Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
MAANDAG 30 SEPTEMBER 2019
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim
Vandevelde, schepenen.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur

AGENDA
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint Hermesbasiliek 4 september 2019. Kennisname.
Beheer patrimonium en infrastructuur
2. Eindafrekening "Aanleg fietspaden langsheen de Elzelestraat, Verlorenstraat en Veemarkt Goedkeuring
3. Princiepsovereenkomst met Infrabel voor het sluiten van de spoorwegovergangen op
grondgebied Ronse. Goedkeuring.
4. Veiling van diverse materialen. Goedkeuring.
5. Aankoop grond onder het landhoofd van de voetgangersbrug 'De Passerelle' van de NMBS.
Goedkeuring.
6. Kosteloze grondafstand verkaveling Molekensstraat. Goedkeuring.
7. Aankoop van de gebouwen te Beekstraat 17, 19 en 21. Goedkeuring.
Wonen en omgeving
8. Lijst voorkooprechten 26 september 2019
Mobiliteit
9. Nacht van de duisternis 12 oktober 2019 - beslissing
Leven en welzijn
10. Cijfergegevens met betrekking tot de Speelotheek en Evaluatieverslag Huis van het Kind
2016-2018. Principiële beslissing.
11. Organisatie Lokaal Loket Kinderopvang: Aanvraag erkenning en subsidie Kind en Gezin aankoop 'loketmodule' voor www.Kinderopvangwijzer.be
12. Verslag van de vergadering dd° 10 september 2019 van de werkgroep 'Fiertel-Unesco'
Vrije tijd
13. Samenstelling Stedelijke Adviesraad voor Jeugd - Kennisname
14. Optimaliseren VT-pas ikv subsidie vrijetijdsparticipatie
Intergemeentelijke samenwerking
15. 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.
16. 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 en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger.
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Bijkomende punten van de besloten zitting
Beheer patrimonium en infrastructuur
17. Grondaankoop in der minne van 4 percelen weiland aan de Beekstraat - Crekelberg voor de
realisatie van het fietspadenproject Beekstraat - Savooistraat - Drieborrebeekstraat
Varia
18. Agenda gemeenteraad 14 oktober 2019. Kennisname.

BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint Hermesbasiliek 4 september 2019. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten

Relevante documenten
Schrijven van de Kerkfabriek Sint Hermesbasiliek d.d. 9 september 2019 houdende het verslag van de
kerkraad van 4 september 2019.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen.

Beheer patrimonium en infrastructuur
2.

Eindafrekening "Aanleg fietspaden langsheen de Elzelestraat, Verlorenstraat en Veemarkt
- Goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

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

Relevante documenten
-

Verslag 2019/139 van de technische dienst van 18 september 2019.
Koepelmodule 45041/4 met bijhorende module 13b goedgekeurd op 24 februari 2015.
Gemeenteraadsbesluit dd 12 oktober 2015 houdende goedkeuring met ontwerp en raming.
Collegebeslissing dd 21 december 2015 houdende goedkeuring met gunning der werken.
Overzicht vorderingsstaten.
Proces-verbaal van voorlopige oplevering dd 12 februari 2018.
Gedetailleerde eindafrekening omvattende de min- en meerwerken, opgemaakt door
studiebureau Antea.
Verantwoording overschreden hoeveelheden.
Overzicht van de uitvoeringstermijn.

