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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 02 SEPTEMBER 2019 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Wim Vandevelde, 
schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, 
Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David 
Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Fatima Hbili, Lech 
Schelfout, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Aaron Demeulemeester, schepen. 
 
Imane Mazouz, raadslid  

De voorzitter opent de zitting. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 24 juni 2019 worden met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                          

Budgetwijzigingen 2019 van de kerkfabrieken Sint-Hermes en Sint-Martinus, 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                         
Aktename. 

2. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                  
Geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder 
het Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                        
Goedkeuring. 

3. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                       
Coördinatie meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                        
Goedkeuring. 

Click here to enter text.. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                              
Budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse.                                                                                                                          
Aktename. 

5. Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus TIO³.                                                                                           
Goedkeuring. 

Openbare veiligheid 
6. Politie.                                                                                                                                           

Vacant verklaren van een betrekking van contractueel personeelslid, niveau D 
(arbeider – lid Administratief Beheer) voor de Politiezone Ronse.                                                                 
Goedkeuring van het functieprofiel en samenstelling van de selectiecommissie. 
Beslissing. 

Financieel beheer 
7. Verzekeringsportefeuille van de Stad en het OCMW Ronse, AGB Sport, Cultuur en 

Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone Ronse en OVERO Ronse.                             
Goedkeuring rapport selectieleidraad, lastvoorwaarden en opstart van de 
plaatsingsprocedure. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
8. De Stadstuin.                                                                                                                     

Aangepaste grondverkoop voor appartement binnen residentie Catillus ingevolge 
bijkomende aankoop autostaanplaats.                                                                                       
Grondverkopen voor appartement in residentie Janus en 2 woningen E. 
Delmottestraat 28 en A.Massezstraat 19.                                                                                                 
Goedkeuring. 

9. Aanleg van 550 meter openbaar verlichtingsnet voor het deel fietssnelweg tussen het 
station en de Viermaartlaan, plaatsen van 15 gecoate verlichtingspalen met 15 
verlichtingsarmaturen en aanvraag van de subsidie bij de Provincie.                                  
Goedkeuring. 

10. Aanleg van 710 meter openbaar verlichtingsnet, leveren en plaatsen van 20 
verlichtingsarmaturen op paal, aanleg van een wachtbuis voor glasvezelkabel langsheen 
het fietspad tussen het station en de Barreelstraat en aanvraag van subsidie.                                                                                             
Goedkeuring. 

11. Installeren van aansluitkasten in bestaande openbare verlichtingspalen voor de 
aansluiting van kerstverlichting in de Wijnstraat, Abeelstraat, Peperstraat, Hoogstraat, 
Jean-Baptiste Dekeyserstraat en Stationsstraat.                                                       
Goedkeuring. 
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12. Wegen- en rioleringswerken in de Kleine Marijve en in een deel van de Zénobe 
Grammestraat.                                                                                                                 
Goedkeuring van het ontwerp, de raming der werken en de overdracht van het 
dossier aan Aquario. 

13. Kosteloze grondafstand van 2 delen van een perceel grond in de Rode Mutslaan te 
Ronse voor de realisatie van de rooilijn van buurtweg nummer 5 in de Rode Mutslaan. 
Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 
14. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, I.VL.A. 

Goedkeuring van het voorstel van I.VL.A. tot het invoeren van een uniform tarief voor 
restafvalinzameling binnen het werkingsgebied.                                                  
Principebeslissing. 

Leven en welzijn 
15. Stedelijke Adviesraad voor Welzijn.                                                                                             

Goedkeuring van de nieuwe samenstelling. 
16. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam wereldwinkel Oudenaarde vzw - 

verkooppunt Ronse ter ondersteuning van de fairtrade handel.                                      
Goedkeuring. 

Vrije tijd 
17. Reglement van inwendige orde voor de Sportsite ’t Rosco.                                       

Goedkeuring. 
18. Stedelijke openbare bibliotheek.                                                                                             

Aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van de overschakeling naar het 
Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS).                                                                     
Goedkeuring. 

19. Overeenkomst tussen het Stadsbestuur Ronse en het Erfgoedbureau Erfgoed en 
Innovatie vzw betreffende de opmaak van een UNESCO-dossier voor de 
Fiertelommegang.                                                                                                         
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
20. Zefier.                                                                                                                   

Garantieverklaring Strategische Participaties.                                                                   
Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 
21. Stadspersoneel.                                                                                                      

Arbeidsreglement.                                                                                                                  
Aanpassing van de uurroosters van het personeel van de sportsite ’t Rosco.       
Goedkeuring. 

22. Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake 
onderlinge samenwerking.                                                                                                          
Aanpassing door toevoeging van een bijlage.                                                                   
Beslissing. 

23. Rapportering over de organisatiebeheersing.                                                                    
Rapport 2018 van de algemeen directeur.                                                                    
Kennisname. 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
24. Voorstel tot plaatsen van dringende punten op de agenda in overeenstemming met 

artikel 23 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.                                                        
Beslissing. 
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Openbare veiligheid 
25. Bij hoogdringendheid.                                                                                                              

Politie.                                                                                                                                      
Delegatie van de bevoegdheid van de gemeenteraad aan de Burgemeester inzake 
aanwerven, benoemen, bevorderen, ontslaan en oppensioen stellen van de leden van de 
Lokale Politie Ronse, voor deze legislatuur.                                                                             
Beslissing. 

Wonen en omgeving 
26. Bij hoogdringendheid.                                                                                              

Toetreding tot het regionaal project 'Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid 
Zuid-Oost-Vlaanderen' en aanvraag subsidie 2020-2025 door SOLVA bij het 
Agentschap Wonen-Vlaanderen.                                                                                                      
Goedkeuring. 

Vrije tijd 
27. Voorstel tot het plaatsen van een dringend punt op de agenda in overeenstemming 

met artikel 23 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.                                                    
Beslissing. 

28. Bij hoogdringendheid.                                                                                                               
Nieuw stedelijk zwembad.                                                                                                       
Vaststelling van de tarieven.                                                                                              
Beslissing. 

 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                          
Budgetwijzigingen 2019 van de kerkfabrieken Sint-Hermes en Sint-Martinus, 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                         
Aktename. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de 
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 

- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten. 

- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst. 

Relevante documenten 

- De budgetwijzigingen 2019 van de kerkfabrieken Sint-Hermes en Sint-Martinus 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse, zoals goedgekeurd door de 
kerkraad op 02 juli 2019.  

- De nota 2019/19 d.d. 23 juli 2019 van de Financiële Dienst inzake de budgetwijzigingen 
2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
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Feiten/context/motivering 

Er wordt voorgesteld om akte te nemen van het budgetwijzigingen 2019 van de 
kerkfabrieken Sint-Hermes en Sint-Martinus ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse vermits deze passen in de aangepaste meerjarenplanning 2014-2019. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Akte te nemen van de budgetwijzigingen 2019 van de kerkfabrieken Sint-Hermes en Sint-
Martinus ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse, met volgende bijdragen in 
exploitatie en investeringen voor 2019: 

 

  
KF St-
Hermes 

KF St-
Martinus 

KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius 

KF St-
Pieter 

Exploitatie 
Voorzien in budget 

2019 97.336,11 72.321,72 36.641,04 27.062,89 12.857,19 
Na budgetwijziging 

2019 118.537,99 72.321,72 36.641,04 27.062,89 12.857,19 
       

Investeringen 
Voorzien in budget 

2019 90.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Na budgetwijziging 

2019 65.084,58 66.719,74 0,00 0,00 0,00 

Sylvie Van Overmeeren (raadslid, N-VA) komt de zitting binnen. 

2. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                  
Geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder 
het Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                        
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de 
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 

- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten. 

- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst. 

Relevante documenten 

- Het geactualiseerd meerjarenplan van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse, zoals ingediend op 02 juli 2019 door het Centraal 
Kerkbestuur Ronse.  

- De nota 2019/20 d.d. 24 juli 2019 van de Financiële Dienst inzake het geactualiseerd 
meerjarenplan van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse. 
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Feiten/context/motivering 

De budgetwijzigingen 2019 van de kerkfabrieken Sint-Hermes en Sint-Martinus ressorterend 
onder het Centraal kerkbestuur Ronse gaven aanleiding tot een aanpassing van het lopende 
meerjarenplan. 
Er wordt voorgesteld om het geactualiseerd meerjarenplan van de kerkfabrieken ressorterend 
onder het Centraal Kerkbestuur Ronse goed te keuren. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Het geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse goed te keuren, met volgende bijdragen in exploitatie en 
investeringen: 
 

  
KF St-
Hermes 

KF St-
Martinus 

KF De 
Klijpe 

KF St-
Antonius KF St-Pieter 

Exploitatie 2014 120.181,83 65.811,34 33.563,97 30.624,90 11.760,00 
 2015 104.749,86 67.340,70 34.140,00 31.176,00 11.971,68 
 2016 106.601,83 68.552,83 34.764,00 40.825,48 12.187,17 
 2017 108.514,72 69.786,78 35.403,00 32.308,67 12.406,54 
 2018 110.474,91 71.042,95 36.042,00 32.889,29 12.629,86 
 2019 129.764,94 72.321,72 36.682,00 33.481,93 12.857,19 
       
Investeringen 2014 21.775,14 7.500,00 20.000,00 0,00 0,00 
 2015 0,00 0,00 20.000,00 11.872,55 0,00 
 2016 0,00 0,00 0,00 42.908,00 0,00 
 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2019 66.084,58 66.719,74 0,00 0,00 0,00 

3. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                       
Coördinatie meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                        
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de 
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 

- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten. 

- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst. 
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Relevante documenten 

- Het gecoördineerde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder 
het Centraal Kerkbestuur Ronse, zoals ingediend op 02 juli 2019 door het Centraal 
Kerkbestuur Ronse.  

- De nota 2019/21 d.d. 24 juli 2019 van de Financiële Dienst inzake het gecoördineerde 
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal 
Kerkbestuur Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Ter voorbereiding van de nieuwe meerjarenplanning hadden vertegenwoordigers van het 
Centraal Kerkbestuur Ronse en het Stadsbestuur op 25 april en 23 mei 2019 besprekingen 
die hebben geleid tot een nieuw meerjarenplan 2020-2025. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Het gecoördineerde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse goed te keuren, met volgende bijdragen in exploitatie en 
investeringen: 
 

Exploitatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

KF De Klijpe 34.306,62 36.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
KF St-
Antonius 31.364,46 34.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
KF St-
Hermes 87.890,63 108.600,00 109.150,00 110.000,00 111.200,00 112.250,00 
KF St-
Martinus 73.190,22 74.288,08 75.402,40 76.533,43 77.681,44 78.846,66 

KF St-Pieter 9.101,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Investeringen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

KF De Klijpe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
KF St-
Antonius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
KF St-
Hermes 479.340,00 159.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
KF St-
Martinus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
KF St-Pieter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

4. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                              
Budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse.                                                                                                                          
Aktename. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de 
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 

- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 
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- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten. 

- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst. 

Relevante documenten 

- De budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse, zoals ingediend op 02 juli 2019 door het Centraal Kerkbestuur Ronse.  

- De nota 2019/22 van 24 juli 2019 van de Financiële Dienst inzake de budgetten 2020 
van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 

Feiten/context/motivering 

De budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse werden door de Stad ontvangen. Ze volgen rechtstreeks uit de vernieuwde 
meerjarenplanning 2020-2025. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Akte te nemen van de budgetten 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal 
Kerkbestuur Ronse met volgende bijdragen in exploitatie en investeringen : 
 

Exploitatie 2020 

KF De Klijpe 34.306,62 

KF St-Antonius 31.364,46 

KF St-Hermes 87.890,63 

KF St-Martinus 73.190,22 

KF St-Pieter 9.101,61 

 
Investeringen 2020 

KF De Klijpe 0,00 

KF St-Antonius 0,00 

KF St-Hermes 479.340,00 

KF St-Martinus 0,00 

KF St-Pieter 0,00 

5. Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus 
TIO³.                                                                                                                                 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 
41, 5°. 

- De bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 
234 en volgende, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 
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Relevante documenten 

- De beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf, 
AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus 
TIO3.  

- De nota 2019/23 d.d. 29 juli 2019 van de Financiële Dienst. 
 
Feiten/context/motivering 

Ingevolge de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur (artikel  234) wordt tussen 
de gemeente en het Autonoom Gemeentebedrijf, na onderhandeling, een 
beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt 
de gemeente vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen en het 
Autonoom Gemeentebedrijf door de Raad van Bestuur. 
Ingevolge de volledige vernieuwing van de gemeenteraden werd een nieuwe 
beheersovereenkomst onderhandeld tussen het College van Burgemeester en Schepenen en 
de Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
Deze beheersovereenkomst werd reeds goedgekeurd in de Raad van Bestuur van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse op 21 mei 2019 en wordt nu voorgelegd ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad. 
 
Adviezen/visum 

De nota 2019/23 d.d. 29 juli 2019 van de Financiële Dienst inzake de beheersovereenkomst 
afgesloten tussen de Stad Ronse en het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking 
tot de exploitatie van de campus TIO3. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De beheersovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de 
campus TIO3, wordt goedgekeurd. 

Openbare veiligheid 

6. Politie.                                                                                                                                           
Vacant verklaren van een betrekking van contractueel personeelslid, niveau D 
(arbeider – lid Administratief Beheer) voor de Politiezone Ronse.                                                                 
Goedkeuring van het functieprofiel en samenstelling van de selectiecommissie. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De wet van 05 augustus 1992 op het politieambt 
˗ De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie 

gestructureerd op twee niveaus (WGP), inzonderheid artikel 118 en 128 
˗ Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten (RPPOL), inzonderheid art. II.III.1, 4 en 9 en VI.II.15 
tot en met 45 

˗ Het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie 

˗ Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten 
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˗ De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met 
betrekking tot de politiediensten (EXODUS) inzonderheid art. 6,7 en 105 

˗ Het besluit van 02 juli 2018 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling van de 
formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel 
van de lokale politie voor de Politiezone Ronse waarin er een plaats voor klusjesman 
werd vastgelegd 

˗ Het besluit van 19 november 2018 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling van 
de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek 
personeel van de lokale politie voor de Politiezone Ronse en latere wijzigingen 

˗ Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 20 december 
2018 betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat 
de formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018, in 
het kader van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd 

˗ Op basis van artikel VI.II.16 uit de RPPOL kan de bevoegde overheid (zoals bedoeld in 
artikel VI.II.15, §1) een betrekking vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant 
wordt 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41 lid 9 
˗ De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 

Relevante documenten 

Het functieprofiel voor arbeider, niveau D. 

Feiten/context/motivering 

Het OVERO-personeelslid dat ter beschikking gesteld werd van de Politiezone Ronse biedt 
een belangrijke logistieke ondersteuning aan de politiezone onder de vorm van : 

˗  onderhoud van de dienstvoertuigen + motoren (bijhouden kilometerstanden + data   
 onderhoud garage, poetsen van de voertuigen zowel de buiten- als binnenzijde, naar  
 garage brengen en afhalen voor herstelling, naar bandencentrale brengen, ...) 

˗  onderhoud van dienstfietsen (kleine herstellingen, naar fietsenwinkel brengen en  
 afhalen voor herstelling, poetsen, ...) 

- naar de keuring brengen van de dienstvoertuigen 
- offerten opvragen in het kader van kleine herstellingen, bandenwissels, ... 
- onderhoud en herstellingen van het gebouw van de politiezone (sneeuwvrij maken   
       stoep en parking, herstellen toiletten, vervangen van lampen, kleine verhuizingen, ...) 
- binnen zetten en verdelen van leveringen (papier, water, poetsproducten, ...) 
- klaarzetten van tafels, stoelen, ... voor recepties  
-  aankopen in het kader van herstellingen gebouw 
- post bedeling politiezone - Parket - Federale Politie - Coördinatie en steundirectie 
- neerleggen van in beslag genomen goederen 
- ... 

Dit personeelslid heeft op 05 februari 2019 een schrijven gericht aan mevrouw Legrand, 
diensthoofd Administratief Beheer, met de mededeling dat zijn officiële pensioendatum valt op 
01 april 2020. Deze mededeling werd bekrachtigd door mevrouw Veronique Noterman, 
medewerker personeelsdienst Stad Ronse, contactpersoon voor de Overo contracten. 

