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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 21 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 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
1. Proces-Verbaal voorlopige oplevering: leveren en plaatsen van grasbetontegels op de 
stationsparking, plaatsen wachtbuizen voor het aanbrengen van een glasvezelkabel op de parking 
NMBS te Ronse. Goedkeuring 

Leven en welzijn 
2. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen in functie van het lokaal sociaal beleid - onderwijsopbouwwerk en buurtopbouwwerk 
(sociale cohesie) 2020. Beslissing. 
3. Deelname aan de interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen). 
Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht, het huishoudelijk reglement, 
beleidsplan en budgetvoorstel. 
4. Interlokale Vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen). Aanduiding van een 
effectief en een plaatsvervangend afgevaardigde voor het Beheerscomité en de Stuurgroep. 
Beslissing. 
5. Lokaal Sociaal Beleid. Samenwerkingsovereenkomsten met Huurdersbond, Kopa, Grijkoort ifv 
zwerfvuil en sluikstorten, Grijkoort ifv Sneeuwruimen en de Spelotheek. Goedkeuring. 

Vrije tijd 
6. Gebruik zaal Stedelijke Jeugddienst door Amon vzw - Beslissing 
7. Aanvraag verhogen toelagen 'Picturale'. Goedkeuring 
8. Aanpassing WIFI uren bibliotheek. Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
9. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 11 december 2019 en vaststellen mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
1. Proces-Verbaal voorlopige oplevering: leveren en plaatsen van grasbetontegels op de 

stationsparking, plaatsen wachtbuizen voor het aanbrengen van een glasvezelkabel op de 
parking NMBS te Ronse. Goedkeuring 
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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 2019/156 van de technische dienst, houdende het proces-verbaal van voorlopige 
oplevering “Realisatie van een deel fietssnelweg en de stationsparking. Aandeel stad Ronse: 
leveren en plaatsen van grasbetontegels op de stationsparking, wachtbuizen voor het 
aanbrengen van een glasvezelkabel langsheen het fietspad en groenaanleg parking NMBS 
Ronse” 

- Vorderingsstaat firma De Jonghe dd. 8 oktober 2019 
Feiten/context/motivering 

- Op 20 september 2019 werd in aanwezigheid van dhr. Lieven De Clerck, afgevaardigde van de 
firma De Jonghe, de heer Jan Ottoy, afgevaardigde van de NMBS, de heer Tom Bossuyt, 
afgevaardigde NMBS, mevrouw Mieke Dries, afgevaardigde van de Provincie Oost-Vlaanderen, 
de heer Danny De Brakeleer, stadsingenieur, en de heer Christophe Henneghien, administratief 
medewerker van de technische dienst overgegaan tot de voorlopige oplevering van de 
uitgevoerde werken voor het leveren en plaatsen van de grasbetontegels en plaatsen van de 
wachtbuizen. De groenaanleg moet nog uitgevoerd worden in het plantseizoen en zal 
afzonderlijk worden opgeleverd. 

- De werken werden uitgevoerd volgens de bepalingen van het bijzonder bestek maar hebben 
aanleiding gegeven tot de opmerking dat vóór de voorlopige oplevering een afschilfering is 
ontstaan in meerdere grasbetontegels. De afgeschilferde tegels werden vervangen door de 
firma De Jonghe. De firma De Jonghe bvba verbindt zich ertoe de grasbetontegels te vervangen 
indien er zich opnieuw een afschilfering voor doet. 

- De waarborgtermijn van 1 jaar gaat in vanaf de datum van de voorlopige oplevering. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de voorlopige oplevering van de werken “Realisatie van een deel fietssnelweg 
en de stationsparking. Aandeel stad Ronse: leveren en plaatsen van grasbetontegels op de 
stationsparking en plaatsen van wachtbuizen voor het aanbrengen van een glasvezelkabel langsheen 
het fietspad door de firma De Jonghe bvba uit Eeklo. 
Artikel 2: 
De eindafrekening van de firma De Jonghe bvba voor de som van 30.755 euro exclusief btw en 
37.213,55 euro inclusief btw wordt goedgekeurd. 
Artikel 3: 
Het proces-verbaal zal worden overgemaakt aan de firma De Jonghe bvba. 
 