Feiten/context/motivering
-

Bij gemeenteraadsbeslissing 12 oktober 2015 werd beslist akkoord te gaan met het ontwerp en
de gedetailleerde raming voor de Aanleg van fietspaden langsheen de Elzelestraat,
Verlorenstraat en Veemarkt, opgemaakt door studiebureau Antea.
De wegenwerken omvatten naast de aanleg van de fietspaden ook de aanleg van een
gescheiden riolering, heraanleg van de bovenbouw met de wegen in asfalt, de voetpaden in
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betonstraatstenen, de parkeerstroken in kleiklinkers, groenaanleg,…vanaf het rondpunt de
Veemarkt tot en met het kruispunt Elzelestraat-Olifantstraat-Bredestraat.
Het ramingsbedrag werd door het studiebureau Antea bij aanbesteding aangepast omwille van
een sommatiefout in excel en bedroeg 3.079.935,00 € incl. btw of 2.774.737,20 € excl. btw,
waarvan het stadsaandeel in de werken : 814.773,16 € incl. btw of 673.366,25 € excl. btw, het
gedeelte ten laste van Aquario : 1.321.414,36 € excl. btw en het gedeelte ten laste van Ronse
werken Module 13 : 943.747,47 € incl. btw of 779.956,59 € excl. btw.
Het stadsaandeel voor de werken Module 13 wordt door het gewest voor 100% gesubsidieerd
ingevolge de koepelmodule 45041/4 met bijhorende module 13b, goedgekeurd door de Minister
van Mobiliteit en Openbare Werken op 24 februari 2015.
Het college besliste in zitting van 21 december 2015 om akkoord te gaan met gunning van de
werken aan de firma Stadsbader NV uit Harelbeke voor de totale som van 2.824.126,63 € incl.
btw of 2.546.009,96 €, btw excl. Het stadsaandeel bedroeg 681.136,18 € incl. btw of 562.922,46
€ euro excl. btw, het gedeelte ten laste van Aquario : 1.221.644,86 € excl. btw en het gedeelte
ten laste van Ronse werken Module 13 : 921.345,59 € incl. btw of 761.442,64 € excl. btw.
De aannemer heeft de werken aangevat op 26 maart 2016 en beëindigd op 31 januari 2018, de
voorziene uitvoeringstermijn bedroeg 150 werkdagen. Er werden 75 extra werkdagen
aangevraagd omwille van diverse stilstanden door de nutsleidingen en 20 extra werkdagen
omwille van extra afkoppelingswerken.
De voorlopige oplevering had plaats op 12 februari 2018.
Op 4 september 2019 maakte het studiebureau Antea een gedetailleerd eindafrekeningsdossier over aan de stad. Er werden een aantal posten van vermoedelijke hoeveelheden
overschreden en ook een aantal goedgekeurde meerwerken uitgevoerd, o.a. meer grondafvoer,
het plaatsen van een inspectieput, meerprijs voor getrommelde klinkers en stabilisé,
voorboren,…
Het bedrag van de gedetailleerde eindafrekening inclusief herzieningen, bedraagt 3.327.877,29
€ incl. btw of 3.003.102,16 € excl. btw, waarvan het stadsaandeel : 861.000,20 € incl. btw of
711.570,41 € excl. btw, het gedeelte ten laste van Aquario : 1.456.553.91 € excl. btw en het
gedeelte ten laste van Ronse werken Module 13 : 1.010.323,19 € incl. btw of 834.977,84 € excl.
btw.
Na beraadslaging
Besluit:
Enig Artikel :
De gemeenteraadsvoorzitter te verzoeken het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de
eerstvolgende gemeenteraad.
3.

Princiepsovereenkomst met Infrabel voor het sluiten van de spoorwegovergangen op
grondgebied Ronse. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

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

Relevante documenten
-

Verslag 2019/116 van de technische dienst van 18 juli 2019.
Princiepsovereenkomst betreffende streefbeeld overwegen 26, 26 bis, 27 en 28 op lijn 86 te
Ronse.
Bijlage bij overeenkomst: Streefbeeld overwegen.

Feiten/context/motivering
•

Stad Ronse en Infrabel willen inspelen op uitdagingen op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke
ordening. Daarom werd er in het streefbeeld overwegen een overwegvrij mobiliteitsalternatief
uitgedacht voor Ronse.
Om dit te realiseren werd een princiepsovereenkomst opgemaakt. Deze overeenkomst omvat
onder meer volgende bepalingen:
De Stad Ronse en Infrabel verklaren zich akkoord met het streefbeeld voor de ontsluiting van
Ronse waarbij er een aantal kunstwerken zullen gebouwd worden t.b.v. de vervanging van de
bestaande overwegen. Door het goedkeuren van deze princiepsovereenkomst verklaart
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•

