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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 14 OKTOBER 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. Instap raamovereenkomst voor het onderhoud van de beglazing van de stadsgebouwen. 
Goedkeuring 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
2. Vervangen van de OV installatie door LED in de Zenobe Grammestraat en de Kleine Marijve. 
Goedkeuring. 
3. Herstellen asfaltwegen 2019 - goedkeuring van de eindafrekening en het proces-verbaal van 
voorlopige oplevering 

Wonen en omgeving 
4. Recyclagepark - nieuwe uren 2020. Beslissing. 

Mobiliteit 
5. Aanvullend reglement Kerkplein - invoeren woonerf - beslissing 

Intergemeentelijke samenwerking 
6. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede. Bespreking en goedkeuring van de agenda 
van de algemene vergadering van 3 december 2019 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

Varia 
7. Aanvraag ontvangst op stadhuis nav 75-jarig bestaan door Chiro.  Goedkeuring. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Instap raamovereenkomst voor het onderhoud van de beglazing van de stadsgebouwen. 

Goedkeuring 
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. 



 2/8 

Het gemeenteraadsbesluit 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. 
Het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014, houdende toetreding tot de TMVW divisie Aanvullende 
Diensten (Creat/Farys). 
Relevante documenten 
- Contractinformatie : raamovereenkomst Creat/Farys “onderhoud beglazing” 
Feiten/context/motivering 
In 2012 werd een offerteaanvraag gelanceerd voor het wassen van moeilijk te bereiken vensters van 
de stadsgebouwen. Hiervoor werden geen offertes ontvangen. 
Bijgevolg beschikt de stad Ronse niet over een overeenkomst voor het poetsen van de ramen van de 
stadsgebouwen. De ramen, zijnde de raamgedeeltes die normaal toegankelijk zijn voor poetsbeurten, 
worden momenteel onderhouden door het eigen poetspersoneel. De moeilijk toegankelijke delen 
worden door een glazenwasser gereinigd, volgens noodzaak.  
Om de continuïteit te waarborgen en het poetspersoneel te ontlasten, is het aangewezen om een 
dienstenopdracht op te starten waarbij op regelmatige basis professioneel onderhoud van de ramen 
voorzien wordt. 
Dit gaat over de ramen van de stedelijke bibliotheek (inclusief lichtstraat), de Hoge Mote, CC De 
Ververij, de jeugddienst, de sporthal Rosco, het stedelijk zwembad, het stadhuis, CC De Brouwerij, de 
oude stedelijke kunstacademie, het COC, de stedelijke werkhuizen, het gebouw 
Politiekegevangenenstraat 14 en het gebouw TIO3. 
Conform het advies van P. Nachtergaele (dienst onderhoud en logistiek) wordt geopteerd om een 
algemene poetsfrequentie aan te houden van 2x per jaar, zijnde 1x inclusief raamomlijstingen en 1x 
exclusief raamomlijstingen. Afhankelijk van de noodzaak moet per gebouw steeds een extra 
onderhoud (op afroep) ingelast kunnen worden.  
Als aandeelhouder van Creat/Farys kan de stad deelnemen aan de raamovereenkomst voor 
onderhoud van binnen- en buitenbeglazing, en toebehoren zoals koepels, lichtstraten, zonnewering, 
etc… die zij initieel afsloten met de firma’s Ariel, ISS en GOM. Voor deze opdracht wordt er tussen 
deze drie firma's een minicompetitie georganiseerd waarbij men de voordeligste firma van de drie 
aanstelt. 
Prijsopgave gebeurt per gebouw, op basis van een inventaris van de raamoppervlakte.  
Momenteel is er geen recente inventaris beschikbaar. Het is bijgevolg aangewezen om deze 
professioneel te laten opstellen. Binnen het raamcontract van Creat/Farys kan de firma GOM, één van 
de 3 dienstverleners, dit in regie uitvoeren tegen de vooropgestelde prijzen (zie contractinformatie in 
bijlage).  
Mede door het ontbreken van een representatieve inventaris beschikt de stad niet over een 
gedetailleerde raming van de opdracht. Een ruime raming, gebaseerd op vroegere offertes, zou 
neerkomen op een totaal bedrag van € 14.009,- excl btw of € 16.950,89 incl. 21% btw per 
onderhoudsbeurt voor alle gebouwen. 
De onderhoudskosten voor de gebouwen TIO3, CC De Ververij, sporthal Rosco en ½ van het 
politiegebouw zullen aan de AGB’s resp. de politiezone worden doorgerekend. Dan komt de 
geraamde kost voor de stad neer op € 7.720,- excl btw of € 9.341,20 incl. 21% btw per poetsbeurt.  
Creat/Farys rekent voor deze opdracht een werkingsbijdrage van 7,5% aan. 
Aan het college wordt gevraagd om toe te treden tot de raamovereenkomst van Creat/Farys waarbij  
de stad opdracht geeft om : 
- Een inventaris te laten opmaken van de te reinigen oppervlakten tegen de regieprijzen vastgelegd in 
de raamovereenkomst. 
- Op basis van deze inventaris een minicompetitie te laten doorgaan tussen de drie kandidaat 
dienstverleners, georganiseerd door Creat/Farys, waarbij een prijs per gebouw en per type onderhoud 
wordt vastgelegd.  
- Een basisfrequentie van 2 onderhoudsbeurten per jaar vast te leggen voor alle gebouwen, met de 
mogelijkheid om op afroep extra onderhoudsbeurten per gebouw te kunnen laten plaatsvinden. 
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Besluit: 
Artikel 1:  
Er wordt goedkeuring gegeven om toe te treden tot de raamovereenkomst van Creat/Farys voor het 
onderhoud van de beglazing van de stadsgebouwen waarbij in eerste instantie een inventaris van de 
te reinigen oppervlakten zal worden opgemaakt overeenkomstig de regieprijzen van de 
raamovereenkomst van Creat/Farys. 
Artikel 2: 
Creat/Farys krijgt nadien opdracht om, op basis van deze inventaris, een minicompetitie te 
organiseren  tussen de drie kandidaat dienstverleners, waarbij een prijs per gebouw en per type 
onderhoud wordt vastgelegd.  
Artikel 3: 
Er zal een basisfrequentie van 2 onderhoudsbeurten per jaar vastgelegd worden voor alle 
stadsgebouwen, met de mogelijkheid tot extra onderhoudsbeurten per gebouw, die op afroep kunnen 
uitgevoerd worden. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
2. Vervangen van de OV installatie door LED in de Zenobe Grammestraat en de Kleine 