Betrokkene is afgelopen twee jaar zeer regelmatig langdurig afwezigheid geweest. In 2018 
bleek hij 578 uur opgenomen te hebben in ziekte, voor 2019 is dit reeds 310 uur (tot en met 
01 mei 2019). Momenteel is hij reeds afwezig door ziekte van 18 juni 2019 tot op heden (nog 
niet opgenomen in die 310 eerder vermelde ziekte uren).  

Zijn afwezigheid wordt telkenmale met een periode van 2 weken of 1 maand verlengd 
waardoor de politiezone geen duidelijkheid krijgt wanneer betrokkene terug aan het werk zal 
gaan. Zijn afwezigheid aanvullen met een interimkracht blijkt onmogelijk gelet op de steeds 
zeer kortstondige tewerkstelling (2 weken of slechts een maand) dat de zone maar kan 
aanbieden.  
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Bijgevolg werden de taken van dit personeelslid overgenomen door de leden van het 
administratief secretariaat en het operationeel secretariaat alsook door de operationele 
personeelsleden. 

Gelet op het nijpende personeelstekort (en de daardoor ervaren moeilijkheden om de 
dienstplanning in te vullen) is het niet langer wenselijk dat het operationeel personeel ingezet 
wordt om logistieke taken uit te oefenen enerzijds omdat dit een capaciteitsverlies teweeg 
brengt (garagebezoeken, langsgaan voor keuringen van dienstvoertuigen,…), anderzijds 
omdat dit niet tot hun takenpakket behoort. 

Gelet op het bovenstaande (naderende pensioendatum alsook langdurige afwezigheid door 
ziekte) en overwegend dat de loonkost van betrokkene na één maand afwezigheid niet meer 
aangerekend wordt aan de politiezone (de functie is voor het volledige jaar 2019 op de 
personeelsbegroting voorzien), wensen wij graag over te gaan tot externe werving voor de 
vervanging van dit personeelslid. Gezien dit een contractuele plaats betreft moet de vacature 
niet eerst vacant verklaard worden in mobiliteit. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De aanwerving van een contractueel personeelslid, arbeider – lid Administratief Beheer goed 
te keuren en de vacature via de website van de VDAB te publiceren alsook op de 
facebookpagina van de Politiezone Ronse. 
Artikel 2:  
Het functieprofiel goed te willen keuren. 
Artikel 3:  
De samenstelling van de selectiecommissie te willen goedkeuren: de korpschef of de door 
hem aangewezen officier, het diensthoofd of een door haar aangewezen personeelslid en een 
secretaris. 

Financieel beheer 

7. Verzekeringsportefeuille van de Stad en het OCMW Ronse, AGB Sport, Cultuur en 
Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone Ronse en OVERO Ronse.                             
Goedkeuring rapport selectieleidraad, lastvoorwaarden en opstart van de 
plaatsingsprocedure. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 
40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad 

˗ 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, inzonderheid artikel 38, § 1, 
1° c (de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen 
wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de 
complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan 
verbonden risico's) en §5 

˗ 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. 
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Relevante documenten 

- Selectierapport opgemaakt door de firma AON Belgium bvba 
- Bestek nummer 2019/331 met bijlagen, opgemaakt door de firma AON Belgium bvba. 
 
Feiten/context/motivering 

Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 15 oktober 2018 om een 
doorlichting te laten uitvoeren van de huidige verzekeringsportefeuille van de stad, het OCMW, 
het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, de Politiezone 
Ronse en OVERO Ronse. 
Het besluit van de gemeenteraad dd° 13 mei 2019 betreffende de goedkeuring van de 
selectieleidraad en de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie voor de opdracht 
“Verzekeringsportefeuille stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone Ronse en OVERO Ronse” en de goedkeuring van de 
wijze van gunnen, zijnde de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
De selectieleidraad werd op 05 juni 2019 zowel nationaal als op Europees niveau 
gepubliceerd. 
Op 09 juli 2019 stelden zich vier firma’s kandidaat om een offerte in te dienen. 
Door de firma AON werd het selectierapport der gegadigden opgemaakt. Alle kandidaten 
voldoen aan de vereisten van de selectieleidraad en zijn gegadigd om een offerte in te dienen. 
In het kader van deze opdracht werd bestek met nummer 2019/331 opgemaakt door de 
ontwerper, AON Belgium bvba, Telecomlaan 5-7 te 1831 Diegem. 
De startdatum van de opdacht is voorzien op 01 januari 2020, en heeft een looptijd van 4 jaar.  
De totale uitgave voor deze opdracht voor stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, 
AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone Ronse en OVERO Ronse wordt geraamd op € 
1.660.000,00, zijnde jaarlijks € 415.000,00.  
Er wordt voorgesteld om de plaatsingsprocedure op te starten en de gegadigden uit te nodigen 
om een offerte in te dienen. 
De uitgave voor deze opdracht werd voorzien in de exploitatiebudgetten van de deelnemende 
entiteiten. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Het selectierapport van de firma AON Belgium bvba, Telecomlaan 5-7 te 1831 Diegem wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het geraamde totale budget ten bedrage van € 1.660.000,00 voor een periode van vier jaar, 
zijnde jaarlijks € 415.000,00, en het bestek met nummer 2019/331 opgesteld door de 
ontwerper AON Belgium bvba, worden goedgekeurd.  
Artikel 3:  
De mededingingsprocedure met onderhandeling voor de opdracht “Verzekeringsportefeuille 
stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone 
Ronse en OVERO Ronse” zal worden opgestart. 
Artikel 4:  
De gegadigden zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.  
Artikel 5:  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de exploitatiebudgetten van de deelnemende 
entiteiten. 
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Beheer patrimonium en infrastructuur 

8. De Stadstuin.                                                                                                                     
Aangepaste grondverkoop voor appartement binnen residentie Catillus ingevolge 
bijkomende aankoop autostaanplaats.                                                                                       
Grondverkopen voor appartement in residentie Janus en 2 woningen E. 
Delmottestraat 28 en A.Massezstraat 19.                                                                                                 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het  Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 40 §1, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba 
Avaronne voor de realisatie van het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 houdende de goedkeuring van onder 
andere de grondverkoop voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de 
residentie Catillus. 

 
Relevante documenten 

- Verslag 2019/127 van de Technische Dienst van 19 augustus 2019. 
- 4 Tabellen. 
- 4 Verkoopovereenkomsten. 
- 4 Akten. 

 
Feiten/context/motivering 

Bij raadsbesluit van 16 april 2012 werd de overeenkomst publiek-private samenwerking 
tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne goedgekeurd. Deze overeenkomst regelt onder 
meer de ter beschikking stelling van de gronden aan de private partner en de prijsbepaling 
van de grondwaarde. Hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke 
verkoop 11% van de totale verkoopprijs ontvangt. 

Wij ontvingen 4 ontwerpen van akte en 4 verkoopovereenkomsten :   

- op naam van de heer Duquin Johan en mevrouw Kielemoes Carine; dit betreft een 
aangepast ontwerp van akte voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen 
de residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “app 18.05”, met een garage “G10”, 2 
bergingen “B.26” en “B.27” en een autostaanplaats “P09”. Deze verkoop werd zonder 
de ondergrondse autostaanplaats P09 reeds  goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 24 juni laatstleden. Door de bijkomende aankoop van een autostaanplaats 
dient deze verkoop te worden ingetrokken en te worden vervangen door het aangepaste 
ontwerp van akte. De grondwaarde op basis van de aangepaste akte bedraagt 
22.485,00 euro.  

- op naam van mevrouw Merchiers Kathy, voor een appartement met aanhorigheden 
binnen de residentie Janus van De Stadstuin, zijnde “app. 02”, met een garage “G21”.  
De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 22.775,00 euro.  

- op naam van Carlier Marguerite, voor lot 23.03 binnen de verkaveling 4&5, zijnde de 
woning gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 28, in het kader van het 
Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.  De grondwaarde van de verkoop bedraagt 
26.675,00 euro. 

- op naam van de heer Onyekwere Charles en mevrouw Aaigboye Joke, voor lot 5.04 
binnen de verkaveling 3, zijnde de woning gelegen Albert Massezstraat nummer 19, in 
het kader van het Stadsvernieuwingsproject De stadstuin.  De grondwaarde van de 
verkoop bedraagt 29.898,00 euro.  
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Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De grondverkoop voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie 
Catillus, op naam van Duquin Johan en Kielemoes Carine, ten bedrage van 21.985,00 euro, 
goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019, in te trekken. 
Artikel 2: 
Keurt de 4 grondverkopen binnen het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin goed, op naam 
van : 

- de heer Duquin Johan en mevrouw Kielemoes Carine; dit betreft een aangepast 
ontwerp van akte voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de 
residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “app 18.05”, met een garage “G10”, 2 
bergingen “B.26” en “B.27” en een ondergrondse autostaanplaats “P09”, met een 
grondwaarde op basis van de aangepaste akte van 22.485,00 euro  

- mevrouw Merchiers Kathy, voor een appartement met aanhorigheden binnen de 
residentie Janus van De Stadstuin, zijnde “app. 02”, met een garage “G21”, met een 
grondwaarde van 22.775,00 euro  

- mevrouw Carlier Marguerite, voor lot 23.03 binnen de verkaveling 4&5, zijnde de woning 
gelegen Ephrem Delmottestraat nummer 28, met een grondwaarde van 26.675,00 euro 

- de heer Onyekwere Charles en mevrouw Aaigboye Joke, voor lot 5.04 binnen de 
verkaveling 3, zijnde de woning gelegen Albert Massezstraat nummer 19, met een 
grondwaarde van 29.898,00 euro.  

9. Aanleg van 550 meter openbaar verlichtingsnet voor het deel fietssnelweg tussen 
het station en de Viermaartlaan, plaatsen van 15 gecoate verlichtingspalen met 15 
verlichtingsarmaturen en aanvraag van de subsidie bij de Provincie.                                  
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019-103 van de Technische Dienst van 26 juli 2019  
- Offertes + plan Fluvius. 

Feiten/context/motivering 

- Naar aanleiding van de aanleg van de fietssnelweg tussen het station en de Viermaartlaan 
werd door Fluvius een ontwerp opgemaakt voor de aanleg van 550 meter openbaar 
verlichtingsnet en het leveren en plaatsen van 15 gecoate verlichtingspalen hoogte 5 
meter met 15 verlichtingsarmaturen Philips Micro Luma 740 DN 10 – 2.500 Lumen (22 W) 
– Ral 7043 (dark grey). Deze armaturen hebben een dimmogelijkheid tussen 23u en 6u. 

- Volgens het dossier NW 329496 opgemaakt door Fluvius bedraagt de kostenraming voor 
het leveren en plaatsen van de verlichtingsarmaturen en palen €11.198,51 exclusief btw 
en €13.550,20 inclusief btw. Voor het leveren en plaatsen van een wachtbuis voor 
glasvezelkabel in synergie met de aanleg van de openbare verlichting, bedraagt de 
kostprijs €9.084,23 exclusief btw en €10.991,92 inclusief btw, wat neer komt op een totale 
prijs van €24.542,12 inclusief btw door de stad te betalen. 
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- Het plaatsen van een wachtbuis voor glasvezelkabel is niet subsidieerbaar en voor het 
aanleggen van de openbare verlichting met 15 verlichtingspalen en armaturen zal de stad 
de maximale subsidie aanvragen bij de Provincie Oost-Vlaanderen en dienen 
onderstaande verbintenissen te worden aangegaan. 

- De aanvrager verbindt zich ertoe: 

 alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen 

 publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende 
kanalen (gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media,…) en hierbij 
steeds de melding te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de Provincie 
Oost-Vlaanderen (inclusief toevoeging van het logo) 

 alle externe communicatie verstuurd door de aanvrager van de subsidie (bijvoorbeeld 
bewonersbrief, gemeentelijk infoblad) voorafgaand aan de publicatie voor te leggen 
aan de Provincie Oost-Vlaanderen 

 elk werfbord te plaatsen met het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen 

 elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie de toestemming te geven 
om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de 
werf te verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen 

 de Provincie Oost-Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de 
werken en van de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte te brengen. 
De aanvrager en de Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling overleg over de 
wijze waarop de opening wordt gecommuniceerd (bijvoorbeeld persbericht, officieel 
infietsen,…) 

 de bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie wenst 
te bekomen in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder toelating 
van de Deputatie 

 medewerking te verlenen aan de plaatsing van de provinciale signalisatie van het 
bovenlokaal (LAF en BFF) en het lokaal fietsennetwerk. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het voorstel van Fluvius houdende de aanleg van 550 meter openbaar 
verlichtingsnet en het leveren en plaatsen van 15 gecoate verlichtingspalen 5 meter met 15 
verlichtingsarmaturen, voor het deel fietssnelweg tussen het station en de Viermaartlaan te 
Ronse, voor de som van €24.542,12 inclusief btw, door de stad te betalen. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het aangaan van de verbintenissen van de stad ten aanzien van de 
Provincie Oost-Vlaanderen voor het aanvragen van de maximale subsidie bij de Provincie 
Oost-Vlaanderen. 
Artikel 3: 
Het krediet is voorzien in het investeringsbudget 2019 – enveloppe 2017/1. 
Artikel 4: 
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 
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10. Aanleg van 710 meter openbaar verlichtingsnet, leveren en plaatsen van 20 
verlichtingsarmaturen op paal, aanleg van een wachtbuis voor glasvezelkabel 
langsheen het fietspad tussen het station en de Barreelstraat en aanvraag van 
subsidie.                                                                                                                    
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019-091 van de Technische Dienst van 29 juli 2019  
- Offertes + plan Fluvius. 

Feiten/context/motivering 

- Naar aanleiding van de aanleg van het fietspad tussen het station en de Barreelstraat 
te Ronse, werd door Fluvius een ontwerp opgemaakt voor het leveren en plaatsen van 
nieuwe verlichtingspalen met armaturen en de aanleg van een wachtbuis voor 
glasvezelkabel langsheen het fietspad.  

- Het ontwerp van Fluvius met referentie NW329408 omvat de aanleg van 710 meter 
openbaar verlichtingsnet en het leveren en plaatsen van 20 gecoate verlichtingspalen 
5 meter in kleur RAL 7043 (dark grey) met verlichtingsarmaturen Philips Micro Luma 
740 – DN10 – 2500LM – 22W (koud wit) tussen het station en de Barreelstraat te 
Ronse. Deze verlichtingsarmaturen hebben een dimmogelijkheid tussen 23u en 6u. 

- Daarnaast omvat het ontwerp het plaatsen van een wachtbuis voor glasvezelkabel 
langsheen het fietspad tussen het station en de Barreelstraat. 

- Volgens het dossier NW 329408 opgemaakt door Fluvius bedraagt de kostenraming 
voor de aanleg van de openbare verlichting €14.931,34 exclusief btw en €18.066,92 
inclusief btw. Voor het leveren en plaatsen van een wachtbuis voor glasvezelkabel in 
synergie met de aanleg van de openbare verlichting, bedraagt de kostprijs €11.707,83 
exclusief btw en €14.166,47 inclusief btw, wat neer komt op een totale prijs van 
€32.233,39 door de stad te betalen. 

- Het plaatsen van een wachtbuis voor glasvezelkabel is niet subsidieerbaar en voor het 
aanleggen van de openbare verlichting met 20 verlichtingspalen en armaturen zal de 
stad de maximale subsidie aanvragen bij de Provincie Oost-Vlaanderen. De stad dient 
hiervoor onderstaande verbintenissen aan te gaan.  

- De aanvrager verbindt zich ertoe : 
 alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen 
 publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende 

kanalen (gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media,…) en hierbij 
steeds de melding te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de 
Provincie Oost-Vlaanderen (inclusief toevoeging van het logo) 

 alle externe communicatie verstuurd door de aanvrager van de subsidie 
(bijvoorbeeld bewonersbrief, gemeentelijk infoblad) voorafgaand aan de publicatie 
voor te leggen aan de Provincie Oost-Vlaanderen 

 elk werfbord te plaatsen met het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen 
 elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie de toestemming te 

geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, 
toegang tot de werf te verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen 

 de Provincie Oost-Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de 
werken en van de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte te 
brengen. De aanvrager en de Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling 
overleg over de wijze waarop de opening wordt gecommuniceerd (bijvoorbeeld. 
persbericht, officieel infietsen,…) 
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 de bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie 
wenst te bekomen in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder 
toelating van de Deputatie 

 medewerking te verlenen aan de plaatsing van de provinciale signalisatie van het 
bovenlokaal (LAF en BFF) en het lokaal fietsennetwerk. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het voorstel van Fluvius voor de aanleg van 710 meter openbaar 
verlichtingsnet en het leveren en plaatsen van 20 gecoate verlichtingspalen 5 meter met 20 
verlichtingsarmaturen tussen het station en de Barreelstraat te Ronse, voor de som van 
€32.233,39 inclusief btw, door de stad te betalen. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het aangaan van de verbintenissen van de stad ten aanzien van de 
Provincie Oost-Vlaanderen voor het bekomen van de maximale subsidie van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. 
Artikel 3: 
Het krediet is voorzien in het investeringsbudget 2019 – enveloppe 2017/1. 
Artikel 4: 
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 

11. Installeren van aansluitkasten in bestaande openbare verlichtingspalen voor de 
aansluiting van kerstverlichting in de Wijnstraat, Abeelstraat, Peperstraat, Hoogstraat, 
Jean-Baptiste Dekeyserstraat en Stationsstraat.                                                       
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/105 van de Technische Dienst van 19 juni 2019. 
- Offerte van Fluvius van 13 juni 2019. 
- Plan. 