•

•

-

-

Infrabel zich akkoord met de gefaseerde aanleg van een fietssnelweg op haar domein
langsheen het spoor, rekening houdende met de door Infrabel voorgeschreven eisen.
Infrabel verbindt zich om een bezettingsovereenkomst over te maken voor het gebruik van haar
gronden ten behoeve van de aanleg en het gebruik van de fietssnelweg. De ondertekening van
deze princiepsovereenkomst geldt als akkoord voor de bezetting en het gebruik van de gronden
voor de aanleg van het deel van de fietssnelweg op grondgebied Ronse (Viermaartlaan - station
en station – Barreelstraat). De bezettingsvergoeding wordt bepaald op 1,00 EUR per jaar.
Infrabel staat in voor de kosten m.b.t. de ruwbouw van de kunstwerken en de bijhorende
procedures. De stad neemt de kosten voor de grondverwerving ten hare laste voor OW 28 –
Populierstraat. De tunnel thv OW 26 – Barreelstraat wordt gerealiseerd op gronden van Infrabel
en Stad Ronse en zonder inneming van gebouwen. Voor OW 27 – Ninovestraat dient na
realisatie N48A een afzonderlijke overeenkomst te worden opgesteld.
Om Ronse overwegvrij te krijgen zullen volgende maatregelen nodig zijn:
o OW 26 Barreelstraat wordt vervangen door een fietstunnel.
o OW 26bis Linde wordt afgeschaft.
o OW 27 Ninovestraat zal verder bekeken worden bij de aanleg van de N48A.
o OW 28 Populierstraat wordt vervangen door een fietstunnel ten zuiden van de huidige
overweg.
De overweg aan de Linde werd reeds afgeschaft. De overwegen aan de Barreelstraat en de
Populierstraat zullen aangepakt worden binnen een periode van 5 jaar. Voor de overweg in de
Ninovestraat dient er nog een oplossing gezocht te worden, vermoedelijk na de aanleg van de
zuidelijke omlegging.
Door deze overeenkomst te ondertekenen, verklaart de stad zich akkoord met het principe van
de sluiting van de overwegen. Voor elke overweg zal er nadien een afzonderlijke
samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze princiepsovereenkomst aan de goedkeuring
van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen.
4. Veiling van diverse materialen. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

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

Relevante documenten
-

Verslag 2019/140 van de technische dienst van 19 september 2019.
Lijst te veilen artikelen.

Feiten/context/motivering
-

•
•
•

Door de werkplaatsen werd een lijst opgemaakt met te veilen materialen. Dit gaat om materialen
die niet meer gebruikt worden of afkomstig zijn van uithuiszettingen, gedwongen verkoop en
faillissementen.
De stad heeft een overeenkomst met Group I&O. Zij zijn gespecialiseerd in het organiseren van
online veilingen. De samenwerking loopt voor vier jaar, gerekend vanaf 1 november 2016.
Indien er geen aangetekende opzegging is tijdens de duur van de overeenkomst wordt het
contract in stilte verlengd op 1 november 2020.
De volgende acties zullen door I&O Auctions worden verricht:
Het kavelen van de goederen, voorzien van sticker en uitwerken van de kavelomschrijvingen
en maken van de foto’s,
Het opmaken en plaatsen van advertenties,
Activeren van de site en samenstelling van de catalogus,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het doen uitgaan van een directe e-mailcampagne naar alle geregistreerde klanten en naar
250.000 e-mailadressen van mensen die mogelijk op zoek zijn naar goederen,
Organisatie van een kijkdag,
De online veiling waarbij de toewijs gebeurt aan de hoogste bieder,
Facturatie, toezicht op de betalingen,
De organisatie van uitleverdagen en toezicht op demontage.
Volgende aanvullende afspraken werden gemaakt:
Bij het kavelen, de kijkdag en de uitleverdag ondersteunt de opdrachtgever met eigen
personeel;
Bij de uitleverdag levert de opdrachtgever ondersteuning met de vorkheftruck indien nodig.
De veiling zal plaatsvinden in oktober.
De goederen zullen ongelimiteerd verkocht worden en de verkoping zal geschieden met 17 %
opgeld excl. BTW, welke ten laste komt van de koper. De commissie van 15 %, die vervolgens
berekend wordt op het totale bedrag, komt toe aan veilinghuis I&O Auctions bvba.
Volgende goederen zijn opgenomen in de veilinglijst voor oktober 2019:
35 windschermen,
20 fietsen,
1 grijpmachine,
1 kast L 1500 x D 850 x H850,
1 diepvriesbak voor winkel 1250 x 700,
1 koeltoonbank 2000 x 800,
winkelrekken,
1 bijzettafel,
5 auto’s,
18 oude plankenvloeren 5000 x 1000,
35 oude plankenvloeren 2500 x 1000,
120 houten klapstoelen,
1 houten bureau 1700 x 900,
60 panelen 60 x 1100 x H 2400,
1 barkast,
1 verlichte kerstboom,
4 witte kubussen 600 x 430 x H 2100,
2 witte kubussen 730 x 600 x H 2100,
46 witte panelen 600 x 2100
1 witte lederen bureaustoel,
1 salontafel 1150 x 500 x H 530,
1 houten kastje op wieltjes 800 x 360 x H 900,
1 kettingzaag Efco 125,
1 kettingzaag Husqvarna 338 XPT,
2 kettingzagen Husqvarna T435,
1 bosmaaier Efco 8420,
1 bosmaaier Castelgarden XB27JD,
1 bosmaaier Kawasaki TJ53E,
1 bosmaaier Honda GX31,
1 bosmaaier Stihl FC542,
1 bosmaaier Husqvarna,
3 bladblazers Stihl BR600,
2 bladblazers Husqvarna 570 BTS,
1 haagschaar Stihl HS80,
1 haagschaar Husqvarna 226HD75S,
1 haagschaar Maruyama HT230DLR,
1 grasmaaier Viking,
3 grasmaaiers Honda HRH 536 HXE,
3 grasmaaiers Husqvarna bioclip,
1 grasmaaier O Simplicity 32,
4 branders Weed control flame 450 pro,
1 zitmaaier Honda HF 2220HL,
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•
•