Leven en welzijn 
2. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-

Vlaanderen in functie van het lokaal sociaal beleid - onderwijsopbouwwerk en 
buurtopbouwwerk (sociale cohesie) 2020. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40§1 en  56§1. 

Relevante documenten 
- Ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Samenlevingsopbouw 

Oost-Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – Buurtopbouwwerk. 
- E-mail van Vera Haegeman d.d. 27 september 2019. 
- E-mail van de financieel directeur, Jurgen Soetens, d.d. 30 september 2019. 
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Feiten/context/motivering 
In het kader van het lokaal sociaal beleid van de stad Ronse wordt een samenwerking opgezet tussen 
de stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen met als doelstelling het terugdringen van 
armoede in de stad Ronse en het verhogen van de weerbaarheid van maatschappelijk kwetsbare 
Ronsenaars door middel van: 

- De verdere uitbouw van de basiswerking ‘Den Botaniek’ in de aandachtsbuurt Prinskouter in 
samenwerking met meerdere professionele partnerorganisaties, vrijwilligers en buurtbewoners; 

- Het ontwikkelen van buurtopbouwwerkprojecten in de aandachtsbuurten Prinskouter, 
Marijve/Ninovestraat, Scheldekouter en Stookt met als mogelijke invalshoeken: het verbeteren 
van de sociale en fysieke woonkwaliteit, het voorbereiden van kwetsbare doelgroepen op 
(her)tewerkstelling, het opsporen en wegwerken van allerhande vormen van sociale 
onderbescherming, het bevorderen van maatschappelijke participatie, gezondheidsbevordering, 
verhogen van de persoonlijke mobiliteit, het bevorderen van gelijke onderwijskansen,… 

Opdat Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen bovengenoemde doelstellingen kan realiseren, stelt de 
stad Ronse een toereikende subsidie ter beschikking die zowel de directe personeelskosten, de 
personeelsgebonden werkingskosten als de projectgebonden werkingskosten helpen dekken. 
Voor de uitvoering van de opdracht buurtopbouwwerk – sociale cohesie wordt voor 2020 een 
subsidie voorzien van € 275.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 25.000 voor werkingskosten. 
Voor de uitvoering van de opdracht onderwijsopbouwwerk wordt voor 2020 een subsidie voorzien 
van € 250.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 20.000 voor werkingskosten. 
Na beraadslaging.  

Besluit: 
Artikel 1: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad.  
Artikel 2: 
De beslissing voor 1 jaar te laten gelden om reden dat het lokaal bestuur Ronse in 2020 een 
armoedebeleidsplan zal opstellen en vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen een belangrijke 
partner is in dit item. 
Artikel 3: 
De infrastructuurkosten verder te voorzien op de budgetten lokaal bestuur Ronse. 
 

3. Deelname aan de interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen). 
Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht, het huishoudelijk 
reglement, beleidsplan en budgetvoorstel. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41 §4 en 56 §1. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 388-395. 
- Het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op 

het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

- Het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen 
aan lokale besturen kunnen worden opgelegd. 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012, meer bepaald artikel 15 tot bepaling 
van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2014 betreffende de toetreding tot de interlokale 
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen). 
Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht en aanduiding van de effectieve 
en plaatsvervangende beheerders in het beheerscomité. 

Relevante documenten 
- Open oproep Vlaanderen – regierol sociale economie. 
- Meerjarenplan 2020-2025. 
- Overeenkomst met statutaire draagkracht interlokale vereniging SEVA. 
- Huishoudelijk reglement. 
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- Budget voorstel. 