Feiten/context/motivering 

Om kerstverlichting te kunnen plaatsen op palen van het openbaar verlichtingsnet dienen er 
aansluitkasten geplaatst te worden in deze palen. De Technische Dienst heeft een offerte 
opgevraagd bij Fluvius om dergelijke aansluitkast te installeren in 28 palen in de Wijnstraat, 
de Abeelstraat, de Peperstraat, de Hoogstraat, de Jean-Baptiste Dekeyserstraat en de 
Stationsstraat. Zo kunnen daar tijdens de kerstperiode paalmotieven op aangesloten worden. 
Fluvius kan dit werk uitvoeren voor een bedrag van 8.879,02 euro, btw verlegd. Het budget is 
beschikbaar in het exploitatiebudget elektrificatiewerken, algemene rekening 2280000, 
beleidsitem 6400. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De installatie van aansluitkasten in 28 openbare verlichtingspalen door Fluvius voor 8.879,02 
euro, btw verlegd, wordt goedgekeurd. 
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12. Wegen- en rioleringswerken in de Kleine Marijve en in een deel van de Zénobe 
Grammestraat.                                                                                                                 
Goedkeuring van het ontwerp, de raming der werken en de overdracht van het 
dossier aan Aquario. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/120 van de Technische Dienst van 06 augustus 2019.  
- Bestek + plannen 
- Raming 

Feiten/context/motivering 

Door de Technische Dienst werd een ontwerp opgemaakt voor de wegen- en rioleringswerken 
in de Kleine Marijve en een deel van de Zénobe Grammestraat (gedeelte tussen de Kleine 
Marijve en de Elzelestraat). 

In het ontwerp werd de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel DWA en RWA voorzien 
met de aanleg van voetpaden in betonstraatstenen grijs 220/110/80 in de Zénobe 
Grammestraat en getrommelde betonstraatstenen 150/150/80 kleur donkerbruin gevlamd in 
de Kleine Marijve en de aanleg van een asfaltverharding. 

De werken worden geraamd op 410.776,30 euro, exclusief btw. Gezien de Kleine Marijve en 
de Zénobe Grammestraat vrij smalle straten zijn waarin een DWA leiding en een RWA 
leiding worden aangelegd, gaat Aquario ermee akkoord om de volledige som van de werken 
ten laste te nemen. 

De opdracht kan via openbare procedure worden toegewezen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het ontwerp en de raming der werken betreffende de wegen- en rioleringswerken in de 
Kleine Marijve en in een deel van de Zénobe Grammestraat en de overdracht van het 
dossier aan Aquario worden goedgekeurd. 
Artikel 2:  
De volledige som van de werken wordt ten laste genomen door Aquario. 

13. Kosteloze grondafstand van 2 delen van een perceel grond in de Rode Mutslaan te 
Ronse voor de realisatie van de rooilijn van buurtweg nummer 5 in de Rode Mutslaan. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de Gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/124 van de Technische Dienst van 08 augustus 2019.  
- Ontwerpakte 
- OVAM attest 
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- Tabel van kosteloze grondoverdracht. 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van de realisatie van de rooilijn van buurtweg nummer 5 in de Rode 
Mutslaan, werd een akkoord in der minne getroffen voor de kosteloze grondafstand 
van 2 delen van een perceel bouwland gelegen in de Rode Mutslaan met een 
oppervlakte van respectievelijk 109m² en 102m². 

- Concreet gaat het over de kosteloze overdracht van 2 delen van een perceel bouwland, 
kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie D, deel van nummer 469A, bestaande uit een 
perceel van 109m², zijde lot 3 en 102m² zijnde lot 4. 

- Deze percelen worden overgedragen aan de Stad Ronse teneinde de gronden op te 
nemen in de wegen- en rioleringswerken van de Rode Mutslaan. 

- Door de Technische Dienst werd een ontwerp van akte van kosteloze grondafstand 
voor de verwezenlijking van de Rode Mutslaan, buurtweg nummer 5, opgemaakt. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De kosteloze grondafstand van 2 delen van een perceel bouwland gelegen in de Rode 
Mutslaan met een oppervlakte van respectievelijk 109m² en 102m wordt goedgekeurd.  
De gronden zullen worden opgenomen in de wegen- en rioleringswerken van de Rode 
Mutslaan. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 

Wonen en omgeving 

14. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, I.VL.A. 
Goedkeuring van het voorstel van I.VL.A. tot het invoeren van een uniform tarief voor 
restafvalinzameling binnen het werkingsgebied.                                                  
Principebeslissing. 

Bevoegdheid / Rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 
326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen (VLAREMA); 

˗ Het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 1985 tot oprichting van de 
Intercommunale Vereniging voor de verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen 
der Vlaamse Ardennen. 

˗ Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2001 houdende overdracht van 
de ophaling van huisvuil, grof vuil, GFT en papier en karton aan I.VL.A. 

˗ Het besluit van de gemeenteraad van 04 juni 2007 houdende invoering van het 
Diftar-systeem voor de ophaling van het restafval vanaf 01 januari 2008. 

˗ Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende vaststellen van 
een belasting op de inzameling en verwijdering van restafval – Diftar en de ophaling 
op aanvraag van grof vuil en snoeihout. 

˗ Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende aanpassing van 
het bestaande reglement. 
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Relevante documenten  

De brief van de Raad van Bestuur van I.VL.A van 16 juli 2019, waarin gevraagd wordt of de 
Stad Ronse bereid is te streven naar een uniform tarief voor de ophaling van restafval binnen 
het werkingsgebied. 
De nota van Kristof Meerschaut, omgevingsambtenaar, dd° 05 augustus 2019.  
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 12 augustus 2019, waarbij 
voorgesteld wordt positief te reageren op het voorstel van I.VL.A. 

Feiten / context / motivering  

De Raad van Bestuur van afvalintercommunale I.VL.A heeft in zitting van 27 juni 2019 de 
tarifering van de huis-aan-huis-inzameling van restafval besproken.   

Momenteel zijn de tarieven niet overal gelijk in de gemeenten van het werkingsgebied.  Omdat 
vanaf 01 januari 2020 nieuwe prijzen werden gegund voor de afvalophaling (ledigen en 
verwerken + milieuheffing), is het moment geschikt om ook de tarifering te herbekijken.  De 
Raad van Bestuur is van mening dat daarbij gestreefd moet worden naar een uniform tarief 
voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied.  Op basis van de berekening van de te 
verwachten kosten wordt een tarief voorgesteld van 0,28 euro/kg.  Aan de 
gemeenten/vennoten wordt gevraagd of zij akkoord kunnen gaan met het streven naar een 
uniform tarief voor de inzameling van restafval. 

Het voorstel van I.VL.A om te komen tot een uniform tarief voor de ophaling van restafval kan 
enkel toegejuicht worden.  Het vormt een onderdeel van/aanzet tot een nog meer 
doorgedreven uniformisering van het afvalbeleid binnen onze regio.  Andere 
regio’s/intercommunales hebben jaren geleden al belangrijke stappen gezet inzake 
uniformiseren van tarieven en recyclageparken.  Onze regio moet wat dat betreft een 
inhaalbeweging uitvoeren. 

Het voorgestelde uniforme tarief bedraagt 0,28 eur/kg.  Dit is precies het bedrag dat in Ronse 
al jaren gevraagd wordt zoals blijkt uit de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013 
waarbij het tarief verhoogd werd van 0,20 euro/kg naar 0,28 euro/kg.  Concreet zouden de 
andere gemeenten hun tarief aanpassen aan het tarief van Ronse, het tarief in Ronse zou 
onveranderd blijven.  Het voorgestelde tarief (0,28 euro/kg) stemt overeen met de reële 
ophaal- en verwerkingskosten, zoals becijferd werd door I.VL.A. en kan dus billijk en correct 
genoemd worden.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het voorstel van I.VL.A. om vanaf 01 januari 2020 te gaan voor een 
uniform tarief voor de ophaling van restafval, te weten 0,28 euro/kg. 
Artikel 2:  
De Raad van Bestuur van I.VL.A. op de hoogte te brengen van dit besluit. 

Leven en welzijn 

15. Stedelijke Adviesraad voor Welzijn.                                                                                             
Goedkeuring van de nieuwe samenstelling. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41,13°. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 304§3. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 02 september 2013 houdende de goedkeuring van het 

nieuwe huishoudelijk reglement van de stedelijke Adviesraad voor Welzijn.  
- Het huishoudelijk reglement van de stedelijke Adviesraad voor Welzijn, artikel 15. 
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Relevante documenten 

- Het huishoudelijk reglement van de stedelijke Adviesraad voor Welzijn. 
- Ledenlijst van stemgerechtigde leden. 

Feiten/context/motivering 

De algemene vergadering van de stedelijke Adviesraad voor Welzijn bestaat uit 
stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden:  

- Stemgerechtigde leden: alle actoren die actief zijn op het vlak van welzijn met een 
werking in Ronse.  

- Niet-stemgerechtigde leden: de bevoegde schepen(en) en de vertegenwoordiger van 
de administratie voor de stad en het OCMW.  

Hoogstens 2/3 van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht. 

De stemgerechtigde leden mogen geen lokaal politiek mandaat uitoefenen.   

De ledenlijst van de stedelijke Adviesraad voor Welzijn wordt goedgekeurd door de nieuw 
geïnstalleerde gemeenteraad voor een periode van maximum zes jaar, gelijklopend met de 
legislatuur. Het lidmaatschap is hernieuwbaar en onbezoldigd. Tot aan de installatie van de 
nieuwe stedelijke Adviesraad voor Welzijn blijft de oude stedelijke Adviesraad voor Welzijn in 
functie.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De lijst van de stemgerechtigde leden van de stedelijke Adviesraad voor Welzijn goed te 
keuren: 

CM Ronse 

ABVV 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 

Kinderdagverblijf Glorieux 

VZW Fiola 

KO Ronse 

Karine Raevens 

Sociaal Huis 

Beweging.net 

VZW Grijkoort Begeleid Werk 

Rode Kruis  

KVG 

De Vrolijke Kring 

Huis van de mens 

Handiklap 

vzw Auxilior 2000 

Katholiek Onderwijs Ronse 

CLB GO Oudenaarde-Geraardsbergen 

Autismevereniging 

Preventiedienst Stadsbestuur Ronse 
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vzw Huurdersbond Oost-Vlaanderen  

Handiklap 

DC De Hoge Winde 

Kringwinkel Vlaamse Ardennen 

Kind en Gezin 

LEJO Ronse 

CAW Oost-Vlaanderen 

HAKRO 

Familiezorg Oost-Vlaanderen 

Thuishulp Bond Moyson 

Agentschap Integratie en Inburgering 

VZW Amon afdelingen Dagcentrum Tobias, Ambulant Centrum Vlaamse Ardennen en 
OOOC Glorieux 

De Kiem 

Toekan (toekomst na kanker) 

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen. 

 
16. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam wereldwinkel Oudenaarde vzw - 

verkooppunt Ronse ter ondersteuning van de fairtrade handel.                                      
Goedkeuring. 

In toepassing van Artikel 27 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur verlaat Leonard 
Verstichel (raadslid, CD&V) de zitting voor de behandeling van dit agendapunt. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 5°. 
- De collegebeslissing van 31 maart 2014 houdende goedkeuring om in te stappen in de 

campagne “Fair Trade gemeente”. 
- De collegebeslissing van 13 mei 2019 houdende goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst met Oxfam wereldwinkel Oudenaarde vzw.  

Relevante documenten 

Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst. 

Feiten/context/motivering 

Met Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw – verkooppunt Ronse, gelegen in de Abeelstraat 
nummer 16, wordt een overeenkomst afgesloten met als doel het ondersteunen van de 
fairtrade handel. 

De Stad Ronse stelt hiervoor een subsidie ter beschikking. Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde 
vzw – verkooppunt Ronse staat in voor de praktische organisatie. 

Voor de uitvoering van de overeenkomst wordt een subsidie voorzien van € 1500 voor 2019. 

Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw – verkooppunt Ronse verbindt er zich ook toe alle 
medewerking te verlenen bij acties van de Stad Ronse in het kader van fairtrade gemeente. 
De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Enig artikel: 
De samenwerkingsovereenkomst 2019 afgesloten tussen de Stad Ronse en Oxfam 
wereldwinkel Oudenaarde vzw – verkooppunt Ronse, goed te keuren. 

Leonard Verstichel (raadslid, CD&V) komt de zitting binnen. 

Vrije tijd 

17. Reglement van inwendige orde voor de Sportsite ’t Rosco.                                       
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 40 §3 en artikel 288. 

˗ Besluit van de Vlaamse regering van 01 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II). 

˗ Gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 houdende aanpassing van het organiek 
reglement voor het stedelijk zwembad. 

˗ Gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017 houdende goedkeuring van het 
stedelijk reglement betreffende het geven van zwemlessen door privé 
zwemlesgevers. 

Relevante documenten 

˗ Het reglement van inwendige orde voor de Sportsite ’t Rosco.  
˗ Affiche met afbeelding van toegelaten kledij. 

Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 26 mei 2014 werd de aanpassing van het organiek reglement 
voor het stedelijk zwembad goedgekeurd. Elk zwembad moet, volgens de Vlarem II-wetgeving, 
het organiek reglement verplicht kenbaar maken aan zijn bezoekers.  
 
Dit reglement moet na goedkeuring, goed zichtbaar worden uitgehangen aan de inkom van 
het zwembad/sporthal, zodoende dat de bezoekers het reglement ten allen tijde kunnen 
raadplegen. 
 
Naar aanleiding van de opening van het nieuwe zwembad in september 2019 wordt 
voorgesteld om een nieuw reglement van inwendige orde op te maken, doch niet enkel voor 
het zwembad maar voor de ganse Sportsite ’t Rosco. De Sportsite omvat de sporthal, het 
zwembad, de parking, de finse piste, het omnisportveld, de petanquevelden, de streetworkout, 
de gras- en voetbalvelden en het skateterrein. 

Het bestaande reglement van inwendige orde voor het stedelijk zwembad, goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014, dient opgeheven te worden. 

Het bestaande reglement betreffende het geven van zwemlessen door privé zwemlesgevers, 
goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017, dient opgeheven te worden. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 
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Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Wim Vandevelde, 
David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Lech Schelfout 

Artikel 1:  
Het reglement van inwendige orde voor de Sportsite ’t Rosco goed te keuren, als volgt : 

“Reglement van Inwendige Orde voor de Sportsite ’t Rosco 
1. De sportsite omvat de sporthal, het zwembad, de parking, de finse piste, het omnisportveld, 

de petanquevelden, de streetworkout, de gras- en voetbalvelden en het skateterrein. 
2. De accommodatie is toegankelijk voor het publiek.  De dienstregeling wordt bepaald door 

het Autonoom Gemeentebedrijf Ronse Sport, Cultuur en Ontspanning. (AGB) 
Behoudens uitzondering is de sporthal gesloten op wettelijke feestdagen.  De 
sluitingsdagen zullen ieder jaar telkens vóór 01 september aan de gebruikers van de 
accommodatie worden bekendgemaakt. 

3. De Raad van Bestuur van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning kan de accommodatie 
sluiten om redenen van openbaar nut, veiligheid en hygiëne of in geval van overmacht.  
Schadevergoeding kan hiervoor nooit gevorderd worden. 

4. De gebruikers van de accommodatie zullen een vergoeding betalen op basis van de 
tarieven vastgesteld door het AGB. (zie bijlage). 