1 zitmaaier Honda HF 2216S,
1 zitmaaier Toro DH220.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de veiling van de hierboven genoemde goederen.
5.

Aankoop grond onder het landhoofd van de voetgangersbrug 'De Passerelle' van de
NMBS. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

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

Relevante documenten
-

Verslag 2019/145 van de technische dienst van 25 september 2019.
Ontwerpakte.
Tabel van aankoop.
Plan.

Feiten/context/motivering
-

Bij collegebeslissing van 8 juli 2019 werd principieel akkoord gegaan met de aankoop van
235,35 m² grond van de NMBS, namelijk de grond onder het landhoofd van de voetgangersbrug
“De Passerelle”.
In uitvoering van die collegebeslissing werd door de technische dienst een ontwerp van akte en
tabel van aankoop opgemaakt.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze aankoop aan de goedkeuring van de
eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen.
6. Kosteloze grondafstand verkaveling Molekensstraat. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

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

Relevante documenten
-

Verslag 2019/144 van de technische dienst van 25 september 2019.
Ontwerpakte.
Plan.

Feiten/context/motivering
-

-

In het kader van het verkavelingsproject gelegen tussen de Molekensstraat en de Kapellestraat
dient de verkavelaar de grond tussen de perceelsgrens en de rooilijn kosteloos af te staan aan
de stad voor opname in het openbaar domein. Dit is een voorwaarde om de
verkavelingsvergunning te verkrijgen.
Door de technische dienst werd daarom een ontwerp van akte van kosteloze grondafstand
opgesteld. Deze grondafstand heeft betrekking op twee delen van percelen, gekadastreerd 1ste
afdeling, sectie A, deel van nummers 117 M en 117L, met een totale oppervlakte van 5a.
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Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze grondafstand aan de goedkeuring van de
eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen.
7. Aankoop van de gebouwen te Beekstraat 17, 19 en 21. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

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

Relevante documenten
-

Verslag 2019/143 van de technische dienst van 25 september 2019.
Collegebeslissing van 29 juli 2019
Ontwerpakte.
Tabel van aankoop.
Plan.

Feiten/context/motivering
-

-

De gebouwen te Beekstraat 17, 19 en 21 werden recentelijk te koop aangeboden. Naar
aanleiding daarvan heeft de stad beslist om haar voorkooprecht uit te oefenen, en dit in het
kader van de sanering van het woningbestand en de opwaardering van de site rondom de
Ververij.
Door notaris Henrist werd een ontwerp van akte opgemaakt. De gebouwen kunnen aangekocht
worden voor 187.500,00 euro. Een krediet van 50.000 euro is voorzien in budget algemene
rekening 2210000 – beleidsitem 6100. Het saldo wordt voorzien bij budgetwijziging.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze aankoop aan de goedkeuring van de
eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen.

Wonen en omgeving
8. Lijst voorkooprechten 26 september 2019
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Relevante documenten
-

Lijst van voorkooprechten van 26 september 2019

Besluit:
Artikel 1:
Het recht op de voorkoop niet uit te oefenen.
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Mobiliteit
9. Nacht van de duisternis 12 oktober 2019 - beslissing
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2
Relevante documenten
Mail Bond Beter Leefmilieu 30 juli en mail Fluvius dd. 27 augustus 2019 over Nacht van de Duisternis
Feiten/context/motivering
Fluvius biedt aan om gratis de openbare verlichting te doven van vrijdagavond 11 oktober tot
maandagmorgen 14 oktober 2019. De stad dooft reeds sinds 2011 de monumentenverlichting voor
nacht van de duisternis.
De dienst toerisme organiseert net als de voorbije jaren een wandeling op zaterdag 12 oktober 2019
tijdens nacht van de duisternis.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met het gratis doven van de openbare verlichting die is uitgerust met ontvangers of
bekabeling om automatisch te doven, van vrijdagavond 11 oktober tot maandagmorgen 14 oktober
naar aanleiding van Nacht van de duisternis 2019.

