
 

 

 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeente- 
en OCMW-raad 
 

 
Ronse, vrijdag 04 oktober 2019 
 

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op 
maandag 14 oktober 2019 om 19:00 uur. De zitting van de OCMW-raad volgt aansluitend op de 
openbare zitting van de gemeenteraad. 

Locatie: TIO3 - Atelier 1, Oscar Delghuststraat 60 Ronse 

AGENDA GEMEENTERAAD 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Ontslag van een raadslid. 
Aktename. 

2. Kantmelding van de algemeen directeur inzake intrekking of opheffing van 5 
gemeenteraadsbeslissingen, in toepassing van Artikel 284 van het decreet over het Lokaal 
Bestuur van 22 december 2017.                                                                                        
Kennisname. 

Openbare veiligheid 

3. Politie.                                                                                                                                         
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) voor de Dienst 
Interventie-Onthaal (Directie Operationeel Beheer) voor de Politiezone Ronse. 
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                           
Beslissing. 

Financieel beheer 

4. Politiezone Ronse.                                                                                                             
Politiebegroting 2019.                                                                                              
Begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst en buitengewone dienst van het dienstjaar 
2019.                                                                                                                                  
Vaststelling. 

5. Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA Bouwmaatschappij 
Ronse cvba.                                                                                                                             
Aanvraag tot het verkrijgen van bijkomende financiering voor investeringen.                 
Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

6. Ontwerp van rooilijnplan voor de nieuwe verbindingsweg tussen de Georges Desmetstraat 
en de Hermes Van Wynghenestraat.                                                                                     
Definitieve vaststelling. 

7. Aanleg van fietspaden langsheen de Elzelestraat, de Verlorenstraat en de Veemarkt. 
Goedkeuring van de eindafrekening der werken. 



 

 

8. Principeovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en Infrabel voor het sluiten van de 
spoorwegovergangen op het grondgebied van Ronse.                                                       
Goedkeuring. 

9. Kosteloze grondafstand aan de Stad Ronse van de grond gelegen tussen de perceelsgrens 
en de rooilijn binnen de verkaveling Molekensstraat/Kapellestraat, voor opname in het 
openbaar domein.                                                                                                              
Goedkeuring. 

10. Aankoop van een perceel grond, eigendom van de NMBS en gelegen onder het landhoofd 
van de voetgangersbrug 'De Passerelle' ter hoogte van de IJzerstraat.                        
Goedkeuring. 

11. Grondaankoop in der minne van 4 percelen weiland aan de Beekstraat - Crekelberg voor 
de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat - Savooistraat - Drieborrebeekstraat. 
Goedkeuring. 

12. Aankoop van de gebouwen gelegen in de Beekstraat nummers 17, 19 en 21, in het kader 
van de uitoefening van het voorkooprecht.                                                                        
Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 

13. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor de aanleg van fietssnelweg F421 op een 
voormalige treinbedding, tussen de Engelsenlaan en de gewestgrens met Russignies.        
Zaak van de wegen.                                                                                                          
Goedkeuring. 

Economie 

14. Afsluiten van een nieuw convenant met de NV Fun2Play voor een kansspelinrichting klasse 
II voor de speelhal Golden Palace gelegen op de Grote Markt 28/29 te Ronse. 
Goedkeuring. 

Vrije tijd 

15. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Ronse Koerst in het kader van de DVV 
Verzekeringen Trofee - Hotondcross.                                                                            
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 

16. Gaselwest.                                                                                                                                  
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van 12 december 2019, goedkeuring van de statutenwijzigingen en vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger. 

17. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov. 
Goedkeuring van de statutenwijziging. 

18. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                             
Goedkeuring van de statutenwijziging. 

19. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, I.VL.A. 
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 18 december 2019 (statutenwijziging) en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 

20. Oprichting van de projectvereniging 'VARIANT', intergemeentelijke samenwerking rond 
cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen.                                                                         
Goedkeuring van de oprichting, van de statuten en van het huishoudelijk reglement. 

21. Projectvereniging VARIANT, intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur en 
erfgoed in de Vlaamse Ardennen.                                                                                             
Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger en een lid met raadgevende stem voor de 
Raad van Bestuur.                                                                                                                 
Beslissing. 

 
 



 

 

 
 

AGENDA OCMW-RAAD 

Punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 

1. Aankoop van matrassen.                                                                                                     
Goedkeuring van de gunning.                                                                                                  
Beslissing. 

Leven en welzijn 
2. Sociale dienst.                                                                                                                                         

IBO De Pipompuulekies.                                                                                                          
Aanpassing van het huishoudelijk reglement naar aanleiding van gewijzigde software. 
Beslissing. 

3. Woonzorgcentrum De Linde.                                                                                                 
Bekrachtiging beslissing vast bureau d.d. 16 september 2019 aangaande ‘Brief van Dirk 
Dewolf, administrateur-generaal d.d. 27 augustus 2019 inzake het voornemen tot 
planningsvergunning voor 1 woongelegenheid’.                                                                              
Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 
4. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                             

Goedkeuring van de statutenwijziging.                                                                               
Beslissing. 

U kan de dossiers online inkijken via de beveiligde webtoepassing ftp://ftp.ronse.be. Inloggen kan 
met uw gebruikersnaam en paswoord. 
Aan de raadsleden wordt gevraagd het beroepsgeheim en de discretieplicht in acht te nemen. 

 
Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