5. De gebruikers en bezoekers worden voor hun eigen veiligheid verantwoordelijk gesteld. 
Het AGB neemt geen verantwoordelijkheid bij enig ongeval. 
Het AGB is evenmin verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, 
sportuitrusting, kledij, materiaal,… 

Gevonden voorwerpen worden gedurende één maand bewaard op de sportdienst. 

6. De verenigingen/scholen moeten het bewijs leveren dat zij verzekerd zijn voor burgerlijke 
aansprakelijkheid van hun vereniging voor ongevallen of schade die hun leden aan derden 
zouden kunnen veroorzaken.   

7. Iedere bezoeker is burgerlijk verantwoordelijk voor de door hem aangerichte schade aan 
materialen en/of lokalen. Geleide groepen zijn collectief verantwoordelijk en dienen 
verplicht verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. Bij wedstrijden zijn de 
verenigingen tevens verantwoordelijk voor de schade, toegebracht door de op bezoek 
zijnde vereniging en haar leden, alsmede door de eventueel toegelaten toeschouwers. 

8. Alle beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de Sportdienst.  Abnormale 
beschadigingen aan het gebouw of aan de installaties kunnen ten laste gelegd worden van 
de schuldige gebruikers of de verantwoordelijken. Eventuele herstellingen geschieden 
door het AGB en de kosten zullen worden verhaald op de schuldige gebruikers of 
verantwoordelijken. 

9. Niet of laattijdig betalen kan leiden tot de uitsluiting van de sporthal. De uitsluiting kan 
tijdelijk of definitief zijn. 

10. Annulaties worden aanvaard tot ten laatste 3 kalenderdagen voor de datum waarop men 
gereserveerd heeft. Niet tijdig verwittigen heeft de betaling van de vastgestelde retributie 
voor gevolg.  

11. Het voeren van permanente publiciteit op de Sportsite, zonder voorafgaande toestemming 
van het AGB, is verboden. 

12. Aan personen die tekenen van dronkenschap vertonen of onder invloed zijn van drugs of 
andere verdovende middelen, wordt de toegang ten strengste geweigerd. 

13. Het is verboden om met honden de Finse piste en de sportaccommodatie te betreden. 
Honden zijn op de rest van de sportsite wel welkom maar moeten te allen tijde aan de 
leiband. 
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14. Het is verboden afval of voorwerpen die de leidingen kunnen verstoppen in de toiletten te 
werpen, de installaties te besmeuren, er opschriften of inkervingen op aan te brengen, 
kranen en sproeiers los te maken of te beschadigen. 

15. Het is eveneens verboden :  
a. de sportaccommodatie te betreden voor de vastgestelde opening of na de 

sluiting. 
b. de zedelijke orde te verstoren 
c. het materiaal en het gebouw te beschadigen, de kleedkamers en/of de 

sportzaal te bevuilen door achtergelaten rommel 
d. nodeloos luidruchtig te zijn 
e. te roken in  het hele gebouw (inclusief de patio van de cafetaria) 
f. spijzen, dranken en drugs te nuttigen in de sportaccommodatie, kleedkamers, 

douches, tribunes, sanitair, gangen en berging.  Uitzondering wordt gemaakt 
voor het water dat wordt gegeven ter verfrissing van de sporters. 

g. de technische ruimte te betreden 
h.  op de leuningen te klimmen. 

16. Het stadspersoneel heeft als taak onderhavig reglement stipt te laten naleven.  Elke  
      klacht moet via de sportdienst aan het AGB worden overgemaakt.  
      Personen die de bepalingen van dit reglement overtreden, zullen verzocht worden de  
      sportaccommodatie te verlaten. 
      De politie heeft het recht van toezicht en kan opgeroepen worden ingeval van  
      weerspannigheid. 
17. Iedere bezoeker wordt geacht dit reglement te kennen en is verplicht het na te leven. 

Het reglement hangt uit op een duidelijk zichtbare plaats in de sportzaal. 
Alle gevallen die in dit reglement niet voorzien zijn, worden aan de Raad van Bestuur van 
het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning voorgelegd, indien nodig. 

18. Een EHBO-hulpkist met verband en geneesmiddelen + AED-toestel is ter beschikking, 
zowel in de sporthal als in het zwembad.  

19. Het is ten strengste verboden om ramen, deuren, muren, panelen, vloeren, en dergelijke 
te beplakken of te benagelen zonder voorafgaande toestemming van het AGB. 

20. Naast dit reglement geldt ook de specifieke gebruiksovereenkomst, waarin afspraken 
worden vastgelegd tussen AGB en de respectievelijke clubs, scholen en particulieren. 

Sporthal 
1. De sporthal, die wordt beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 

Ontspanning (AGB), omvat een grote sportzaal, een gevechtsportzaal, een polyvalente 
(spiegel)zaal, een klimmuur, twee bergingen, 10 kleedkamers, 2 scheidsrechters 
kleedkamers, een EHBO-lokaal, twee vergaderlokalen, burelen van de sportdienst, een 
conciërgewoning, een sportcafé en een technische ruimte. 

2. Voor de regelmatige gebruikers zal de verschuldigde huurprijs verrekend worden per 
maand via een factuur. De occasionele gebruiker dient bij gebruik van de zaal te betalen. 

3. Het huren van de sporthal houdt tevens het gebruik in van de kleedkamers, de douches 
en de toiletten.  De te gebruiken kleedkamers worden op voorhand meegedeeld door de 
sportdienst.  Voor de toeschouwers zijn toiletten ter beschikking in de gang op het 
gelijkvloers of op de eerste verdieping. Het gebruik van de kleedkamers en de douches 
dient beperkt te worden tot maximum 15 minuten vóór en 30 minuten na een training en 
30 minuten vóór en 30 minuten na een competitiewedstrijd.  Kleedkamers en douches 
moeten in opgeruimde en nette toestand worden achtergelaten. Toiletten en wastafels 
dienen zuiver en hygiënisch te worden gehouden. 

4. Losse aanvragen voor gebruik dienen gericht te worden aan de stedelijke Sportdienst 
minimum 3 dagen op voorhand via een e-mail naar sport@ronse.be .  De aanvrager dient 
steeds naam en adres en telefoonnummer op te geven in deze mail. Elke club duidt twee 
verantwoordelijken aan en geeft hun coördinaten door aan de Sportdienst. 

5. De clubs die na hun inactieve periode verder gebruik wensen te maken van de sporthal, 
dienen dit op het einde van hun laatste reservatie reeds schriftelijk kenbaar te maken en 
een optie te nemen voor het volgende competitieseizoen of kwartaal op de daartoe 
voorziene aanvraagformulieren. 
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Deze formulieren worden bezorgd aan de clubs in de eerste helft van de maand mei. 

6. Bij het samenstellen van de kalender van de sporthal wordt steeds gestreefd naar een zo 
optimaal mogelijke bezetting, rekening houdend met de wensen van verenigingen in de 
mate van het mogelijke. Een kalendervergadering wordt georganiseerd begin juni. 
Verenigingen en instellingen die – behoudens gevallen van overmacht – niet 
vertegenwoordigd zijn op het reservatieoverleg, genieten geen prioriteit bij de toekenning 
van de reservaties. In geval van conflicterende reservaties wordt op dit overleg naar een 
oplossing gezocht. Als er geen oplossing komt, wordt er beslist op basis van de 
prioriteitenlijst. 
 Het AGB behoudt zich het recht voor om aaneengesloten roosters samen te stellen. 

Na bekendmaking van de sporthalkalender van het komende seizoen kunnen er nog 
reservaties worden toegevoegd waar mogelijk, maar wordt er geen rekening meer 
gehouden met de hierna beschreven prioriteitenregeling. 

7. Bij het toekennen van de verhuringen zal rekening worden gehouden met de volgende 
prioriteiten: 
A. Organisaties van Sportdienst - Sportraad 
B. Grote sportevenementen (tornooien, kampioenschappen, demonstraties,… indien 

gekend van bij het begin van het sportseizoen)  
C. Bezettingsrooster van het vorige seizoen 
D. Voor de vrije beschikbare uren geldt volgende voorrangsregeling: 

a. Erkende sportclubs van Ronse in competitie (= gebonden aan een 
wedstrijdkalender). 

b. Erkende recreatieclubs van Ronse. 
c. Verenigingen of scholen van Ronse die regelmatig gebruik maken van de 

sporthal. 
d. Verenigingen of scholen van Ronse die sporadisch gebruik maken van de  

sporthal. 
e. Particulieren van Ronse. 
f. Clubs van buiten Ronse. 
g. Verenigingen, scholen, particulieren van buiten Ronse. 

8. In de sporthal worden enkel sportieve activiteiten toegelaten. 
9. De minimale huurtijd van de sporthal bedraagt één uur.  De huurtijd omvat ook de nodige 

tijd voor het plaatsen en wegbergen van de toestellen.  
Indien men langer doorspeelt dan voorzien, wordt automatisch één uur meer aangerekend. 

Uitzondering : bij competitiewedstrijden worden verlengingen niet extra aangerekend. 

 
10. De toegewezen uren mogen onder geen enkele voorwaarde worden doorgegeven aan 

andere verenigingen en/of particulieren.  De toegepaste boete bedraagt het drievoud van 
de toepasselijke gebruiksvergoeding. De verantwoordelijke die de zaal reserveert, dient 
zich aan te melden aan de balie voor de ontvangst van de sleutel van de kleedkamer. De 
sleutel wordt niet meegegeven aan derden.  

11. Elke vereniging dient onder toezicht van de zaalwachters zelf zijn materialen op te stellen 
en terug op te bergen op de daartoe voorziene plaats in de bergruimte. Elke vereniging 
dient zijn eigen afval (waterflessen, papiertjes, …) op te ruimen. Enkel het sportmateriaal 
dienstig voor de beoefende sporttak mag opgesteld worden. 

12. Behoudens de uitdrukkelijke toestemming vanwege de Raad van Bestuur van het AGB 
Sport, Cultuur en Ontspanning, mag het sportmateriaal dat niet aan het AGB toebehoort, 
na afloop van de activiteiten, niet in de sporthal achtergelaten worden, tenzij op de daartoe 
voorziene plaats in de berging. Elke erkende vereniging kan aan het AGB de goedkeuring 
vragen om over kastruimte te beschikken. (max. 2 kasten). 

13. Het betreden van de sportvloer is enkel toegestaan mits het dragen van aangepast 
sportschoeisel (stofvrij, mag geen verkleuring en/of verbrandingsstrepen op de sportvloer 
nalaten) voor de personen betrokken bij de trainingen en de wedstrijden.  Het gebruik van 
een transpallet en karren zonder luchtbanden is verboden. 

14. Het publiek zal enkel toegelaten worden op de permanente tribune op de eerste verdieping. 
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Zwembad  
1. Toegang: 

 Om tijdens de publieke openingsuren toegang te krijgen tot de zweminrichting moet 
men zich melden aan de kassa met identiteitskaart. 

 De bezoeker krijgt toegang tot het zwembad met een badge. 
 De toegangsbadge is strikt persoonlijk en geeft recht op een zwembeurt van 2u30, 

omkleedtijd inbegrepen. Indien de zwemtijd wordt overschreden zal een extra beurt 
worden aangerekend. 

 Voor de toegangsbadge wordt een waarborg van €5 aangerekend, behalve bij 
badges voor éénmalige zwembeurten. 

 Toegangstickets zijn niet terug betaalbaar. 
 Het dienstdoend personeel heeft het recht, om bij vaststelling van misbruik, de 

badge in te trekken voor een periode van 2 maand. 
 Kinderen van minder dan acht jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen 

persoon (+18jaar) in het water. 
 Een half uur voor het sluiten van het zwembad wordt geen toegang meer verleend. 
 Er worden maximaal 350 baders op hetzelfde moment in het zwembad toegelaten. 

Het personeel oordeelt in bepaalde gevallen over de nodig geachte afwijkingen op 
deze regeling. 

 Het toegangsbewijs (badge) geeft toegang tot de cabines in de volgorde van 
aankomst.    

 Op de door het AGB vastgestelde dagen kunnen er sportmanifestaties en 
evenementen plaatsvinden. . 

2. Gebruiksverplichtingen: 
- Hygiëne en veiligheid: 

 Omwille van hygiënische en veiligheidsredenen dienen zwemmers en zwemsters 
gekleed te zijn in zwemkledij, vervaardigd uit traditionele zwembadstof en enkel de 
voorgeschreven modellen zoals afgebeeld op de affiche worden toegelaten.  

 Het nemen van een douche en de voorzieningen voor voetontsmetting 
(waadbakken, voetdouches) zijn verplicht vóór men in het zwembad gaat.  Na het 
zwemmen kan men eveneens een douche nemen met een maximum duurtijd van 
3 minuten. 

 Groepen moeten gebruik maken van de groepskleedkamers.  . 
 Iedereen is verplicht zich enkel blootvoets aan het bad te begeven. De vuile en 

propere (droge en natte zone) voetenzone wordt te allen tijde gerespecteerd. 
 De toegang wordt geweigerd aan personen :  

 - in staat van dronkenschap. 
 - in onzindelijke toestand. 
 - met huid- of andere ziekten , tenzij met doktersgetuigschrift. 
 - met niet-geheelde verwondingen. 

3. De verschillende baden en recreatieve elementen : 
 wanneer men van de familie- of buiglijbaan in het respectievelijke opvangbad   

terecht komt, verlaat men zo snel mogelijk het bad 
 op de trap naar de verschillende glijbanen, steekt men niet voor, wordt er niet 

getrokken noch geduwd. 
4. Gebruik zwem- en spelmateriaal : 

 zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders 
 het spelmateriaal kan enkel gebruikt worden na toelating van de redders. 
 Het is niet toegelaten om: 

- persoonlijk materiaal te gebruiken zonder voorafgaand akkoord van de redder. 
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5. Het is ten strengste verboden: 
 zich zonder voldoende zwemkennis en zelfs onder bewaking van een persoon, in 

het diepe gedeelte van het zwembad te begeven. Het dienstdoend personeel 
beslist bij twijfel of een bader over voldoende zwemvaardigheid beschikt om het 
diepe gedeelte te betreden 

 te zwemmen in de afgebakende zones voor zwemlessen of clubtrainingen 
 te lopen rond het bad of in de kleedruimtes 
 oefeningen uit te voeren die onverenigbaar zijn met het zwemmen of die een 

gewaagd en onveilig karakter hebben 
 in de zalen te lopen en/of andere baders te storen 
 zonder noodzakelijkheid de reddingstuigen te gebruiken 
 zich in badkledij op de tribune of in de droge zone te begeven. 

6. Specifieke afspraken clubs en scholen:  zie gebruikersovereenkomst. 
7. Het geven van zwemlessen gebeurt énkel en alleen door de Sportdienst. Het geven van 

private lessen aan andere kinderen dan de eigen kinderen is ten strengste verboden. 
8. Het publiek is verplicht de onderrichtingen van voormeld personeel te volgen. 

Iedere bezoeker is verondersteld het reglement te kennen en hij verbindt er zich toe, door 
het aanvaarden van een toegangsbewijs (ticket of meerbeurtenkaart), zich er naar te 
gedragen.” 

Artikel 2: 
Het reglement van inwendige orde voor de Sportsite ’t Rosco zal kenbaar gemaakt worden 
aan het publiek door aanplakking in de sportzaal. 
Artikel 3: 
Het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 houdende aanpassing van het organiek reglement 
van het stedelijk zwembad wordt opgeheven. 
Artikel 4: 
Het gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017 houdende goedkeuring van het stedelijk 
reglement betreffende het geven van zwemlessen door privé zwemlesgevers wordt 
opgeheven. 

18. Stedelijke openbare bibliotheek.                                                                                             
Aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van de overschakeling naar 
het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS).                                                                     
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3. 
- De beslissing van de Gemeenteraad d.d. 19 december 2016 betreffende de 

goedkeuring van het dienstreglement voor de stedelijke openbare bibliotheek. 

Relevante documenten 

De nota d.d. 18 juli 2019 “Het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) – wijzigingen werking 
en reglement bibliotheek (verkorte schets)”.  

Het dienstreglement van de stedelijke openbare bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 19 december 2016. 
 