Marijve. 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 2019/148 van de technische dienst van 3 oktober 2019. 
- Offerte Fluvius 
- Plan Fluvius 

Feiten/context/motivering 
Naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe wegenis met gescheiden rioleringsstelsel in de Kleine 
Marijve en in een deel van de Zenobe Grammestraat, werd door Fluvius een ontwerp opgemaakt voor 
het vervangen van de bestaande OV-installatie door LED. 
Het ontwerp van Fluvius omvat volgende werken: 

o In het smalle gedeelte van de Kleine Marijve : het wegnemen van de 4 bestaande  gevelarmaturen 
en 1 bestaande armatuur op paal en het leveren en plaatsen van 4 nieuwe LED 
verlichtingsarmaturen Philips Micro Luma  2500lm (koud wit) – 16W - 4.000K – DN10 – RAL kleur 
7043 (dark grey) op nieuwe rechte paal met hoogte 6,3m en het leveren en plaatsen van 1 nieuwe 
LED verlichtingsarmatuur Philips Micro Luma 2500lm (koud wit) - 16W – 4.000K – DN10 – RAL 
kleur 7043 (dark grey) op een nieuwe gevelsteun op hoogte van 6,3m. 

o In het brede gedeelte van de kleine Marijve : het wegnemen van de bestaande 
verlichtingsarmaturen en het leveren en plaatsen van 2 nieuwe verlichtingsarmaturen Philips 
Micro Luma 5.500lm (koud wit) – 37W – 4.000K – DW10 – RAL kleur 9.005 (zwart) op de 
bestaande paal met een hoogte van 8m. 

o In de Zenobe Grammestraat : het wegnemen van de bestaande verlichtingsarmaturen en het 
leveren en plaatsen van 7 nieuwe verlichtingsarmaturen Philips Micro Luma  5.500lm (koud wit) 
– 37W – 4.000K – DW10 – RAL kleur 9.005 (zwart) op de bestaande paal met een hoogte van 
7m. 