Feiten/context/motivering 
De interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen) werd opgericht in 2014 tussen 
de steden en gemeenten Oudenaarde, Ronse, Brakel, Zwalm en Geraardsbergen waarbij 
Geraardsbergen de regierol opneemt. 
De interlokale vereniging 'SEVA' heeft tot doel een regierol op te nemen inzake sociale economie. 
Deze regionale samenwerking tussen de leden creëert een schaalvergroting die de doeltreffendheid 
van het voeren van een beleid inzake sociale economie in het werkgebied vergroot. Hiermee wordt 
gestreefd naar een kwaliteitsverhoging van de geboden dienstverlening en beleidsondersteuning. 
Inhoudelijk wordt gestreefd naar een integrale en gecoördineerde aanpak door intergemeentelijke en 
intersectorale samenwerking bij de uitbouw van een volwaardige en performante sociale economie en 
een aanbod van sociale tewerkstelling. 
Vlaanderen vraagt om de interlokale vereniging opnieuw samen te stellen en opnieuw in te dienen 
voor het verkrijgen van jaarlijkse subsidies.  
Er werd een voorstel uitgewerkt voor de vernieuwing van de interlokale vereniging SEVA die moet 
worden voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraden van de verschillende deelnemende 
steden en gemeenten. 
De open oproep van Vlaanderen "Regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van de lokale 
sociale economie voor de periode 2020-2025" beoogt de ontwikkeling van een beleidsvisie op de 
sociale economie door de lokale besturen, het stimuleren van de uitbouw van een lokale sociale 
economie (en maatschappelijk verantwoord ondernemen) en het bevorderen van de samenwerking 
met en tussen de sociale economie. 
In het beleidsplan en de daaraan gekoppelde acties van de sociale economie voor de interlokale 
vereniging SEVA worden de drie verplichte jaarlijkse acties opgenomen, namelijk: 
• een actie die de netwerking op het grondgebied bevordert; 
• een actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie; 
• een actie ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
De grootste wijzigingen tegenover de interlokale vereniging SEVA 2014-2019 zijn de volgende: 
• Zottegem sluit zich aan bij de interlokale vereniging; 
• Extra focus op MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen); 
• Naast de taalproblematiek is er eveneens aandacht voor de problematiek van multiculturele 
werkvloeren. 
Na beraadslaging.  

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

4. Interlokale Vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen). Aanduiding van een 
effectief en een plaatsvervangend afgevaardigde voor het Beheerscomité en de 
Stuurgroep. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41§4 en 56 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 395 §1. 
- De collegebeslissing van heden betreffende de deelname aan de interlokale vereniging SEVA 

en de goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht.  
- De statuten van de interlokale vereniging SEVA artikel 8. 
- Het huishoudelijk reglement interlokale vereniging SEVA, artikel 1. 

Relevante documenten 
- Schrijven van 30 september 2019 van het lokaal bestuur Geraardsbergen houdende verzoek tot 

het aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor deelname aan de 
vergaderingen van het beheerscomité en de stuurgroep. 

- De statuten van de interlokale vereniging SEVA oproep 2020. 
- Het huishoudelijk reglement interlokale vereniging SEVA. 
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Feiten/context/motivering 
De overlegorganen van de interlokale vereniging SEVA dienen opnieuw samengesteld te worden naar 
aanleiding van de vernieuwing in kader van de oproep vanuit Vlaanderen "Regierol voor de steden en 
gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 2020-2025".  

Het beheerscomité is een beheersorgaan dat instaat voor het dagelijks bestuur en dat de werking van 
de interlokale vereniging bewaakt, controleert en evalueert. Het formuleert waar nodig adviezen ten 
behoeve van de beherende gemeente, stelt de jaarrekeningen van de interlokale vereniging vast en 
legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, waarvan de 
gewone meerderheid de goedkeuring verleent. Dit gebeurt telkens op het einde van het werkingsjaar, 
waar tevens het budget en het beleidsplan voor het volgende werkingsjaar goedgekeurd wordt. 

Artikel 395 §1 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stipuleert dat de 
afgevaardigden voor het beheerscomité voor de deelnemende gemeenten worden aangewezen onder 
de gemeenteraadsleden, de burgemeester of schepenen.  

De stuurgroep wordt belast door het beheerscomité met de uitvoering van de vooropgestelde acties 
uit de statuten van de interlokale samenwerking. De stuurgroep is vrij in de manier waarop de acties 
worden ingevuld, maar rapporteren jaarlijks aan het beheerscomité.  