Feiten/context/motivering 

Cultuurconnect is in opdracht van de Vlaamse Overheid bezig met de gefaseerde 
implementatie van een Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) voor de Vlaamse openbare 
bibliotheken. Op het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 13 mei 2019 werd de 
overschakeling naar het EBS goedgekeurd. De overstap van de bibliotheek Ronse naar het 
EBS is voorzien in oktober 2019. Om deze overschakeling vlot te laten verlopen, zal de bib 
gesloten zijn tussen 30 september 2019 en ten laatste 09 oktober 2019. De migratie naar Wise 
(de nieuwe bibliotheeksoftware) is een uitgelezen moment om de werkprocessen en het 
bibliotheekreglement kritisch te evalueren en bij te sturen.  
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In deze nota worden alle voorstellen tot wijziging van het bibliotheekreglement geduid en ter 
goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Deze voorstellen werden besproken met het 
afdelingshoofd op 24 januari 2019 (huiswerk deel 1) en met schepen Vandenhoucke op 29 
april 2019 (deel 2).  

Het lidmaatschap in de bib van Ronse is gratis. De bib stuurt een e-mail naar een lener nadat 
deze klant werd van de bib om de lener te verwelkomen. In deze mail wordt eventueel het 
bibliotheekreglement opgenomen.  
Er wordt voorgesteld de abonnementen van de bib en bijhorende leenvoorwaarden te wijzigen, 
met als doel een logisch, eenduidig en eenvoudig leensysteem vast te leggen voor de lener: 
wegwerken van ingewikkelde combinaties, van verschillende leentermijnen of tarieven… Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen “gewone” abonnementen en “speciale” 
abonnementen. 

Abonnementen 
De “gewone” abonnementen omvatten de abonnementen voor jeugd minder dan 12 jaar, 
jongeren vanaf 12 jaar, volwassenen en senioren vanaf 65 jaar.  
Bij de gewone leners is het zinvol een uitleentermijn te voorzien van alle materialen van 3 
weken, waarbij het mogelijk is om maximum 3 keer te verlengen. 
Er wordt goedkeuring gevraagd om het audiovisueel materiaal (AVM-materiaal) van de bib 
gratis uit te lenen aan de klant. Heel veel bibliotheken hebben deze stap al gezet, vanuit de 
visie dat basisdienstverlening – met name het uitlenen van materialen in de bib, ongeacht de 
drager – laagdrempelig moet zijn.  
De AVM-collectie staat bovendien onder druk gezien de concurrentie met online film- en 
muziekbeleving (Spotify, Netflix…). Dit wordt ook duidelijk uit de inkomsten uit leengelden voor 
de AVM-materialen, die jaar na jaar dalen. Het gratis uitlenen van deze materialen kan nog 
een boost geven aan deze collectie en zorgen voor een beter uitleenrendement.  
Het gratis lenen van AVM-materialen wordt expliciet gekoppeld aan het voorstel om de boete 
voor alle materialen op een uniform boetetarief van 0,20 € per object per dag te brengen, vanaf 
het verstrijken van de leentermijn. Op die manier worden leners die ‘in regel’ zijn beloond. 
Daarentegen wordt de bib strenger voor leners die hun materialen te laat terugbrengen. Ook 
financieel kan dit enigszins zorgen voor een compensatie voor het wegvallen van het leengeld 
voor AVM.  
Indien AVM gratis wordt, is het voorstel dat jeugd (-12 jaar) ook kinderCD’s en kinderDVD’s 
mag ontlenen. 
Het is efficiënt voor de werking en billijk voor de klant om een maximaal boetebedrag in te 
stellen van 25 € per geleend object.   

De bib heeft bepaalde “speciale” abonnementen met aangepaste leenvoorwaarden voor 
specifieke doelgroepen. Het is noodzakelijk deze speciale abonnementen te evalueren, en hen 
aangepaste leenfaciliteiten toe te kennen op maat van de noden. 

Het gaat meer bepaald om abonnementen voor volgende doelgroepen : 
- instellingen 
- leerkrachten 
- leerkrachten in opleiding 
- vrijwilligers voor het voorlezen 
- leden van de Kinder- en Jeugdjury en KJV-begeleiders 
- klasuitleen 
- IBL-bibliotheken (interbibliothecair leenverkeer)  
- stadsdiensten 
- personeelsleden van de bib. 

De voorgestelde leenparameters (uitleentermijn, maximaal aantal uit te lenen exemplaren, 
leengeld, boetetarieven) voor deze abonnementen worden uitgebreid geduid in de 
begeleidende nota van dit besluit. 

Bij de overschakeling naar het nieuwe bibliotheekprogramma dienen we ook toekomstgericht 
te denken. Indien we nu nieuwe (mogelijke) lenerscategorieën in het systeem steken bij de 
overstap, kunnen we alle aanpassingen kosteloos doorvoeren. Dit is inbegrepen in het hele 
overschakelingstraject. In de toekomst zouden hiervoor kosten aangerekend kunnen worden. 
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De dienst, met name “Bib aan huis” wordt momenteel nog niet aangeboden. Er wordt wel over 
nagedacht om onze dienstverlening te optimaliseren en om nog meer in te spelen op noden 
van bepaalde kansengroepen of socio-culturele partners. Concrete acties zullen steeds 
worden uitgeschreven en ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd. 

Reserveren van materialen 
De procedure voor reservaties blijft identiek zoals in het huidige reglement, behalve dat 
het ophaalbericht wordt verstuurd via e-mail. Indien de lener geen e-mailadres heeft 
opgegeven, wordt het via de post verstuurd. In dit laatste geval, rekenen we de lener een 
portkost aan van 1 €.  
Ook niet-uitgeleende materialen worden reserveerbaar. 
Alle abonnementen betalen de reservatiekost van 1 €, behalve ABO “instelling”, ABO 
“gemeentepersoneel” en “bibpersoneel”, ABO “klas”. 
Alle abonnementen betalen een kost voor een niet-afgehaalde reservatie (1 €), behalve ABO 
“gemeentepersoneel”. 

Procedure omtrent laattijdige uitleningen 
Gebaseerd op de mogelijkheden van Wise, wordt een nieuwe procedure voorgesteld omtrent 
laattijdige uitleningen, die inspeelt op de evolutie naar meer digitale communicatie maar vooral 
ook zorgt voor een sluitende aanpak van laattijdige uitleningen, waar dit nu niet het geval is. 
Deze procedure omvat de volgende berichten naar de klant: 

- een inleverattentie 
- een 1e herinneringsbrief 
- een 2e herinneringsbrief 
- een materiaalvergoedingsnota 
- een deurwaarderprocedure voor materiaalvergoeding 
- een balienota. 

Echter: de deurwaarderprocedure(s) en de registratienota zullen nog niet actief zijn bij het live 
gaan. 
Het voorstel is dat alle abonnementen portkosten betalen op het versturen van deze berichten 
via de post, behalve:  

- ABO “gemeentepersoneel” en “bibpersoneel” 
- ABO “vrijwilliger” en ABO “Kinder- en Jeugdjury” betalen geen portkosten op hun KJV-

boeken 
- ABO “klas”: geen portkosten voor de 1e maning; portkosten beginnen te lopen vanaf de 

2e maning. 

Procedure voor openstaande bedragen.  
Momenteel bestaat er geen procedure in de bib voor openstaande bedragen. Het is opportuun 
om een sluitende procedure hiervoor uit te werken, op basis van de mogelijkheden binnen 
Wise. Deze procedure omvat de volgende berichten naar de klant: 

- registratienota 
- deurwaarderprocedure voor openstaande bedragen. 

Echter: de deurwaarderprocedure(s) en de registratienota zullen nog niet actief zijn bij het live 
gaan. 

Betalen in de bib 
Tot dusver was het niet mogelijk om in de bib via overschrijving te betalen, behoudens 
uitzonderingen. We willen dit echter wel graag mogelijk maken vanaf het EBS als extra dienst 
voor de klant.  
In het EBS worden prijzen ingesteld voor de producten die in de bib worden verkocht. Enkel 
de prijzen voor CD- en DVD-doosjes worden gewijzigd (vereenvoudigd en geactualiseerd) ten 
opzichte van de huidige bedragen.  
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1: 
Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 inzake het dienstreglement van de 
stedelijke openbare bibliotheek wordt ingetrokken. 
Artikel 2: 
Het dienstreglement van de stedelijke openbare bibliotheek, waarvan de tekst luidt als volgt, 
wordt goedgekeurd : 

“DIENSTREGLEMENT OPENBARE BIBLIOTHEEK RONSE 

Algemeen 
De openbare bibliotheek Ronse is vrij toegankelijk voor iedereen. De Stad Ronse wil met dit 
reglement de werking van de openbare bibliotheek verduidelijken voor elke gebruiker. 

Lid worden van de bibliotheek 
1. Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis. Inschrijven gebeurt in de bibliotheek 

aan de hand van de identiteitskaart. 
2. Personen zonder vaste verblijfplaats in België betalen bij inschrijving een 

waarborgsom van €12,50 die wordt terugbetaald bij het beëindigen van het 
lidmaatschap. Gebruikers die enkel de pc’s van de bib raadplegen moeten geen 
waarborg betalen. 

3. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen enkel inschrijven met toestemming van de 
ouders of voogd aan de hand van een door hen ondertekend inschrijvingsformulier. 

4. Als de gebruiker een elektronische identiteitskaart heeft, dan wordt deze gebruikt 
als lenerskaart. Als de gebruiker niet beschikt over een e-ID ontvangt hij bij 
inschrijving een lenerskaart. Kinderen gebruiken een kids-ID of lenerskaart van de 
bib. De gebruiker heeft de lenerskaart nodig voor activiteiten in de bibliotheek: 
materialen raadplegen, lenen, gebruik van de pc’s, fotokopiëren, printen… 

5. Het lidmaatschap is persoonlijk. De lener is verantwoordelijk voor het gebruik van 
zijn lenerskaart en voor alle materialen die op zijn kaart uitgeleend zijn. 

6. Bij verlies of diefstal van de lenerskaart brengt de lener de bib zo snel mogelijk op 
de hoogte. De kaart wordt dan geblokkeerd om misbruik te vermijden. Bij verlies van 
de kaart zonder melding aan de bibliotheek blijft de lener verantwoordelijk. 

7. Het vervangen van een lenerskaart kost € 2,50. 
8. Het lidmaatschap wordt geblokkeerd: 

 bij een openstaand bedrag hoger dan € 10,00 
 zodra een bedrag (hoe klein ook) langer dan zes weken onbetaald blijft. 

Het lidmaatschap blijft geblokkeerd tot de betaling gebeurd is. 
9. De identiteitsgegevens die de gebruiker bij zijn inschrijving meedeelt, worden 

opgeslagen in het lenersbestand van de bib. Deze gegevens worden enkel gebruikt 
voor de werking van de bibliotheek.  

10. De gebruiker deelt elke adreswijziging zo snel mogelijk mee aan de bibliotheek. 
11. Bij inschrijving ontvangt de gebruiker een exemplaar van dit reglement. Door zich in 

te schrijven in de bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement. 

Raadplegen in de bibliotheek en materialen lenen 
12. De gebruiker kan alle materialen en de pc’s gratis raadplegen.  
13. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen enkel gebruik maken van de jeugdcollectie. Dit 

geldt zowel voor boeken als voor AVM-materialen. Vanaf 12 jaar is de volledige 
collectie toegankelijk. 

14. De meeste tijdschriften kunnen geleend worden, behalve het meest recente 
exemplaar, dat enkel in de bib geraadpleegd kan worden. Ook bepaalde andere 
materialen, zoals dagbladen en sommige naslagwerken, kunnen enkel ter plaatse 
worden geraadpleegd. 

15. Ook het lenen van e-readers met een selectie van e-boeken is gratis.  
16. De basisleentermijn van alle materialen is 3 weken. De lener krijgt een ticket waarop 

de vervaldatum van de leentermijn van de materialen staat. Dit ticket geldt als bewijs 
bij betwistingen. 

  



 

 32/59 

De uitleenvoorwaarden zijn opgenomen in onderstaande tabel: 
 
Materiaal Maximum 

aantal 
Uitleen-
termijn 
(weken) 

Maximum 
aantal 
keer 
verlengen 

Leengeld Boete per 
geleend object 
per dag 

Boeken/luisterboeken/daisy
boeken 

     10 

     3       3  Gratis € 0,20 

e-readers       1 

Tijdschriften/strips     10 

Cd’s     10 

Dvd-speelfilms en –series       5 

Dvd-documentaires en 
muziek-dvd’s 

    10 Taalcursussen 

Cd-roms (rijbewijs) 

 
17. Per lenerskaart kan er maximum 1 e-reader tegelijkertijd geleend worden. Kinderen 

onder 12 jaar kunnen enkel een e-reader lenen met toestemming van de ouders of 
voogd aan de hand van een door hen ondertekend formulier. 

18. De bibliotheek heeft het recht om voor speciale deelcollecties of voor specifieke 
uitleenactiviteiten af te wijken van het algemeen reglement. 

19. Voor bepaalde diensten kan de gebruiker 24 uur per dag en 7 dagen op 7 terecht 
op de website http://ronse.bibliotheek.be. Hier vindt men informatie over de 
bibliotheek en kan men online de catalogus raadplegen. Via ‘Mijn Bibliotheek’ kan 
de gebruiker de leentermijn verlengen, uitgeleende materialen reserveren, de eigen 
leengegevens controleren enzovoort. 

20. Voor scholen, instellingen en socio-culturele organisaties bestaan specifieke 
leenvoorwaarden. Deze kunnen nagevraagd worden in de bibliotheek. 

Verlengen 
21. De lener kan de basisleentermijn maximaal 3 keer verlengen met 3 weken. Alle 

materialen kunnen verlengd worden, behalve gereserveerde titels en voor zover de 
maximale uitleentermijn niet wordt overschreden. De nieuwe leentermijn start op de 
dag van de verlenging. Eventueel resterende dagen van de basisleentermijn 
vervallen. Verlengen kan ter plaatse in de bibliotheek, telefonisch of digitaal via ‘Mijn 
Bibliotheek’. 

22. Als online verlengen via ‘Mijn Bibliotheek’ door een technische storing niet mogelijk 
is, moet de gebruiker de verlenging op een andere manier in orde brengen of de 
geleende materialen op tijd terugbrengen. Als een verlenging pas gebeurt na het 
verstrijken van de oorspronkelijke leentermijn, wordt een boete aangerekend voor 
het overschrijden van deze leentermijn. 

Reserveren 
23. De gebruiker kan materialen reserveren. Dit kost € 1,00 per reservatie.  
24. De gebruiker kan reserveren ter plaatse in de bibliotheek, telefonisch, via e-mail 

(bibliotheek@ronse.be) of online via ‘Mijn Bibliotheek’. 
25. Zodra een gereserveerd werk beschikbaar is, krijgt de gebruiker een bericht, naar 

keuze via e-mail of via brief.  
26. De gereserveerde materialen blijven 10 dagen na de verzenddatum van het bericht 

ter beschikking in de bib. 
27. Van zodra het gereserveerde materiaal klaarstaat voor de gebruiker moet de 

reservatiekost betaald worden, ook als de gebruiker het gereserveerde materiaal 
niet afhaalt. 
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Materialen lenen uit een andere bibliotheek (IBL of interbibliothecair leenverkeer) 
28. Materialen die de bibliotheek van Ronse niet in de eigen collectie heeft, kunnen 

worden overgebracht uit een andere openbare of wetenschappelijke bibliotheek. De 
lener kan dit aanvragen in de bibliotheek of via bibliotheek@ronse.be en betaalt 
hiervoor € 3,00. Voor materiaal uit universiteitsbibliotheken ligt deze kost hoger. Ook 
wanneer de lener het werk niet afhaalt, moet hij € 3,00 betalen. 

29. Verlenging van IBL-aanvragen kan enkel na toelating van de bibliotheek die het 
materiaal levert. De gebruiker doet de aanvraag ten laatste op de vervaldag van de 
leentermijn, in de bibliotheek of telefonisch. 

Te laat terugbrengen van geleende materialen 
30. De gebruiker moet zelf de vervaldag van de leentermijn van de geleende materialen 

bijhouden. Leners die dit wensen, krijgen van de bibliotheek een herinneringsbericht 
via e-mail, 3 dagen vóór deze vervaldag. Het niet ontvangen van dit bericht kan niet 
worden ingeroepen om een boete niet te moeten betalen. 

31. Wie geleende materialen niet tijdig terugbrengt, moet een boete betalen zoals 
aangegeven in de tabel met uitleenvoorwaarden. 

32. De boete wordt berekend per geleend object en per dag dat men te laat is. Het 
maximale bedrag dat als boete per object kan worden aangerekend, bedraagt 25€, 
exclusief de administratiekosten van de maningsprocedure. 