Door de vervanging van de bestaande verlichtingsarmaturen door LED armaturen zal het totale 
verbruik dalen en levert dit een besparing op van 4.374KWh en 1,01 ton CO² per jaar. 
Indien het College akkoord gaat met het dossier van Fluvius, dient dit dossier aan de goedkeuring van 
de eerstvolgende gemeenteraad te worden voorgelegd. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
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Akkoord te gaan met het ontwerp 311452 van Fluvius voor het wegnemen van de bestaande 
verlichtingsarmaturen en het leveren en plaatsen van 4  nieuwe standaard LED-toestellen op nieuwe 
paal en 1 nieuw standaard LED toestel op nieuwe gevelsteun in het smalle gedeelte van de Kleine 
Marijve, het leveren en plaatsen van 2 nieuwe standaard LED-toestellen op de bestaande paal in het 
brede gedeelte van de Kleine Marijve  en het leveren en plaatsen van 7 nieuwe standaard LED-
toestellen in de Zenobe Grammestraat. 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de 
eerstvolgende gemeenteraad. 
 

3. Herstellen asfaltwegen 2019 - goedkeuring van de eindafrekening en het proces-verbaal 
van voorlopige oplevering 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2019/153 van de technische dienst. 
- Proces-verbaal van voorlopige oplevering dd 08/10/2019 opgemaakt door dhr. stadsingenieur 

De Brakeleer. 
- Eindafrekening opgemaakt door de technische dienst op 16/09/2019. 
- Overzicht van de uitvoeringstermijn. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbesluit dd 28 januari 2019 werd het ontwerp “Herstellen Asfaltwegen 2019” 
(Affrezen van de toplaag en het aanleggen van een nieuwe toplaag in de Gasmeterstraat. 
Herprofileren en het aanbrengen van een tweelaagse slemafdichting/bestrijking in de 
iJsmolenstraat, Rotterij, Stooktstraat, Remi Van Caeneghemstraat, Maquisstraat, 
Hoogdeurnestraat, Brokelaerestraat, Hersenplank, Fiertelmeers bovenkant, Cachette Pierrette, 
Boekzitting, Sint-Pietersbosstraat) en de raming ten bedrage van 191.091,90 euro, btw 
exclusief – 231.221,20 euro, btw inclusief, goedgekeurd. 

- Bij collegebeslissing van 8 april 2019, werd akkoord gegaan met de gunning van de werken aan 
de firma Hoogmartens Wegenbouw NV voor de som van 179.656,60 euro, btw exclusief – 
217.384,29 euro, btw inclusief. 

- Het totaal bedrag van de uitgevoerde werken bedraagt 188.099,65 euro, btw exclusief – 
227.600,58 euro btw inclusief. 

- Tijdens de uitvoering van de werken werden een paar posten van vermoedelijke hoeveelheden 
overschreden, o.a. voor de bestrijking. 

- Op 8 oktober 2019 werd overgegaan tot voorlopige oplevering der werken.  

Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig artikel :  
Akkoord te gaan met de eindafrekening en de voorlopige oplevering van de werken “Herstellen 
Asfaltwegen 2019”. 
 

Wonen en omgeving 
4. Recyclagepark - nieuwe uren 2020. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende 

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

- 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; 

- Materialendecreet  - het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen 

- Vlarema – het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere 
wijzigingen 

- het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (UHA) zoals vastgesteld 
door de Vlaamse Regering op 16 september 2016, gewijzigd op 17 mei 2019 

Relevante documenten 
- Statistieken recyclagepark 2018; 
- De nota  2019/026 van 2 oktober 2019 van de dienst Omgeving; 

Feiten/context/motivering 
Uit het overzicht van de bezoeken aan het recyclagepark in 2018 kunnen een aantal zaken afgeleid 
worden.  