De stuurgroep wordt belast met het formuleren van adviezen vanuit hun expertise naar het 
beheerscomité. Deze expertise komt voort uit ervaring vanuit de eigen organisatie en 
omgevingsanalyse.  

Het beheerscomité kan advies opvragen aan de stuurgroep of de stuurgroep kan steeds advies 
verlenen zo ook bij de opmaak of wijziging van het meerjarenplan. 

Deze stuurgroep bestaat uit de voorzitter en de secretaris van het beheerscomité aangevuld met 
afgevaardigde ambtenaren vanuit de verschillende deelnemende lokale besturen van de interlokale 
vereniging.  

De stuurgroep kan worden aangevuld met experten uit de sociale economie. Hieronder wordt verstaan 
afgevaardigden vanuit sociaal economie bedrijven uit de regio, afgevaardigden vanuit bovenlokale 
samenwerkingen rond werk en VDAB. 

Na beraadslaging.  

Besluit: 
Artikel 1: 
Mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor het 
bijwonen van de vergaderingen van het beheerscomité van de interlokale vereniging SEVA met als 
plaatsvervanger de heer Wim Vandevelde, schepen. 
Artikel 2: 
Het afdelingshoofd “Leven en Welzijn” wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor het 
bijwonen van de vergaderingen van het beheerscomité van de interlokale vereniging SEVA met als 
plaatsvervanger mevrouw Veronique De Wulf.  
Artikel 3: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad.  
 

5. Lokaal Sociaal Beleid. Samenwerkingsovereenkomsten met Huurdersbond, Kopa, 
Grijkoort ifv zwerfvuil en sluikstorten, Grijkoort ifv Sneeuwruimen en de Spelotheek. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 §1 en 56 §1. 
- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 1 juli 2019 houdende de 

samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025. 
- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 september 2019 houdende 

de cijfergegevens van de Speelotheek en het evaluatieverslag Huis van het Kind 2016-2018. 

Relevante documenten 
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- Ontwerp samenwerkingsovereenkomst Huurdersbond 2020-2021-2022. 
- Ontwerp samenwerkingsovereenkomst Kopa 2020-2021-2022. 
- Ontwerp samenwerkingsovereenkomst Grijkoort – sneeuwruimen 2020-2021-2022. 
- Ontwerp samenwerkingsovereenkomst Grijkoort zwerfvuil en sluikstort 2020-2021-2022. 
- E-mail van Hedwig Van De Mergel van 16 oktober 2019 m.b.t. de spelotheek. 

Feiten/context/motivering 
Ingevolge de collegebeslissing van 1 juli 2019 was er de principiële goedkeuring om volgende  
convenanten verder te zetten: 

1. Huurdersbond 
2. Kopa 
3. Grijkoort – sneeuwruimen 
4. Grijkoort zwerfvuil en sluikstort 

De nieuwe overeenkomsten werden inmiddels opgemaakt en voorgelegd aan de betrokken 
organisaties ter goedkeuring. 
Met uitzondering van de huurdersbond werden de daaraan gekoppelde subsidiebedragen enkel 
verhoogd a rato van 1,5%. 

5. Voor de Speelotheek werden er ingevolge de collegebeslissing van 1 juli 2019 relevante 
cijfergegevens opgevraagd en op 23 september heeft de verantwoordelijke van Kind en 
Preventie een toelichting komen geven op het college. Op maandag 30 september 2019 
heeft het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing genomen houdende een 
mogelijk op te stellen convenant i.f.v. de ondersteuning van de Spelotheek te Ronse, als 
volgt: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van: 
- de cijfergegevens van de Speelotheek te Ronse voor de jaren 2016-2018. 
- 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. 
De verantwoordelijke, mevrouw Hedwig Van De Mergel, liet ons echter op 16 oktober 2019 
bij mail weten niet akkoord te kunnen gaan voor het afsluiten van een convenant waarbij er 
een jaarlijkse tussenkomst wordt verleend van 10.000 EUR in functie van de verdere 
uitbating van de Spelotheek met 1 openingsmoment van 3 uren per week. Ze formuleerde 
echter een tegenvoorstel om een tijdelijk convenant af te sluiten voor het bedrag van 
10.000 EUR tot en met 30 april 2019 teneinde te kunnen voorzien in een kwalitatieve 
afsluiting voor gezinnen die later op het jaar een jaarabonnement zijn aangegaan.  