33. Er moet een boete betaald worden vanaf de eerste dag na het verstrijken van de 
uitleentermijn. Het aanrekenen van een boete staat dus los van het ontvangen van 
maningen. Bij een laattijdige verlenging blijft een boete voor het overschrijden van 
de basisleentermijn verschuldigd. 

34. De lener betaalt de administratiekosten voor de maningen die per brief worden 
verstuurd na het verstrijken van de leentermijn. Maningen die via e-mail verstuurd 
worden, zijn gratis. Na de eerste 2 maningen wordt per aangetekend schrijven een 
nota verstuurd waarop de niet-teruggebrachte materialen en hun kostprijs vermeld 
staan. Bij het niet reageren op deze 3 maningen, zal de Financiële Dienst een 
factuur opstellen met het verschuldigde bedrag.  

35. De gebruiker kan enkel in de bibliotheek betalen. Bij betalingen wordt er steeds een 
ticket afgeleverd. Betwistingen over uitgevoerde betalingen worden slechts 
aanvaard mits het voorleggen van dit ticket. 

Gebruik van computers, tablets en internet in de bibliotheek 
36. De digitale bibliotheek omvat de (online) informatie, toepassingen en collectie die 

de bibliotheek via computers, tablets en andere digitale dragers aanbiedt. 
37. Leden van de bib kunnen gratis gebruik maken van de pc’s. De gebruiker meldt zich 

hiervoor aan bij de infobalie met zijn e-ID of persoonlijke lenerskaart. 
 In de jeugdafdeling: toegang tot de pc’s onder 12 jaar. 
 Andere computers in de bib: toegang tot de pc’s vanaf 12 jaar. 

38. De pc’s zijn beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. 
39. In volgorde van aanmelding kan gedurende een half uur gewerkt worden. Deze 

tijdsduur kan stilzwijgend verlengd worden tot zich andere kandidaat-gebruikers 
aandienen. 

40. Reserveren van een pc is niet mogelijk. 
41. De pc’s kunnen tijdelijk gereserveerd worden door het personeel voor educatieve 

doeleinden. Persoonlijk gebruik is dan niet mogelijk. 
42. In de bibliotheek kan onbeperkt gebruik worden gemaakt van gratis draadloos 

netwerk (Wi-Fi). 
43. Het is mogelijk informatie af te drukken of te kopiëren. De bibliotheek werkt enkel 

met kopiekaarten. De tarieven zijn beschikbaar in de bib. 
44. Het is mogelijk informatie op te slaan op een geheugenstick die de gebruiker zelf 

meebrengt. 
  



 

 34/59 

45. Volgend gebruik van de computers of internet in de bib is verboden en kan 
aanleiding geven tot sancties: 

 gebruiken van internet voor illegale doeleinden 
 bezoeken van pornografische websites of andere sites in strijd met de openbare 

orde en goede zeden 
 storend gedrag of overlast aan de pc’s 
 zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of 

andere inbreuken op het copyright 
 schenden van het computerbeveiligingssysteem 
 vernietigen, veranderen of aanpassen van computerinformatie 
 vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens 

die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers 
 installeren en gebruiken van eigen software. 

Informatie en begeleiding 
46. De gebruiker kan steeds een beroep doen op het bibliotheekpersoneel voor 

informatie en begeleiding. 
47. Een bibliotheekmedewerker helpt graag bij het starten en met algemene vragen 

over het gebruik van de pc’s of internet. Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet 
beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden of te begeleiden bij het 
gebruik van internet of de pc’s. 

Aansprakelijkheid 
48. De uitleningen zijn persoonlijk. De gebruiker is aansprakelijk voor de materialen 

die op zijn persoonlijke lenerskaart werden uitgeleend. 
49. De lener moet de materialen die hij wil lenen, nakijken op beschadiging en 

volledigheid. Als er problemen zijn, moet hij een bibliotheekmedewerker 
verwittigen om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld. 

50. De Stad Ronse is niet aansprakelijk voor schade aan geheugenstick, computer, 
smartphone, tablet of andere apparatuur van de gebruiker. De Stad Ronse is 
evenmin aansprakelijk voor het verlies van gegevens en voor gelijk welke andere 
schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de pc’s of het 
bibliotheeknetwerk. 

51. De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor het 
verlies van gegevens of voor schade veroorzaakt door het gebruik van de pc’s of 
de internettoegang in de bibliotheek. 

52. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van 
internet, de toepassing ‘Mijn Bibliotheek’, de online catalogus of online 
databanken en collecties. 

Bijkomende bepalingen voor audiovisuele materialen (cd’s, dvd’s, enz.) 
53. Kinderen tot 12 jaar kunnen enkel AVM-materiaal uit de jeugdcollectie ontlenen. 

Ouders dienen eenmalig toestemming te geven als kinderen materiaal in de 
AVM-afdeling willen ontlenen.  

54. De gebruiker mag geleende audiovisuele materialen niet in het openbaar (laten) 
gebruiken. De Stad Ronse is niet verantwoordelijk voor misbruiken. 

55. De Stad Ronse is evenmin aansprakelijk voor eventuele defecten of schade aan 
apparatuur door het gebruik van geleende materialen. 

56. Het is verboden digitale dragers te kopiëren in de bibliotheek. 

Verlies of beschadiging 
57. Bij verlies, diefstal of ernstige beschadiging van bibliotheekmaterialen moet de 

gebruiker het materiaal vergoeden. Een vervangexemplaar wordt enkel aanvaard 
indien het om volledig identiek materiaal gaat. Als het werk uit meerdere delen 
bestaat die niet afzonderlijk geleverd worden, moet het volledige werk vergoed 
worden. Als een werk niet meer verkrijgbaar is, kan een toeslag, te bepalen door 
de bibliothecaris, worden aangerekend. Eenmaal verloren werken vergoed zijn, 
worden die niet meer teruggenomen noch terugbetaald. De bibliotheek doet geen 
afstand van haar eigendomsrecht. 
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58. Bij beperkte beschadiging van materialen wordt € 5,00 aangerekend.  
59. Bij ernstige beschadiging of verlies wordt de aankoopprijs van het materiaal 

aangerekend. 
60. In alle andere gevallen wordt het verschuldigde bedrag bepaald door de 

bibliothecaris. 
61. Als bij controle van AVM wordt vastgesteld dat het object niet meer afspeelbaar 

is, wordt de aankoopprijs gevraagd. 
62. De eerste keer dat een lener een e-reader leent, moet hij een formulier 

ondertekenen waarin hij aangeeft dat hij verlies of schade zal vergoeden. 
63. Kapotte cd-doosjes, dvd-boxen… worden vergoed aan de gangbare prijs. 
64. Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de 

bibliothecaris de vergoeding. 

Algemene bepalingen 
65. Iedereen in de bibliotheek moet rustig en ongestoord kunnen raadplegen, lenen, 

lezen, studeren en werken. De bibliotheekgebruiker gedraagt zich respectvol 
tegenover de andere bezoekers, het personeel, de aanwezige materialen en het 
meubilair. Storend gedrag en ongeoorloofde verbale en fysieke handelingen 
kunnen leiden tot sancties. 

66. Eten in de bibliotheek is verboden. 
67. Dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek, met uitzondering van 

assistentiehonden. 
68. Het personeel is gerechtigd de herkomst van het alarmsignaal aan de uitgang na 

te gaan. De hulp van de politie kan ingeroepen worden.  
69. Geleende materialen mogen alleen conform de geldende (auteurs)wetgevingen 

gekopieerd worden. De verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de 
bibliotheekmaterialen ligt bij de gebruiker. 

70. Het niet naleven van de bepalingen in dit reglement leidt tot sancties, al 
naargelang de aard van de inbreuk: 

 vergoeden van veroorzaakte schade 
 een tijdelijk of definitief verbod om bepaalde of alle diensten van de bibliotheek 

te gebruiken 
 tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek 
 bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging. 
71. Een definitieve uitsluiting uit de bibliotheek wordt behandeld door de 

bibliothecaris. 
72. De bibliothecaris zorgt voor de afhandeling van alle niet door dit reglement 

voorziene gevallen en betwistingen. 

Openingsuren 
 
Maandag 9u - 12u 14u - 17u 
Dinsdag / 14u - 20u 
Woensdag 9u - 12u 14u - 17u 
Donderdag / 14u - 17u 
Vrijdag / 14u - 20u 
Zaterdag 9u - 12u / 

Contactgegevens 
Openbare Bibliotheek Ronse 
De Biesestraat 4 - 9600 Ronse 
055/23 28 62 - bibliotheek@ronse.be 

Meer info over de bibliotheek op de website van de Stad Ronse: www.ronse.be 

Website van de bibliotheek en online catalogus: http://ronse.bibliotheek.be 
Mijn Bibliotheek: https://mijn.bibliotheek.be 
Facebook: https://www.facebook.com/bibliotheek.ronse.” 
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Artikel 3: 
Dit dienstreglement wordt van kracht op 01 oktober 2019. 

19. Overeenkomst tussen het Stadsbestuur Ronse en het Erfgoedbureau Erfgoed en 
Innovatie vzw betreffende de opmaak van een UNESCO-dossier voor de 
Fiertelommegang.                                                                                                         
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41§5. 
- De Collegebeslissing van 11 maart 2019 houdende de goedkeuring van het budget 

2019 en het actieplan 2019-2024 van de stedelijke Adviesraad voor Cultuur – werkgroep 
Erfgoed. 

Relevante documenten 

- Het verslag van de vergadering van de werkgroep ‘Erfgoed’ d.d. 11 juni 2019 
- De overeenkomst tussen het Stadsbestuur Ronse en ‘Het Erfgoedbureau : Erfgoed en 

Innovatie’ vzw, lopende van 2019 tot 2022. 

Feiten/context/motivering 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 11 maart 2019 beslist 24.000 euro te 
voorzien voor de werking van de “Werkgroep Erfgoed” van de stedelijke Cultuurraad, 
inbegrepen de eerste schijf van het project rond het uitschrijven van een UNESCO-dossier 
voor de Fiertelommegang door ‘Het Erfgoedbureau’, alsmede de vraag tot het opmaken van 
een betalingsovereenkomst. 

‘Het Erfgoedbureau Erfgoed en Innovatie’ vzw verbindt er zich toe om in samenspraak met de 
“Werkgroep Erfgoed” van de stedelijke Adviesraad voor Cultuur aan te tonen hoe de Fiertel 
een rol speelt in het leven van de Ronsenaars: hoe de Fiertel het verenigingsleven bepaalt, 
hoe de passie wordt doorgegeven van generatie op generatie,… Ze zal dit doen door het 
afnemen van ten minste 10 professionele interviews en door het coördineren van het 
samenbrengen van verschillende vormen van documentatie door de verschillende geledingen 
die bij de organisatie van de Fiertel zijn betrokken.  

‘Het Erfgoedbureau Erfgoed en Innovatie’ vzw verbindt er zich ook toe om in samenspraak 
met de “Werkgroep Erfgoed” van de stedelijke Adviesraad voor Cultuur een dossier op te 
stellen dat zal worden voorgelegd aan UNESCO met het oog op een erkenning van de Fiertel 
als representatief immaterieel cultureel erfgoed. 

Het plan van aanpak bestaat uit drie fasen, die lopen van 2019 tot maart 2022 :  
- de eerste en tweede fase hebben betrekking op het kalenderjaar 2019 – 2020 en 

behelzen het uitwerken van een draaiboek voor 2019 en 2020, deelname aan relevante 
studiedagen, overleg met de bevoegde instanties op nationaal en internationaal 
niveau,…  

- de derde fase heeft betrekking op de periode van januari 2021 tot maart 2022 en behelst 
het schrijven en indienen van een UNESCO-dossier met het oog op de erkenning van 
de Fiertel als representatief immaterieel cultureel erfgoed zoals voorzien in de 
UNESCO-Conventie van 2003. 

 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: 
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Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Wim Vandevelde, 
David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Lech Schelfout 

Enig artikel:  
De overeenkomst tussen het Stadsbestuur Ronse en ‘Het Erfgoedbureau Erfgoed en 
Innovatie’ vzw betreffende de opmaak van een UNESCO-dossier voor de Fiertelommegang, 
lopende van 2019 tot 2022, goed te keuren. 

Intergemeentelijke samenwerking 

20. Zefier.                                                                                                                   
Garantieverklaring Strategische Participaties.                                                                   
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017, artikel 40 §1. 
 
Relevante documenten 

- De informatiebundel inzake de garantieverklaring Strategische Participaties d.d. 06 mei 
2019 ter beschikking gesteld door Zefier. 

- Het informatiememorandum voor de uitgifte van een programma multi-term 
thesauriebewijzen voor de steden en gemeenten die in het kapitaal van Zefier 
deelenemen en die de garantieverklaring hebben ondertekend.  

 
Feiten/context/motivering 

De stad is vennoot van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, 
met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek en geregistreerd bij 
de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 
0680.832.904 (de “Vennootschap”). 

Artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat de vennoten elk voor hun deel 
de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan 
met het oog op de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals 
gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap) en voor het financieren van de 
ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben. 
Overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 zijn de vennoten van de Vennootschap de verbintenis 
aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft 
verbonden in het kader van de verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele 
tekorten tussen de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de 
verwerving van Strategische Participaties enerzijds en inkomsten uit die Strategische 
Participaties anderzijds, te zullen dekken. 
In het verleden heeft de Vennootschap financieringen aangegaan (of overgenomen als 
rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en 
Finiwo) en zal deze in de toekomst aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële 
instelling (hierna de “Arranger”). 
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De Vennootschap heeft het voornemen een thesauriebewijzenprogramma op te zetten 
teneinde de verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te 
financieren en dit met als Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel 
Rogierplein 11, 1210 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 
nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 0403.201.185 (het “Programma”). 

De stad wenst voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking van artikel 13 van de 
statuten van de Vennootschap te erkennen en om die reden de waarborg zoals daarin voorzien 
met betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk te bevestigen. 
Tot slot vergroot de waarborg de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten, 
hetgeen mede in het belang van de gemeente is, omdat dit de financierbaarheid van de 
Strategische Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van de stad en het 
rendement van de stad  hierop, vergroot. 
 
Adviezen/visum 

De nota 2019/16 d.d. 03 juni 2019 van de Financiële Dienst in dit verband. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten 
aanzien van (hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de 
“Begunstigde(n)”):  
alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire 
schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is 
aangegaan en zal aangaan op verzoek van de stad (inclusief, doch zonder afbreuk te doen 
aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek van 
de stad en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op verzoek van enige 
financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische 
Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip van 
herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de) 
bestaande Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, 
evenals alle interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten), wederbeleggingsvergoedingen, 
vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die 
optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden 
die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”); 
in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de verplichting tot 
vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het opneemt in het 
kader van het Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, 
ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, alle redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, 
juridische kosten en uitgaven) die de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het 
Programma zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de 
uitoefening van diens volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met betrekking 
tot het Programma en dit in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) 
Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de stad (de 
“Schadeloosstellingsverbintenis”). 
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Artikel 2: 
De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of 
gedeeltelijk, in één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na 
het verzenden van een aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige 
stavingsstukken aantoont dat: 
de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe aangemaand 
te zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in verband met 
één van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of 
er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de 
overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de 
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt; of 
(i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is die tot 
gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de Vennootschap 
is, of (ii) een procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan verlenen tegen 
haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel van betaling of 
gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de vereffening, of enige 
andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of (iv) er 
sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de Begunstigde. 
Artikel 3: 
De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en 
dat deze geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe. 
Artikel 4: 
Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal 
ondervinden van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel 
of door overdracht (met inbegrip van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder 
algemene titel) van een Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, 
niet vervallen zal zijn door eender welke tussentijdse betaling of vergoeding van eender welk 
deel van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening 
van rekeningen en dat zij zal blijven bestaan voor het volledige bedrag van de Financieringen 
of de Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele verkoop van een Strategische 
Participatie of waardeschommeling. 
Artikel 5: 
Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder 
voorbehoud te aanvaarden. 
Artikel 6: 
Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf 
en de Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om 
haar verplichtingen uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich 
beroepen op enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender 
welke partij met inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de stad vennoot is 
van de Vennootschap. 
Artikel 7: 
Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, 
voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten. 
Artikel 8: 
Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of 
aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking 
met, een Begunstigde of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe 
fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan een Financiering of de 
Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de Vennootschap of enig ander document, 
door het nemen, de verandering, de hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het 
nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met 
betrekking tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, dat in afwezigheid van deze 
bepaling de Borgstelling zou kunnen vrijgeven. 
Artikel 9: 
De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslaan van de verplichting de stad kennis 
te geven van enige wijziging aan enige Financiering of Schadeloosstellingsverbintenis. 
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Artikel 10: 
Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk 
en zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en 
voorrechten met inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije 
toerekening van betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een 
schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 
2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de borgstelling) van het 
Belgisch Burgerlijk Wetboek. 
Artikel 11: 
Volmacht te verlenen aan de Vennootschap en haar secretaris, om alle handelingen te stellen 
(met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, 
registraties en informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig 
zouden kunnen zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de 
Borgstelling. 