Leven en welzijn
10. Cijfergegevens met betrekking tot de Speelotheek en Evaluatieverslag Huis van het Kind
2016-2018. Principiële beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13 mei 2019 inzake de
convenant met Kind en Preventie ten behoeve van het Huis van het Kind.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 juli 2019 betreffende de
evaluatie van de lopende convenanten Lokaal Sociaal Beleid.

Relevante documenten
-

Cijfergegevens 2016-2018 en foto van de Speelotheek te Ronse.
Jaarverslag, evaluatieverslag Huis van het Kind 2016-2018.
E-mail van Stefanie Houtteman d.d. 25 september 2019.

Feiten/context/motivering
Door het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 juli 2019 werden de lopende convenanten
geëvalueerd. Naar aanleiding van het niet verder zetten vanaf 1 januari 2020 van de huidige
convenant met Kind en Preventie ten behoeve van het Huis van het Kind, bij beslissing van het
college van burgemeester en schepenen d.d. 13 mei 2019, werden cijfergegevens opgevraagd van de
Speelotheek Ronse.
Er wordt namelijk in de evaluatie van de bovenvermelde convenant als optie weerhouden dat er
eventueel een nieuwe convenant kan afgesloten worden ten behoeve van de Speelotheek te Ronse
die in beheer is van Kind en Preventie.
Met het oog hierop werd door het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 juli 2019 een aantal
cijfergegevens opgevraagd bij de Speelotheek en werd tevens een jaarverslag gevraagd.
Door het diensthoofd Lokaal Sociaal Beleid werd in de evaluatienota m.b.t. de Convenanten
voorgesteld om de werking van de Speelotheek toch verder te ondersteunen. Er werd voorgesteld om
voor deze nieuwe convenant een budget te voorzien van 10.000 EUR.
Besluit:
Artikel 1:
Kennis te nemen van :
- de cijfergegevens van de Speelotheek te Ronse voor de jaren 2016-2018.
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- het jaarverslag van het Huis van het Kind 2016-2018.
Artikel 2:
Principieel akkoord te gaan om in het budget een bedrag van 10.000 EUR per jaar te voorzien en
hieromtrent met Kind en Preventie voor de Speelotheek te Ronse een convenant af te sluiten.
11. Organisatie Lokaal Loket Kinderopvang: Aanvraag erkenning en subsidie Kind en Gezin aankoop 'loketmodule' voor www.Kinderopvangwijzer.be
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
Relevante documenten
Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018 houdende de toekenning van een subsidie
van het Lokaal Loket Kinderopvang
Nota Emely Verkest – aanvraag erkenning en subsidie Lokaal Loket Kinderopvang – aankoop
‘loketmodule’ website Kinderopvangwijzer
Aanvraagformulier erkenning en subsidie Lokaal Loket Kinderopvang – Kind en Gezin
Offerte onderhoudskost website www.kinderopvangwijzer.be tbv. 400,00 EUR excl. btw
Offerte aankoop en onderhoud ‘loketmodule’, tbv 850,00 excl. btw
Verslag werkgroep Lokaal Overleg Kinderopvang van 17 juni 2019
Feiten/context/motivering
Het college van burgemeester en schepenen besliste in haar zitting van 13 mei 2019 om:
- Principieel akkoord te gaan met de verankering van het Lokaal Loket Kinderopvang binnen de
werking van het Sociaal Huis en dit voor te leggen aan het Lokaal Overleg Kinderopvang
Er zijn 5 belangrijke voorwaarden om erkend en gesubsidieerd te worden als Lokaal Loket
Kinderopvang:
1. Registratie van alle unieke opvangvragen die bij het Lokaal Loket Kinderopvang worden
gesteld, volgens de richtlijnen vermeld in de brochure Lokaal Loket Kinderopvang
2. Informeren van gezinnen binnen een redelijke termijn over beschikbare
kinderopvangplaatsen en hen indien nodig in contact brengen met de opvanglocaties.
Daarbij wordt aandacht besteed aan de noden van kwetsbare gezinnen
3. Samenwerking met alle kinderopvanglocaties binnen het werkingsgebied en met instanties
die werken met gezinnen die kinderopvangvragen kunnen hebben.
4. Informeren van externe partners (lokale besturen, organisatoren en Kind en Gezin) over de
vragen naar kinderopvangplaatsen
5. Meewerken aan de doelstellingen van het Huis van het Kind, als er een Huis van het Kind
actief is in het werkingsgebied.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in haar zitting van 27 mei 2019 om:
- Akkoord te gaan met de vacant verklaring en aanwervingsprocedure voor 1 VTE deskundige
kinderopvang en opvoedingsondersteuning en voor ½ VTE ervaringsdeskundige in armoede en
sociale uitsluiting
Na overleg met de Regioverantwoordelijke Kind en Gezin dd. 29/8/2019 werd ons aangeraden de
aanvraag tot erkenning en subsidie reeds aan te vragen met ingangsdatum 1/1/2020.
De website www.kinderopvangwijzer.be/ronse is reeds in beheer van het Sociaal huis. Naar
aanleiding van de subsidieoproep, werd er door de firma Vandasin een nieuwe ‘loketmodule’
ontwikkeld. Dit biedt verschillende extra functionaliteiten, die de gevraagde registratie van
gegevens mogelijk maakt om te kunnen voldoen aan de voorwaarden tot erkenning en subsidie
Lokaal Loket Kinderopvang.
Besluit:
Artikel 1:
Het aanvraagformulier tot erkenning Lokaal Loket Kinderopvang en subsidie in te dienen met als
startdatum 1/1/2020.
Artikel 2:
Over te gaan tot de overname van de website www.kinderopvangwijzer.be en aankoop van
‘loketmodule’, zodat de nodige voorbereidingen kunnen getroffen worden deze gebruiksklaar zijn
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voor 1/1/2020 ten behoeve van de realisatie van Huis van het Kind – Lokaal Loket Kinderopvang
binnen het Sociaal Huis.
12. Verslag van de vergadering dd° 10 september 2019 van de werkgroep 'Fiertel-Unesco'
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Relevante documenten
Het verslag van de vergadering van de werkgroep ‘Fiertel-Unesco’ dd° 10 september 2019.
Besluit:
Artikel 1:
Neemt kennis van het verslag dd° 10 september 2019 van de werkgroep ‘Fiertel-Unesco’