1) In absolute getallen zijn vooral zaterdag en dinsdag populair.   
Relatief gezien - wanneer we rekening houden met het aantal uur dat het RP open is per 
dag - zien we dat naast de zaterdag en de dinsdag ook de donderdag het RP druk bezocht 
wordt.     

2) De woensdag en vrijdag zijn zowel in absolute getallen als relatief bekeken een pak minder 
druk.   

3) De bezoeken zijn behoorlijk gespreid over de dag.  De periodes tussen 9u-11u en 13u-15u 
zijn zowel in absolute cijfers als in relatieve cijfers iets populairder. 

4) De zaterdag namiddag en voormiddag, dinsdag voormiddag en donderdag namiddag zijn 
de meest populaire dagdelen.  De woensdagvoormiddag is het minst in trek.   

 
Op basis hiervan werden verschillende mogelijkheden voor nieuwe openingsuren uitgewerkt. Hierbij 
werd rekening gehouden met de bepalingen van het UHA: het recyclagepark moet op zaterdag open 
zijn en er moet een avondopening voorzien worden.  
Na overleg met de toezichters komen we tot het volgende voorstel:  

NIEUWE OPENINGSUREN 1 VANAF 2020   

  Van tot van tot 
Maandag         
Dinsdag 8:30 12:00 13:00 16:00 
Woensdag     13:00 16:00 
Donderdag     13:00 18:00 
Vrijdag         
Zaterdag 8:30 12:00 13:00 16:30 

De werkuren van de toezichters moet afgestemd worden op de openingsuren. In overleg met de 
toezichters wordt de volgende werkregeling met korte en lange week voorgesteld:  

Werkregeling 2020 nieuwe uren 1 (kort+lang)   
WEEK 1 LANG      
Maandag 8:00 12:00 12:30 16:30 8:00 
Dinsdag 8:00 12:15 12:45 16:30 8:00 
Woensdag 8:00 12:00 12:30 16:30 8:00 
Donderdag     12:30 18:15 5:45 
Vrijdag 8:00 12:00 12:30 16:30 8:00 
Zaterdag 8:00 12:15 12:45 17:00 8:30 
WEEK 2 KORT      



 6/8 

Maandag 8:00 12:00     4:00 
Dinsdag 8:00 12:15 12:45 16:30 8:00 
Woensdag 8:00 12:00 12:30 16:30 8:00 
Donderdag 8:00 12:00 12:30 18:15 9:45 
Vrijdag         0:00 
Zaterdag         0:00 
      29:45 
Gemiddelde      
per week 38:00     
per maand 152:00     
per jaar 1976:00     

Omdat de openingsuren moeten gecommuniceerd worden in de afvalkalender 2020 en er een aantal 
belangrijke wijzigingen op til staan (uitgebreide PMD inzameling, weegbrugsysteem) is het belangrijk 
om de beslissing over de openingsuren tijdig te nemen, zodat deze kan meegenomen worden in de 
communicatiecampagne.  

Adviezen/visum 
Het advies van de personeelsdienst over de werkregeling is aangevraagd.  

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met volgende openingsuren en werkregeling van het recyclagepark vanaf 2020 : 

NIEUWE OPENINGSUREN 1 VANAF 2020   

  Van tot van tot 
Maandag         
Dinsdag 8:30 12:00 13:00 16:00 
Woensdag     13:00 16:00 
Donderdag     13:00 18:00 
Vrijdag 8:30 12:00     
Zaterdag 8:30 12:00 13:00 16:30 

De werkuren van de toezichters moet afgestemd worden op de openingsuren. In overleg met de 
toezichters wordt de volgende werkregeling met korte en lange week voorgesteld:  