Organisatieontwikkeling 

21. Stadspersoneel.                                                                                                      
Arbeidsreglement.                                                                                                                  
Aanpassing van de uurroosters van het personeel van de sportsite ’t Rosco.       
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/Rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41, 9°. 
- De arbeidsovereenkomstenwet. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2003, en latere wijzigingen, houdende de 

goedkeuring van het arbeidsreglement. 
- De collegebeslissing van 08 april 2019, houdende het voorstel tot wijziging en/of 

toevoeging van de uurroosters voor de sportsite ‘t Rosco. 
 
Relevante documenten 

- De nota van Veerle Laurier, waarnemend verantwoordelijke sportdienst, van 27 maart 
2019, houdende de vraag tot invoering van de nieuwe uurroosters voor het personeel 
van de sportsite AGB ’t Rosco. 

- De nota van Ann Hemberg, medewerker van de personeelsdienst, van 05 april 2019. 
- Het met reden omkleed advies van 30 april 2019 van het Hoogoverlegcomité. 

 
Feiten/Context/Motivering 

Voor de continuïteit van de dienst en rekening houdend met de opening van het nieuwe 
zwembad is het noodzakelijk nieuwe uurroosters in te voeren. 

Bij het opmaken van de uurroosters werd rekening gehouden met de toepasselijke 
reglementering met betrekking tot.: 

- maximum dagelijkse arbeidsduur (11 uur) 
- gemiddelde weekgrens van 38u/week 
- pauze van 30 minuten indien langer dan 6 uur ononderbroken gewerkt 
- rusttijd tussen 2 dagen :  11 uur. 

De nieuwe uurroosters werden opgemaakt in samenspraak met het betrokken personeel van 
de sportsite ’t Rosco. 
Het voorstel van Veerle Laurier betreffende de nieuwe uurroosters moet worden voorgelegd 
aan het personeel waarop de uurroosters van toepassing zijn en zij moeten anoniem 
opmerkingen kunnen formuleren. 
Een anonieme rondvraag is gebeurd bij het in dienst zijnde personeel. 
De uurroosters werden voor advies voorgelegd aan de leden van het Managementteam. 
Een wijziging van uurroosters is onderworpen aan syndicaal overleg. 
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De gewijzigde/nieuwe uurroosters werden voorgelegd op het B.O.C. van 30 april 2019.  Er 
was een unaniem positief advies voor alle wijzigingen en/of nieuwe uurroosters, met 
uitzondering van de uurroosters voor sportmonitor. Er zal bij de indiensttreding van de nieuwe 
sportmonitor een nieuw voorstel worden voorgelegd en een nieuwe bevraging gebeuren onder 
alle sportmonitoren.  Voorlopig blijven de huidig voorziene uurroosters van toepassing. 
Voor de continuïteit van de dienst en rekening houdend met de opening van het nieuwe 
zwembad in de sportsite ’t Rosco is het noodzakelijk nieuwe uurroosters in te voeren of 
bestaande uurroosters te wijzigen. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De gewijzigde uurroosters voor het personeel van de sportsite ’t Rosco goed te keuren en toe 
te voegen in het arbeidsreglement zoals volgt: 

Uurroosters redders en toezichters 

Uurrooster redders-toezichters zwembad schoolperiode 

 
VM  NM 

 
NM 

 
VM 

 
NM 

 
VM 

 
NM 

 

 
Toezichter 

1 
  Toezichter 2   redder 1   redder 2   redder 3   redder 4   

Toezichter 
3 

  

Maandag 7:00-15:30 8,0 Thuis   16:00-21:30 5,5 
7:00-
15:30 

8,0 
14:00-
21:30 

7,0 
8:30-
16:00 

7,0 
13:00-
21:30 

8,0 

                              

Dinsdag 7:00-15:30 8,0 14:00-21:30 7,0 14:00-21:30 7,0 
7:00-
15:30 

8,0 Thuis   
8:00-
15:30 

7,0 
13:00-
21:30 

8,0 

                              

Woensdag 7:00-15:30 8,0 14:00-21:30 7,0 13:00-21:30 8,0 
7:00-
15:30 

8,0 Thuis   Thuis   
13:00-
21:30 

8,0 

                              

Donderdag 7:00-15:30 8,0 16:00-21:00 5,0 Thuis   
7:00-
15:30 

8,0 
14:00-
21:30 

7,0 
8:00-
15:30 

7,0 
15:00-
21:30 

6,0 

                              

Vrijdag 7:00-13:30 6,0 Thuis   13:00-21:30 8,0 
7:00-
13:30 

6,0 
16:00-
21:00 

5,0 
8:00-
16:00 

7,5 
13:00-
21:30 

8,0 

                              

Zaterdag Thuis 0,0 8:30-18:30 9,5 Thuis   Thuis   
8:30-
18:30 

9,5 
8:30-
18:30 

9,5 Thuis   

                              

Zondag Thuis 0,0 8:30-18:30 9,5 8:30-18:30 9,5 Thuis   
8:30-
18:30 

9,5 Thuis   Thuis   

 38,0  38,0  38,0  38,0  38,0  38,0  38,0  
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Uurrooster redders - toezichters zwembad schoolvakanties 

 
VM  NM 

 
NM 

 
VM 

 
NM 

 
VM 

 
NM 

 

 
Toezichter 

1 
  Toezichter 2   redder 1   redder 2   redder 3   redder 4   

Toezichter 
3 

  

Maandag 8:00-16:30 8,0 Thuis   
16:00-
21:30 

5,5 
8:00-
16:30 

8,0 
14:00-
21:30 

7,0 
9:30-
16:00 

6,0 
13:00-
21:30 

8,0 

                              

Dinsdag 8:00-16:30 8,0 14:00-21:30 7,0 
14:00-
21:30 

7,0 
8:00-
16:30 

8,0 Thuis   
9:30-
16:00 

6,0 
13:00-
21:30 

8,0 

                              

Woensdag 8:00-16:30 8,0 14:00-21:30 7,0 
13:00-
21:30 

8,0 
8:00-
16:30 

8,0 Thuis   Thuis   
13:00-
21:30 

8,0 

                              

Donderdag 8:00-16:30 8,0 16:00-21:00 5,0 Thuis   
8:00-
16:30 

8,0 
14:00-
21:30 

7,0 
9:30-
17:00 

7,0 
15:00-
21:30 

6,0 

                              

Vrijdag 8:00-14:30 6,0 Thuis   
13:00-
21:30 

8,0 
8:00-
14:30 

6,0 
16:00-
21:00 

5,0 
8:30-
18:30 

9,5 
13:00-
21:30 

8,0 

                              

Zaterdag Thuis 0,0 8:30-18:30 9,5 Thuis   Thuis   
8:30-
18:30 

9,5 
8:30-
18:30 

9,5 Thuis   

                              

Zondag Thuis 0,0 8:30-18:30 9,5 8:30-18:30 9,5 Thuis   
8:30-
18:30 

9,5 Thuis   Thuis   

 38,0  38,0  38,0  38,0  38,0  38,0  38,0  
 

Uurroosters zaalwachters 
 

Uurrooster zaalwachters  

 zaalw. 1   zaalw. 2   zaalw. 3   zaalw. 4   

 
groendienst  zaal   kasdienst 

zb 
 kasdienst 

sh 
 

Maandag 8:00-16:30 8,0 
8:00-
16:30 

8,0 
12:00-
20:30 

8,0 
13:30-
23:00 

9,0 

                  

Dinsdag 8:00-16:30 8,0 
16:30-
22:30 

6,0 
12:00-
20:30 

8,0 Thuis 0,0 

                  

Woensdag 8:00-16:30 8,0 
14:00-
22:30 

8,0 
12:00-
20:30 

8,0 
13:00-
22:30 

9,0 

                  

Donderdag 8:00-16:30 8,0 Thuis 0,0 
12:00-
20:30 

8,0 
16:30-
23:00 

6,0 

                  

Vrijdag 8:00-14:30 6,0 Thuis 0,0 
14:00-
20:30 

6,0 
16:00-
22:30 

6,0 

                  

Zaterdag Thuis 0,0 
8:30-
17:00 

8,0 Thuis 0,0 
13:00-
21:30 

8,0 



 

 43/59 

Zondag Thuis 0,0 
8:30-
17:00 

8,0 Thuis 0,0 Thuis 0,0 

 38,0  38,0  38,0  38,0  
 

Uurroosters poetspersoneel 

Uurrooster poetsvrouwen zwembad-sporthal 4VTE 

 
poetsvrouw 1   

poetsvrouw 
2 

  
poetsvrouw 

3 
  

poetsvrouw 
4 

  

              

         

Maandag Thuis 0,0 15:00-21:30 6,0 6:00-14:30 8,0 7:00-15:30 8,0 

                  

Dinsdag 6:00-14:30 8,0 13:00-21:30 8,0 6:00-14:30 8,0 8:00-16:30 8,0 

                  

Woensdag 6:00-14:30 8,0 13:00-21:30 8,0 6:00-14:30 8,0 Thuis 0,0 

                  

Donderdag 6:00-14:30 8,0 13:00-21:30 8,0 6:00-14:30 8,0 Thuis 0,0 

                  

Vrijdag Thuis 0,0 13:00-21:30 8,0 6:00-12:30 6,0 7:00-15:30 8,0 

                  

Zaterdag 8:00-15:30 7,0 Thuis 0,0 Thuis 0,0 11:00-18:30 7,0 

                  

Zondag 8:00-15:30 7,0 Thuis 0,0 Thuis 0,0 11:00-18:30 7,0 

 38,0  38,0  38,0  38,0  
 

Uurroosters jobstudenten 

Uurrooster jobstudenten zwembad schoolperiode   

 
jobstudent 

1 
  

jobstudent 
2 

  
jobstudent 

3 
  

  
Maandag               
                
Dinsdag               
                

Woensdag 
14:00-
20:00 

6,0 
14:00-
20:00 

6,0 
14:00-
20:00 

6,0 
  

                
Donderdag               
                
Vrijdag               
                

Zaterdag 8:30-18:00 9,0 8:30-18:00 9,0 
11:00-
18:30 

7,0 
  

                

Zondag 8:30-18:00 9,0 8:30-18:00 9,0 
11:00-
18:30 

7,0 
  

 24,0  24,0  20,0    
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Uurrooster jobstudenten schoolvakanties 

 
jobstudent 

1 
  

jobstudent 
2 

  
jobstudent 

3 
  

jobstudent 
4 

  

Maandag 9:00-15:30  6,0 
10:00-
16:30  

6,0 
14:30-
20:30 

6,0 
15:30-
21:30 

6,0 

                  

Dinsdag 9:00-15:30  6,0 
10:00-
16:30  

6,0 
14:30-
20:30 

6,0 
15:30-
21:30 

6,0 

                  

Woensdag 9:00-15:30  6,0 
10:00-
16:30  

6,0 
14:30-
20:30 

6,0 
15:30-
21:30 

6,0 

                  

Donderdag 9:00-15:30  6,0 
10:00-
16:30  

6,0 
14:30-
20:30 

6,0 
15:30-
21:30 

6,0 

                  

Vrijdag 9:00-15:30  6,0 
10:00-
16:30  

6,0 
14:30-
20:30 

6,0 
15:30-
21:30 

6,0 

                  

Zaterdag 9:00-17:30 8,0 
10:00-
18:30 

8,0         

                  

Zondag         9:00-17:30 8,0 
10:00-
18:30 

8,0 

 38,0  38,0  38,0  38,0  

Uurrooster zwembadcoördinator 

Uurrooster Zwembadcoördinator 

              

    coördinator         

  Norm glijtijd vast glijtijd vast glijtijd 

Maandag 8:00 
7:30-8:30 

8:30-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
16:00 

16:00-
17:30 

              

Dinsdag 8:00 
7:30-8:30 

8:30-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
16:00 

16:00-
17:30 

              

Woensdag 8:00 
7:30-8:30 

8:30-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
16:00 

16:00-
17:30 

              

Donderdag 8:00 
7:30-8:30 

8:30-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
16:00 

16:00-
17:30 

              

Vrijdag 6:00 
7:30-8:30 

8:30-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
14:30 

14:30-
15:30 

  38:00           
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Zaterdag   
          

              

Zondag   
          

       
 

Uurrooster buurtsportmonitor 

 

Buurtsportcoördinator  (uitg. juli-aug) 

  
Norm glijtijd vast glijtijd vast glijtijd 

Maandag 0,0 Thuis Thuis Thuis Thuis Thuis 

              

Dinsdag 8,0 
7:30-8:30 8:30-12:00 12:00-13:30 13:30-16:00 16:00-17:30 

              

Woensdag 8,0 
7:30-8:30 8:30-12:00 12:00-13:30 13:30-16:00 16:00-17:30 

              

Donderdag 8,0 
7:30-8:30 8:30-12:00 12:00-13:30 13:30-16:00 16:00-17:30 

              

Vrijdag 8,0 
7:30-8:30 8:30-12:00 12:00-13:30 13:30-16:00 16:00-17:30 

              

Zaterdag 7:45 
7:30-8:30 8:30-12:00 12:00-13:30 13:30-16:00 16:00-17:30 

              

Zondag 0,0 Thuis Thuis Thuis Thuis Thuis 

Totaal 39,45           
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Buurtsportcoördinator (juli-aug)   

  
  Norm glijtijd vast glijtijd   

Maandag 6,0 
12:00-
13:30 

13:30-
17:00 17:00-19:00   

            

Dinsdag 6,0 
12:00-
13:30 

13:30-
17:00 17:00-19:00   

            

Woensdag 6,0 
12:00-
13:30 

13:30-
17:00 17:00-19:00   

            

Donderdag 6,0 
12:00-
13:30 

13:30-
17:00 17:00-19:00   

            

Vrijdag 5,4 
12:00-
13:30 

13:30-
17:00 17:00-19:00   

            

Zaterdag 0,0 
12:00-
13:30 

Thuis Thuis 
  

            

Zondag 0,0 
12:00-
13:30 

Thuis Thuis 
  

Totaal 29,40         

 
David Vandekerkhove (raadslid, N-VA) verlaat de zitting. 

22. Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake onderlinge 
samenwerking.                                                                                                          
Aanpassing door toevoeging van een bijlage.                                                                   
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en artikel 41, 2° 
lid, 5° en artikel 56 en 196. 

˗ De gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 november 2017 houdende de goedkeuring van 
de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse betreffende de 
onderlinge samenwerking en de daarbij horende bijlagen. 

˗ De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16 november 2017 
houdende de goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het 
OCMW Ronse betreffende de onderlinge samenwerking en de daarbij horende 
bijlagen. 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 05 augustus 2019 
houdende de aanpassing van de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het 
OCMW Ronse inzake onderlinge samenwerking door toevoeging van een bijlage. 

Relevante documenten 

De Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake onderlinge 
samenwerking, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 november 2017. 
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Feiten/context/motivering 

In overeenstemming met het decreet over het Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd om 
beheersovereenkomsten goed te keuren zoals vermeld in artikel 196, met name de 
beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW over het gemeenschappelijk gebruik 
van elkaars diensten. 

Het stads- en OCMW-bestuur wensen hun krachten te bundelen door intensere samenwerking 
waarbij kennisbundeling, efficiëntie en beheersing van recurrente kosten worden beoogd. 