Vrije tijd
13. Samenstelling Stedelijke Adviesraad voor Jeugd - Kennisname
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Relevante documenten
Statuten Stedelijke Adviesraad voor Jeugd.
Huishoudelijk Reglement Stedelijke Adviesraad voor Jeugd.
Samenstelling algemene vergadering Stedelijke Adviesraad voor Jeugd.
Feiten/context/motivering
Statuten - Hoofdstuk IV: Algemene Vergadering – Artikel 4. Samenstelling en Artikel 5. Procedure van
de samenstelling van de algemene vergadering.
Huishoudelijk reglement – Hoofdstuk II: Algemene Vergadering – Artikel 2 Samenstelling en Artikel 3
Procedure van samenstelling.
Voordracht
CBS
Besluit:
Artikel 1:
Kennis te nemen van de huidige samenstelling van de algemene vergadering van de Stedelijke
Adviesraad voor Jeugd.
14. Optimaliseren VT-pas ikv subsidie vrijetijdsparticipatie
Bevoegdheid/rechtsgrond
•
•
•

het bestuursakkoord van “Ronse, een sterk merk waarin het bestuur pleit voor “het bekijken van
de mogelijkheden om de VT-pas uit te breiden naar alle verenigingen in Ronse”;
het decreet van 18 januari 2008 betreffende “flankerende en stimulerende maatregelen ter
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport”;
de subsidieoproep van het Departement Cultuur, jeugd en Media waarvoor aanvragen tegen
uiterlijk 1 oktober moeten worden ingediend.

Relevante documenten
•

de nota ‘organisatie van de VT-pas’ die op 26 september 2019 door de afdeling vrije tijd werd
opgesteld;
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•

de aangepaste afsprakennota vrijetijdsparticipatie Ronse van 26 september 2019 die in
onderling overleg werd opgesteld door de diensten cultuur, sport, jeugd, sociaal huis alsook met
de partners Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, vzw Lejo en vzw De Vrolijke Kring.