Adviezen/visum 
Gelet op de noodzakelijkheid van een visum dat werd verkregen van de financieel directeur op 17 
oktober 2019. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De samenwerkingsovereenkomst met de Huurdersbond voor de periode van 2020-2021-2022 goed te 
keuren. 
Artikel 2: 
De samenwerkingsovereenkomst met  Kopa voor de periode van 2020-2021-2022 goed te keuren.  
Artikel 3: 
De samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort ten behoeve van sneeuwruimen voor de periode van 
2020-2021-2022 goed te keuren. 
Artikel 4: 
De samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort ten behoeve van aanpak zwerfvuil en sluikstort voor 
de periode van 2020-2021-2022 goed te keuren. 
Artikel 5: 
Geen samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Kind en Preventie ten behoeve van de verdere 
uitbating van de spelotheek te Ronse voor een bedrag van 10.000EUR per jaar, daar dit volgens de 
organisatie zelf niet mogelijk blijkt tegen de inzet van deze beperkte middelen. 
Artikel 6: 
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De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad.  
 

Vrije tijd 
6. Gebruik zaal Stedelijke Jeugddienst door Amon vzw - Beslissing 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 
Schriftelijke vraag via mail van Mevr. Detemmerman Lynn, dd° 19 september 2019. 

Feiten/context/motivering 
Via mail is er een schriftelijke aanvraag gekomen van Amon vzw om in het kader van Music for Life 
een activiteit in de zaal van de Stedelijke Jeugddienst door te laten gaan. 
Concreet willen de 3 campussen (Thuisbegeleidingsdienst ACAV, Dagcentrum Tobias en OOOC 
Glorieux) die in Ronse zetelen op zaterdag, 23 november een karaokeavond organiseren. 
De opbrengsten van deze activiteit zouden aangewend worden om de kinderen in een 
begeleidingscontext op buitenlands kamp te laten gaan. Met het oog op een maximaal rendement 
wordt er vanuit Amon vzw gevraagd om de zaal gratis ter beschikking te krijgen. 

Voordracht 
CBS 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het gratis ter beschikking stellen van de zaal van de Stedelijke Jeugddienst op 
zaterdag, 23 november en dit voor de organisatie van een karaokeavond in functie van Music for Life. 
 