Werkregeling 2020 nieuwe uren 1 (kort+lang)   
WEEK 1 LANG      
Maandag 8:00 12:00 12:30 16:30 8:00 
Dinsdag 8:00 12:15 12:45 16:30 8:00 
Woensdag 8:00 12:00 12:30 16:30 8:00 
Donderdag     12:30 18:15 5:45 
Vrijdag 8:00 12:00 12:30 16:30 8:00 
Zaterdag 8:00 12:15 12:45 17:00 8:30 
WEEK 2 KORT      
Maandag       4:00 
Dinsdag 8:00 12:15 12:45 16:30 8:00 
Woensdag 8:00 12:00 12:30 16:30 8:00 
Donderdag 8:00 12:00 12:30 18:15 9:45 
Vrijdag 8:00   12:00     0:00 
Zaterdag         0:00 
      29:45 
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Mobiliteit 
5. Aanvullend reglement Kerkplein - invoeren woonerf - beslissing 
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; 
Feiten/context/motivering 
Regelmatig staan er voertuigen geparkeerd ter hoogte van het Kerkplein tot aan de ingang van de 
kerk. Door de geparkeerde voertuigen is de doorgang naar de kerk dikwijls niet mogelijk voor 
ceremonievoertuigen.  
Er wordt voorgesteld om op het Kerkplein parkeerverbod in te voeren. Om te vermijden dat op elke 
hoek parkeerverbodsborden moeten geplaatst worden en er bovendien nog een 3-tal parkeerplaatsen 
thv Kerkplein 13-17 zijn die moeten behouden blijven, wordt voorgesteld om te werken met een klein 
woonerf enkel geldig thv de kerk. Hierbij mag dan enkel nog geparkeerd worden in de afgebakende 
parkeervakken.  
De verkeerscommissie van18 juni 2019 geeft positief advies tot het invoeren van een woonerf ter 
hoogte van het Kerkplein. 
Het Kerkplein behoort tot de stadswegenis. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Om te vermijden dat er geparkeerd wordt tot aan de ingang van de kerk wordt er ter hoogte van het 
Kerkplein aan de sint-Martinuskerk een woonerf afgebakend. 
Artikel 2: 
Het woonerf wordt afgebakend met het verkeersbord F12a (begin woonerf) en met het verkeersbord 
F12b (einde woonerf) ter hoogte van de woning Kerkplein 13 en aan de overkant van de woning 
Kerkplein 8A. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 
6. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede. Bespreking en goedkeuring van de 

agenda van de algemene vergadering van 3 december 2019 en vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 §1 en 56 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 432 en 445. 
- De statuten van Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.  
- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij de heer David Vandekerkhove, 

raadslid, aangeduid werd als vertegenwoordiger en mevrouw Rossana Khoshaba, raadslid, als 
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plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van IGS Westlede tijdens de hele legislatuur 
2019-2024. 

Relevante documenten 
- Schrijven van 7 oktober 2019 van IGS Westlede houdende uitnodiging voor het bijwonen van de 

algemene vergadering op dinsdag 3 december 2019 om 19 uur in het hoofdgebouw van 
crematorium Westlede met vermelding van de agenda. 

- Documentatie met betrekking tot de algemene vergadering van 3 december 2019. 

Feiten/context/motivering 
De Stad Ronse is als vennoot aangesloten bij de Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) Westlede. 

Bij schrijven van IGS Westlede van 7 oktober 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
Algemene Vergadering van 3 december 2019 met als agenda :  

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 5 juni 2019  
2. Activiteiten en strategie 2020 
3. Begroting 2020 

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. 

Besluit: 
Enig artikel: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Varia 
7. Aanvraag ontvangst op stadhuis nav 75-jarig bestaan door Chiro.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
Mailbericht van 27 september 2019 van Jordan Delmeire namens Chiro Ronse 

Feiten/context/motivering 
Vraag om ontvangen te worden op het stadhuis op zaterdag 25 april 2020 om 10 uur naar aanleiding 
van hun 75-jarig bestaan 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan om Chiro Ronse te ontvangen op het stadhuis op 25 april 2020 om 10 uur. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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