Feiten/context/motivering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toegang tot een kwaliteitsvol VT-aanbod is cruciaal voor de ontwikkeling van de lokale jongeren
en bijdraagt tot de fysiek en psychisch welzijn van de bevolking;
uit de evaluatie van de VT-pas blijkt dat deze tool een interessant instrument is naar
communicatie en promotie;
slechts een fractie van de Ronsenaars die recht hebben op een VT1-pas vragen die aan en
gebruiken die vandaag ook effectief;
veelal de meest kwetsbare Ronsenaars zijn onvoldoende geïnformeerd over de mogelijkheden
tot korting;
de diensten achten het niet opportuun om in te schrijven op de uit-pas maar hechten meer geloof
aan een beter gebruik van de bestaande VT-pas die minder infrastructuurkosten vergt en meer
op maat van onze stad kan worden ontwikkeld;
een aantal belangrijke diensteverleningen voorzien momenteel nog geen VT1-korting en dit zou
wenselijk zijn in kader van een maximale vrijetijdparticipatie;
een groot deel van het vrijetijdsaanbod bestaat uit het aanbod van clubs en verenigingen die niet
altijd voorzien in kortingen voor kansarme doelgroepen;
het is wenselijk dat clubs gedeeltelijk zouden worden vergoed voor de geboden kortingen zodat
deze maatregel nauwelijks raakt aan hun financieel draagvlak;
de invoering van een dergelijk systeem een bewerkstelligt sterkere verband tussen de geboden
financiële ondersteuning en de resultaten en we kunnen op die manier meer beleidsrelevante
informatie verzamelen;
de stad kan een subsidie van 7107 euro per jaar ontvangen van het Departement Cultuur, jeugd
en Media voor de kortingen geboden aan VT1-passen

Besluit:
Artikel 1:
Principieel akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassing van de VT-pas door:
• Het proactief verstrekken van de VT-pas categorie 1 (kwetsbare doelgroepen)
• Uitbreiding van de geboden kortingen met activiteiten van de diensten toerisme en de
bibliotheek alsook de inschrijvingsgelden voor KAVA
• Uitbreiding van de VT1-pas kortingen tot de jaarabonnementen en inschrijvingsgelden van
erkende clubs en verenigingen.
Artikel 2:
De VT-diensten een consultatieronde te laten uitvoeren binnen de desbetreffende adviesraden om de
voorgestelde korting binnen erkende clubs en verenigingen (50% korting waarvan 25% wordt
terugbetaald door de stad) af te toetsen.
Artikel 3:
Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst en de subsidie van 7107 euro in kader van
lokale netwerken vrijetijdsparticipatie aan te vragen.
Artikel 4 :
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze aangelegenheid ter goedkeuring voor te
leggen aan de raad.

Intergemeentelijke samenwerking
15. 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.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 en 56 §1.
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij de heer Diederik Van Hamme, raadslid,
aangeduid werd als vertegenwoordiger en de heer David Vandekerkhove, raadslid, als
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plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Gaselwest tijdens de hele legislatuur
2019-2024.
Relevante documenten
-

Schrijven van 17 september 2019 van Gaselwest houdende uitnodiging voor het bijwonen
van de algemene vergadering in buitengewone zitting op donderdag 12 december 2019 met
vermelding van de agenda.

˗

Documentatie houdende toelichting per agendapunt.

Feiten/context/motivering
De Stad Ronse is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale maatschappij
voor Gas en Elektriciteit van het Westen”, Gaselwest.
Bij schrijven van Gaselwest van 17 september 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de
Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 12 december 2019 met als agenda:
1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen
vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
- Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de daarmee
verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire werknemers worden
ingezet
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling, schrapping van enkele verwijzingen naar de
uitgetreden Waalse gemeenten.
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering.
Na beraadslaging.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheden te agenderen
op de eerstvolgende gemeenteraad.
16. 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 en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40 §1.
- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 427 en 432.
- Het gemeenteraadsbesluit van 4 maart 2019 houdende de aanduiding van een
vertegenwoordiger, nl. mevrouw Sylvie Van Overmeeren, en plaatsvervanger, nl. de heer Ignace
Michaux, voor de algemene vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024.
- De statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse
Ardennen, I.VL.A., artikel 31.
Relevante documenten
- Schrijven van I.VL.A. van 18 september 2019 betreffende de buitengewone algemene
vergadering van 18 december 2019.
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-