7. Aanvraag verhogen toelagen 'Picturale'. Goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het reglement dat betrekking heeft op subsidiëring in het kader van de Cultuurraad 
Feiten/context/motivering 
Met de jaarlijkse Ronse Drawing Prize, het tweejaarlijkse Picturale! en een jaarlijkse striptekendag 
heeft Ronse een mooie cluster rond tekenkunst opgebouwd.  
"Picturale!" is hét unieke tweejaarlijks festival voor illustratoren te Ronse. Het festival, een 
tentoonstelling in CC De Ververij en een parcours langs de wandtekeningen in de stad, was in 2019 
aan de 8e editie toe. Bij Picturale! horen ook een groots vertelfestival, verschillende workshops en een 
boekverkoop. Sinds 2003 mag het festival steeds meer kandidaten en bezoekers verwelkomen. Het 
evenement spreekt een zeer brede bezoekersgroep aan in Ronse (waaronder 3000 kinderen uit lokale 
scholen). 
Achter 'Picturale!' zit een gedreven organisatie met veel vrijwilligers, die in samenwerking met de stad 
Ronse en de dienst Cultuur telkens weer een originele en verrassende tentoonstelling op poten zet 
gedurende vier weken. 
Door de bovenlokale uitstraling en de hoge kwaliteit van de werken is er vanuit de deelnemende 
illustratoren een groot enthousiasme en ondersteuning voor dit event. De vele vrijwilligers die zich 
inzetten en de plaatselijke freelancers die een deel van hun werk onbezoldigd doen, zorgen voor een 
groot lokaal draagvlak. 
De organisatie merkt dat het iedere editie moeilijker wordt om voldoende financiële middelen te vinden 
en een evenwichtig budget uit te werken. Alhoewel het festival tweejaarlijks is, zien we toch dat er bij 
elke editie een ondersteunend budget nodig is van circa 20.000 euro om een goede werking te blijven 
garanderen. De fondsen worden vooral gebruikt voor materiaalaankopen (hout, verf, specifieke 
buitenelementen), een catalogus en vergoedingen aan derden. De inkomsten zijn vooral afkomstig 
van overheden (Stad Ronse {5000€/2j.} en Vlaams Fonds voor de Letteren {2500€/2j.}) en een paar 
sponsors. CC De Ververij dekte steeds de ontbrekende middelen, maar tijdens de laatste editie zijn 
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die opgelopen tot 15.000 euro, en dat is een heel zware belasting voor het technisch budget van CC 
De Ververij. 
Om dit te vermijden, stellen we voor om de tweejaarlijkse bijdrage van 5000 euro van de Stad Ronse 
op te trekken naar een jaarlijkse bijdrage van 10.000 euro ad-nominatim. Binnenkort hebben we ook 
een gesprek met het Vlaams Fonds voor de Letteren om de subsidie te garanderen. 
Kan het college vanaf de begroting 2020 een jaarlijkse toelage van 10.000 euro ad-nominatim 
voorzien voor de ontwikkeling, uitwerking en organisatie van het tweejaarlijks event Picturale!  

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het optrekken van de tweejaarlijkse bijdrage van 5000 euro van de Stad Ronse 
naar een jaarlijkse bijdrage van 5.000 euro ad-nominatim. 
Artikel 2 : 
Een overkomst hiervoor op te maken met de werkgroep. 
 

8. Aanpassing WIFI uren bibliotheek. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Feiten/context/motivering 
Collegebeslissing van 13/05/2019 betreffende beschikbaarheid publiek WIFI-netwerk, waarbij de WIFI 
beschikbaar is tot 20u ’s avonds in de bibliotheek. 
Op donderdagavond worden er evenwel veel avondactiviteiten georganiseerd waarbij ook de 
beschikbaarheid van WIFI in de bibliotheek gewenst is. 

Adviezen/visum 
Aanpassing van de beschikbaarheid publiek WIFI-netwerk in de bibliotheek op donderdagavond tot 
22u. 

Besluit: 
Artikel:  
Gaat akkoord met de aanpassing van de beschikbaarheid publiek WIFI-netwerk in de bibliotheek op 
donderdagavond tot 22u ipv 20u. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 
9. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 

agenda van de algemene vergadering van 11 december 2019 en vaststellen mandaat van 
de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 §1 en 56 §1. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 34, 35, 74, 432, 445 en 447. 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en 

Socio-Economische Expansie, SOLVA.  
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de aanstelling van mevrouw 

Eugénie Carrez als effectieve vertegenwoordiger en de heer Jo Cornelus als 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van SOLVA voor de 
legislatuur 2019-2024 voor de hele legislatuur 

Relevante documenten 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
- Schrijven van SOLVA d.d. 15 oktober 2019 betreffende de oproeping voor de algemene 

vergadering van SOLVA op woensdag 11 december 2019 om 19u00 in Feestzaal Molenberg 4 
– Molenberg 4 te 9630 Sint-Denijs-Boekel (Zwalm) met mededeling van de agenda. 

Feiten/context/motivering 
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Bij schrijven van SOLVA d.d. 15 oktober 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering van 11 december 2019 met als agenda:  

1. Samenstelling van het bureau. 
2. Goedkeuren actieplan en budget 2020. 
3. Statutenwijziging SOLVA: bestaansduur SOLVA na verlenging. 
4. Toetreding ILvA bij SOLVA. 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger, kan 
vastgesteld worden. 
Na beraadslaging. 

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

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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