gebracht.”
In het laatste lid van artikel 33 worden de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende
provincies,” geschrapt en wordt telkens na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
Artikel 34
In het derde lid van artikel 34 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoerd en
worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
In het vierde lid van artikel 34 worden de woorden “commissarissen (lid IBR) brengen” vervangen door
de woorden “commissaris(sen) brengt(en)” na het woord “veertien” de tekens “(14)” ingevoerd.
In het vijfde lid van artikel 34 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoerd en worden de
woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
In het laatste lid van artikel 34 wordt het woord “, provincieraadsleden” geschrapt.
Artikel 35
In het eerste lid van artikel 35 worden de tekens “5%” vervangen door “Vijf procent (5%)”.
Het tweede lid van artikel 35 wordt geschrapt.
In het laatste lid van artikel 35 worden de woorden “, na het directiecomité te hebben gehoord,”
geschrapt.
Artikel 36
In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens
“(18)” ingevoegd.
In het derde lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “negentig” de tekens
“(90)” ingevoegd.
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt het woord “beperkt” geschrapt en
worden de woorden “op dezelfde wijze als een directiecomité” vervangen door de zin “Het totaal
aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur.”.
In het zesde lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt de verwijzing naar artikel 41 vervangen
door een verwijzing naar artikel 40.
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In het zevende lid van de tweede paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens
“(18)” ingevoegd.
Artikel 37
Aan het opschrift van het artikel worden de woorden “van een deelnemer en zware fout
dienstverlenende vereniging” toegevoegd.
In het eerste lid van artikel 37 worden de verwijzingen naar de artikelen 38 en 39 vervangen door een
verwijzing naar artikel 37 en 38.
In het tweede lid van artikel 37 wordt na het woord “tien” de tekens “(10)” ingevoerd.
In artikel 37 wordt een nieuw derde lid ingevoegd dat luidt als volgt:
“Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening de dienstverlenende vereniging een zware fout
begaat zal de deelnemer gerechtigd zijn om in eerste instantie een verwittiging te sturen. Onder zware
fout wordt hierbij verstaan het systematisch niet-naleven van de uitvoeringsplanning die werd
overeengekomen voor de deelopdrachten waarvoor werd afgenomen. Indien binnen een termijn van
drie maanden de zware fout niet hersteld is, wordt het geschil voorgelegd aan een arbitragecommissie
waarvan de samenstelling wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De arbitragecommissie
zal oordelen of de dienstverlening voor dat bepaald domein door de betreffende deelnemer vroegtijdig
kan worden opgezegd.”
Artikel 38
In het eerste lid van de tweede paragraaf van artikel 37 wordt na het woord “overgenomen” een
komma ingevoegd.
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 38 wordt de verwijzing naar artikel 39 vervangen
door een verwijzing artikel 38.
In de derde paragraaf van artikel 38 worden de laatste drie zinnen vervangen door volgende tekst:
“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de dienstverlenende vereniging ontvangt een
scheidingsaandeel dat wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.”
Artikel 40
De eerste twee leden van artikel 40 worden vervangen door de volgende tekst:
“Bij het verstrijken van de duur van de dienstverlenende vereniging met algehele niet-verlenging of in
geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars op
dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders, en bepaalt ze hun vergoeding. Een beperkt college
van vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden van dat college bedraagt ten
hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan de leden
die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle andere organen vervallen op
het ogenblik van ontbinding.
Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de toepasselijke
bepalingen van het vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in afwijking daarvan, kan zij
van rechtswege de activiteiten van de dienstverlenende vereniging verderzetten in het raam van het
bepaalde onder de laatste twee alinea’s van onderhavig artikel.”
In het derde lid van artikel 40 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden “Het
college bezit”.
Het vierde lid van artikel 40 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van de
dienstverlenende vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door haar
aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van haar ledenvereffenaars.”
In het vijfde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars vormen een college dat”
vervangen door de woorden “Het college van vereffenaars”.
In het zesde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars hebben” vervangen door de
woorden “Het college van vereffenaars heeft”.
In punt 3. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de artikelen 38 en 39 vervangen
door een verwijzing naar de artikelen 37 en 38 en wordt de verwijzing naar artikel 37 vervangen door
een verwijzing naar het artikel 425.
In punt 6. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de A-aandelen geschrapt en wordt
het woord “volstortte” vervangen door het woord “volstorte”.
Artikel 41
In het eerste lid van artikel 41 wordt het woord “opdrachthoudende” vervangen door het woord
“dienstverlenende”.
Hernummering
Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen.
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Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
statutenwijzigingen te weigeren.
Na beraadslaging.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende gemeenteraad.

Organisatieontwikkeling
22. Informatieveiligheid. Jaarverslag 2018. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
- De wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen,
artikel 10.
- De wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
sociale zekerheid, artikel 24 en 25.
- Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
- Het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten.
- De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens.
- Het gemeenteraadsbesluit van 18 april 2016 waarbij het informatieveiligheidsbeleid voor de Stad
Ronse werd goedgekeurd.
- Het gemeenteraadsbesluit van 15 oktober 2018 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen
de Stad Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen (piva eGov) voor het ter beschikking stellen
van een informatieveiligheidsconsulent aan de stad en het OCMW werd goedgekeurd.
- De beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse betreffende onderlinge
samenwerking, goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 november 2017 en latere wijzigingen.
Relevante documenten
Jaarverslag 2018 omtrent de informatieveiligheid bij de Stad en het OCMW Ronse.
Feiten/context/motivering
De heer Guido Suurmeijer, functionaris voor gegevensbescherming, heeft een jaarverslag 2018
omtrent de informatieveiligheid bij de Stad en het OCMW Ronse opgemaakt. Hierin worden alle
schriftelijke adviezen, werkzaamheden en incidenten tijdens 2018 vermeld en de veiligheidstoestand
beschreven.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 omtrent de informatieveiligheid van de Stad en het OCMW
Ronse.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Waarnemend algemeen directeur

Burgemeester

Danny De Brakeleer

Luc Dupont
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