Het ontwerp van statutenwijziging zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 12
september 2019.
- Vorige versie van de statuten goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van
I.VL.A. op 21 december 2016.
Feiten/context/motivering
De Stad Ronse, aangesloten bij I.VL.A., werd uitgenodigd voor het bijwonen van de buitengewone
algemene vergadering van I.VL.A. op 18 december 2019.
De agenda luidt als volgt :
1. Statutenwijziging I.VL.A.
Conform het decreet over het Lokaal Bestuur dient uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering
die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle
deelnemers voorgelegd.
De aanleidingen voor de raad van bestuur om deze statutenwijziging aan de algemene vergadering
voor te leggen, zijn:
- Wijzigingen van het wettelijk kader waaraan de opdrachthoudende 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 I.VL.A. 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 goedgekeurd.
- De nieuwe fusiegemeente die Zingem en Kruishoutem vormen vanaf 2019, nl. Kruisem.
In artikel 432, alinea 3, van het decreet over het Lokaal Bestuur, wordt bepaald dat de deelnemende
gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene
Vergadering.
Na beraadslaging.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende zitting.

Bijkomende punten van de besloten zitting
Beheer patrimonium en infrastructuur
17. Grondaankoop in der minne van 4 percelen weiland aan de Beekstraat - Crekelberg voor
de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat - Savooistraat - Drieborrebeekstraat
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

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

Relevante documenten
-

Verslag 2019/109 van de technische dienst van 27 juni 2019
Ontwerpakte
Tabel
Schatting
Situeringsplan
OVAM attesten

Feiten/context/motivering
-

In het kader van de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-SavooistraatDrieborrebeekstraat is het schepencollege bij de beslissing van 18 maart 2019 akkoord gegaan
met de aankoop van 3 percelen weiland aan de Beekstraat ter plaatse gekend als Crekelberg.
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-

-

Het stadsbestuur heeft initieel de grondaankoop aan de eigenaars voorgesteld voor de aanplant
van bomen voor boscompensatie naast het fietspad. De boscompensatie wordt inmiddels niet
meer op deze locatie uitgevoerd.
Het oorspronkelijke voorstel van het stadsbestuur betreft de aankoop van 3 percelen weiland
met volgende kenmerken :
1. Een perceel weiland, kadastraal gekend als sectie B nummer 1177K met een oppervlakte
van 1.562m²;
2. Een perceel weiland, kadastraal gekend als sectie B nummer 1178B met een oppervlakte
van 1.208m²;
3. Een perceel weiland, kadastraal gekend als sectie B nummer 1178C met een oppervlakte
van 21m².
Voor deze aankopen zou door het stadsbestuur een bedrag betaald worden van 12.000 euro
wederbeleggingsvergoeding inbegrepen.
Gezien de eigenaars in onverdeeldheid zijn, hebben zij na onderling overleg een nieuw voorstel
gedaan waarbij aan het stadsbestuur gevraagd wordt om een extra perceel aanpalende grond
van 5.896m² aan te kopen voor de globale prijs van 37.500 euro.
Op basis van de gegevens van het schattingsverslag komen wij voor de aankoop van de 4
percelen grond te vermeerderen met de vergoeding voor opstallen (bomen en afsluitingen), in
totaal op 33.000 euro.
Op 8 juli 2019 is het schepencollege akkoord gegaan om aan de eigenaars een tegenvoorstel
te doen voor de aankoop van de 4 percelen grond voor de som van 33.000 euro, alle
vergoedingen inbegrepen. De eigenaars gaan akkoord met dit tegenvoorstel van het
stadsbestuur.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de aankoop van de percelen 1177K met een oppervlakte van 1.652m², 1178B
met een oppervlakte van 1.208m², 1178C met een oppervlakte van 21m² en 1173A met een
oppervlakte van 5.896m² voor de som van 33.000 euro, alle vergoedingen inbegrepen.
Artikel 2:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze grondaankopen ter goedkeuring voor te leggen
aan de eerstvolgende gemeenteraad.

Varia
18. Agenda gemeenteraad 14 oktober 2019. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 19 en artikels 40, 41 en artikel 56
tot en met 57.
Relevante documenten
De voorlopige agenda van de gemeenteraad d.d. 14 oktober 2019.
Feiten/context/motivering
Artikel 56§1 stipuleert dat het college de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad
voorbereidt.
Gedurende de voorbije vergaderingen en huidige vergadering van het college werden een aantal
dossiers behandeld, welke heden kunnen voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 14 oktober
2019.
Overeenkomstig artikel 19 beslist de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad tot bijeenroeping
van de gemeenteraad/OCMW-raad en stelt hij de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in
ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen/vast bureau aan de
voorzitter worden meegedeeld.
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Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen van de voorlopige agenda van de gemeenteraad van 14 oktober 2019.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Algemeen directeur

Burgemeester

Linda Vandekerkhove

Luc Dupont
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