Het toevoegen van een bijlage aan de beheersovereenkomst kadert in de visie van de stad en 
het OCMW met betrekking tot kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De aanpassing door toevoeging van de bijlage nummer 6 aan de Beheersovereenkomst tussen 
de Stad Ronse en het OCMW Ronse betreffende onderlinge samenwerking goed te keuren, als 
volgt : 
 
Bijlage 6: Samenwerking op het vlak van onderhoud/ sportinfrastructuur 
a) Doelstelling 

De logistieke en schoonmaakdienst van het Woonzorgcentrum De Linde draagt bij aan de 
operationele ondersteuning (schoonmaken) van de gebouwen van het sportcomplex van de 
stad. 

b) Werkwijze 
De doelstelling met betrekking tot het onderhoud (schoonmaken) van de gebouwen van het 
sportcomplex van de stad worden in onderling overleg bepaald door beide besturen, op 
voorstel van de verantwoordelijke van de sportdienst en na advies van het gemeenschappelijk 
MT.  
Bij de verwezenlijking van de doelstellingen, met een maximale afstemming ten voordele van 
een efficiënte werking en synergie, mits strikte inachtneming van alle relevante wet- en 
regelgeving : 

˗ houdt de medewerker en/of verantwoordelijke van de sportdienst rekening met de 
verschillende regelgevingen, processen, procedures en huishoudelijke reglementen 
van beide organisaties 

˗ respecteert de medewerker en/of verantwoordelijke van de sportdienst naast de 
specifieke rapporteringslijnen ook de algemeen geldende beleidslijnen van beide 
organisaties 

˗ houdt de medewerker en/of verantwoordelijke van de sportdienst rekening met de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals deze door beide organisaties werden 
gedefinieerd. 

c) Personeel 
De medewerkers en/of coördinator gebouwen staan, vanaf de uitvoering van deze 
beheersovereenkomst, mee in voor de realisatie van de doelstellingen van de Dienst 
Gebouwen voor zowel stad als OCMW. 

d) Locatie 
De medewerkers en/of coördinator gebouwen zijn gelokaliseerd in het sportcomplex. 

e) Middelen 
De middelen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het sportcomplex zullen ter 
beschikking gesteld worden. 

Zij zullen aangerekend worden aan de stad voor alle gebouwen van het sportcomplex van de 
stad.  

f) Financieel 
De algemene bepalingen van de beheersovereenkomst zijn geldend. 
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David Vandekerkhove (raadslid, N-VA) komt de zitting binnen. 

23. Rapportering over de organisatiebeheersing.                                                                    
Rapport 2018 van de algemeen directeur.                                                                    
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 217, 218 en 219. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 20 april 2015 houdende goedkeuring van het algemeen 

kader van interne controle met name ‘de leidraad organisatiebeheersing voor lokale 
besturen’. 

Relevante documenten 

- Nota jaarrapport 2018 
- Rapport klachten 2018 
- Eindrapport werkpunten zelfevaluatie. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse heeft in de loop van 2016-2017 geopteerd om een zelfevaluatie uit te voeren op 
basis van de leidraad “Organisatiebeheersing voor lokale besturen” van het Vlaams Agentschap 
Audit Vlaanderen. Bij deze oefening werden verschillende medewerkers uit verschillende 
diensten betrokken.  
De leidraad omvat in totaal 10 thema’s zoals organisatiecultuur, ICT, communicatie, HRM, financieel 
management,.... en per thema werden onze sterke en zwakke punten bepaald. De zelfevaluatie 
stelde de organisatie in staat om verder te werken aan de verhoging van de kwaliteit van de 
dienstverlening en van de efficiëntie. 
Om na te gaan waar we vandaag staan en wat onze prioritaire werkpunten zijn binnen de organisatie, 
is er een oproep gebeurd per afdeling voor een stand van zaken omtrent de opgesomde 
verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie in 2016-2017. De bevindingen, de 
aanbevelingen en de opvolging van reeds uitgevoerde audits komen ook aan bod (zie verschillende 
tabbladen). 
Het OCMW heeft reeds over het kalenderjaar 2018 gerapporteerd tijdens de OCMW-raad van 19 
december 2018.  
Omwille van de sterke samenwerking tussen de stad en het OCMW, de vergaande eenmaking en 
centralisatie van de dienstverlening en de eenduidige operationele leiding, opteren we er uiteraard 
voor om een uniform kader voor beide besturen te realiseren, gezamenlijk te rapporteren,… en dit 
vanaf 2020. 

Voordracht 

Op voorstel van de algemeen directeur. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Neemt kennis van de rapportering 2018 van de organisatiebeheersing met inbegrip van de 
bijlagen. 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

24. Voorstel tot plaatsen van dringende punten op de agenda in overeenstemming met 
artikel 23 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.                                                        
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 56§1 en 40§1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 23.  
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer 

bepaald artikel 41 lid 9. 
- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikels 56 en 86, 3°. 
- De wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, 

inzonderheid artikels 21 en 22. 
- De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 17 maart 2014 houdende delegatie van de bevoegdheid 

van de gemeenteraad aan de heer Burgemeester voor het aanwerven, benoemen, 
bevorderen, ontslaan en oppensioen stellen van de leden van de Lokale Politie Ronse. 

- De Vlaamse Wooncode, artikel 28, §1, dat de gemeenten aanduidt als regisseur van het 
woonbeleid op hun grondgebied. 

- Het regionaal Klimaatplan “Klimaatgezond Z-O Vlaanderen”, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 02 juli 2018, waarin verschillende maatregelen zijn 
opgenomen inzake verduurzaming van residentiële gebouwen. 

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 betreffende de uitbreiding 
van de taakstelling van de Energiehuizen. 

- De erkenning van SOLVA als Energiehuis voor de steden/gemeenten in de regio Z-O 
Vlaanderen, uitgezonderd Aalst. 

- Het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018 
dat de modaliteiten bepaalt om in aanmerking te komen voor subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten (=IGS) ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. 

- Collegebeslissing van 18 maart 2019 houdende principiële goedkeuring in verband met de 
toetreding ‘Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid’ georganiseerd door SOLVA. 

- Het artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) lokaal woonbeleid dat stelt 
dat enkel projecten met een werkingsgebied van minstens twee steden/gemeenten in 
aanmerking komen voor subsidiëring. 

Relevante documenten 

- Schrijven van 22 augustus 2019 van de waarnemend Gouverneur, de heer Didier 
Detollenaere houdende melding dat de delegatie van de gemeenteraad aan de 
Burgemeester ingevolge artikel 56 van de Wet op de Geïntegreerde Politie enkel geldt per 
lopende legislatuur. 

- Nota aan het College van Andrée De Bruycker, huisvestingsambtenaar, d.d. 20 juni 2019 
in verband met de aanvraag van het subsidiedossier ‘Intergemeentelijke Samenwerking 
Woonbeleid (IGS)’ door SOLVA. 

- Overzicht verplichte en aanvullende activiteiten IGS woonbeleid – BVR over het lokaal 
woonbeleid van 16 november 2018. 

- Richtlijnenkader activiteiten besluit lokaal woonbeleid van 16 november 2018, versie 3 -  1 
april 2019. 

- Subsidieaanvraagdossier IGS woonbeleid - cluster 5. 
- Toelichtingsnota IGS Woonbeleid – SOLVA. 
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Feiten/context/motivering 

1. Bij hoogdringendheid. Veiligheidspersoneel. Politie. Delegatie van de bevoegdheid van de 
gemeenteraad aan de heer Burgemeester inzake het aanwerven, benoemen, bevorderen, 
ontslaan en oppensioen stellen van de leden van de Lokale Politie Ronse, voor  deze 
legislatuur. Beslissing. 

 
Bij gemeenteraadsbesluit van 17 maart 2014 werd aan de Burgemeester delegatie verleend tot 
het treffen van beslissingen met betrekking tot de aanwerving, benoeming, bevordering, ontslag 
en pensionering van de leden van de Politiezone Ronse (met uitzondering van de korpschef en 
de hogere officieren), voor de legislatuur 2013 – 2018. 
De waarnemend Gouverneur, de heer Didier Detollenaere, meldt in zijn schrijven van 22 augustus 
2019, aan het College van Burgemeester en Schepenen dat er voor de benoeming van 
politiepersoneel niet meer kan verwezen worden naar het gemeenteraadsbesluit van 17 maart 
2014 omdat de delegatie door de gemeenteraad, op basis van artikel 56 van de Wet op de 
Geïntegreerde Politie, enkel geldt per lopende legislatuur. 
Middels dit schrijven wordt de termijn gestuit van enkele reeds genomen besluiten van de 
burgemeester betreffende benoemingen tijdens deze nieuwe legislatuur en zijn deze besluiten 
vatbaar voor schorsing. 
Bij gemeenteraadsbesluit van 03 januari 2019 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.  
Bijgevolg dient, voor de legislatuur 2019 – 2024, de gemeenteraad zijn bevoegdheid voor het 
aanwerven, benoemen, bevorderen, ontslaan en oppensioen stellen van de leden van de Lokale 
Politie Ronse, opnieuw te delegeren aan de Burgemeester. 

Het artikel 23 van het decreet over het Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 stipuleert als volgt 
: 
‘Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 
spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee 
derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de 
spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.’ 

Aan de gemeenteraadsleden wordt gevraagd om akkoord te gaan met het toevoegen van dit punt 
aan de agenda van de gemeenteraad van 02 september 2019 om bovenvermelde redenen. 

 
2. Bij hoogdringendheid. Toetreding tot het regionaal project 'Intergemeentelijke 

Samenwerking Woonbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen' en aanvraag subsidie 2020-2025 door 
SOLVA bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Goedkeuring. 

De lokale besturen hebben conform artikel 28, §1 van de Vlaamse Wooncode de regierol voor 
het woonbeleid op hun grondgebied. Dit betekent dat ze een coördinerende en sturende rol 
opnemen om het woonbeleid op lokaal niveau te realiseren. Ze hebben een aantal belangrijke 
uitvoerende taken op het vlak van betaalbaar wonen, kwaliteitsbewaking en dienstverlening naar 
de burger. Op 01 januari 2019 trad het besluit van de Vlaamse regering over het lokaal 
woonbeleid in werking. Hierin is een nieuwe subsidieregeling voor Intergemeentelijke 
samenwerkingsprojecten (IGS) woonbeleid voor de periode 2020-2025 vervat. Ook nieuwe IGS-
projecten kunnen opstarten. 

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA treedt op als initiatiefnemer voor het 
indienen van een subsidieaanvraag bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen voor 6 clusters lokaal 
woonbeleid. 19 van de 21 steden en gemeenten die lid zijn van SOLVA hebben reeds een 
principebeslissing ‘toetreding IGS Woonbeleid’, georganiseerd door SOLVA, goedgekeurd. Via 
intergemeentelijke samenwerking en de daaraan gekoppelde subsidies kunnen de 19 steden en 
gemeenten hun lokaal woonbeleid kwalitatief en professioneel uitbouwen. 

Het subsidiedossier 2020-2025 IGS Woonbeleid dient uiterlijk op 30 september 2019 bij het 
Agentschap Wonen-Vlaanderen ingediend te worden.  

Aangezien de eerst volgende gemeenteraadszitting pas doorgaat op 14 oktober 2019 wordt aan 
de gemeenteraadsleden gevraagd om akkoord te gaan met het toevoegen van dit punt aan de 
agenda van de gemeenteraad van 02 september 2019 om bovenvermelde reden. 
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Het artikel 23 van het decreet over het Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 stipuleert als volgt 
: 
‘Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 
spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee 
derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de 
spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.’ 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het toevoegen van een dringend punt aan de agenda met name:  
‘Bij hoogdringendheid. Veiligheidspersoneel. Politie. Delegatie van de bevoegdheid van de 
gemeenteraad aan de heer Burgemeester inzake het aanwerven, benoemen, bevorderen, 
ontslaan en oppensioen stellen van de leden van de Lokale Politie Ronse, voor  deze legislatuur. 
Beslissing.’ 
Artikel 2:  
Akkoord te gaan met het toevoegen van een dringend punt aan de agenda met name:  
‘Bij hoogdringendheid. Toetreding tot het regionaal project 'Intergemeentelijke Samenwerking 
Woonbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen' en aanvraag subsidie 2020-2025 door SOLVA bij het 
Agentschap Wonen-Vlaanderen. Goedkeuring.’ 

Joris Vandenhoucke (schepen, CD&V) verlaat de zitting. 

Openbare veiligheid 

25. Bij hoogdringendheid.                                                                                                              
Politie.                                                                                                                                      
Delegatie van de bevoegdheid van de gemeenteraad aan de Burgemeester inzake 
aanwerven, benoemen, bevorderen, ontslaan en oppensioen stellen van de leden van 
de Lokale Politie Ronse, voor deze legislatuur.                                                                             
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, inzonderheid artikels 56 en 86, 3°. 

De wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, inzonderheid 
artikels 21 en 22. 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 41 lid 9. 

De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 

Het gemeenteraadsbesluit van 17 maart 2014 houdende delegatie van de bevoegdheid van de 
gemeenteraad aan de heer Burgemeester voor het aanwerven, benoemen, bevorderen, ontslaan 
en oppensioen stellen van de leden van de Lokale Politie Ronse. 

Schrijven van 22 augustus 2019 van de waarnemend Gouverneur, de heer Didier Detollenaere 
houdende melding dat deze delegatie van de gemeenteraad aan de Burgemeester ingevolge 
artikel 56 van de Wet op de Geïntegreerde Politie enkel geldt per lopende legislatuur. 
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Feiten/context/motivering 

Bij gemeenteraadsbesluit van 17 maart 2014 werd aan de Burgemeester delegatie verleend tot 
het treffen van beslissingen met betrekking tot de aanwerving, benoeming, bevordering, ontslag 
en pensionering van de leden van de Politiezone Ronse (met uitzondering van de korpschef en 
de hogere officieren), voor de legislatuur 2013 – 2018. 

De waarnemend Gouverneur, de heer Didier Detollenaere, meldt, in zijn schrijven van 22 
augustus 2019, aan het College van Burgemeester en Schepenen dat er voor de benoeming van 
politiepersoneel niet meer kan verwezen worden naar het gemeenteraadsbesluit van 17 maart 
2014 omdat de delegatie door de gemeenteraad, op basis van artikel 56 van de Wet op de 
Geïntegreerde Politie, enkel geldt per lopende legislatuur. 

Bij gemeenteraadsbesluit van 03 januari 2019 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.  

Bijgevolg dient, voor de legislatuur 2019 – 2024, de gemeenteraad zijn bevoegdheid voor het 
aanwerven, benoemen, bevorderen, ontslaan en oppensioen stellen van de leden van de Lokale 
Politie Ronse, opnieuw te delegeren aan de Burgemeester. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
Voor de legislatuur 2019 – 2024, aan de Burgemeester delegatie te verlenen om over te gaan tot 
het treffen van beslissingen met betrekking tot de aanwerving, benoeming, bevordering, ontslag 
en pensionering van de leden van de Politiezone Ronse (met uitzondering van de korpschef en 
de hogere officieren). 

Joris Vandenhoucke (schepen, CD&V) komt de zitting binnen. 

Wonen en omgeving 

26. Bij hoogdringendheid.                                                                                              
Toetreding tot het regionaal project 'Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid 
Zuid-Oost-Vlaanderen' en aanvraag subsidie 2020-2025 door SOLVA bij het 
Agentschap Wonen-Vlaanderen.                                                                                                      
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het artikel 28, §1, van de Vlaamse Wooncode dat de gemeenten aanduidt als regisseur 
van het woonbeleid op hun grondgebied, wat inhoudt dat de stad verantwoordelijk is voor 
het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het 
stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en 
alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het 
woonpatrimonium en de woonomgeving. 

- Het regionaal Klimaatplan “Klimaatgezond Z-O Vlaanderen”, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 02 juli 2018, waarin verschillende maatregelen zijn 
opgenomen inzake verduurzaming van residentiële gebouwen. 

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 betreffende de uitbreiding 
van de taakstelling van de Energiehuizen. 

- De erkenning van SOLVA als Energiehuis voor de steden/gemeenten in de regio Zuid-
Oost-Vlaanderen, uitgezonderd Aalst. 

- Het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018 
dat de modaliteiten bepaalt om in aanmerking te komen voor subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten (=IGS) ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. 

- De door het College goedgekeurde princiepsbeslissing in verband met de toetreding 
‘Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid’ georganiseerd door SOLVA, in zitting van 
18 maart 2019. 
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- Het verkennend gesprek met het Agentschap Wonen Vlaanderen op 02 mei 2019. 

- Het artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering lokaal woonbeleid dat stelt dat enkel 
projecten met een werkingsgebied van minstens twee steden/gemeenten in aanmerking 
komen voor subsidiëring. 

Relevante documenten 

- Nota aan het College van Andrée De Bruycker, huisvestingsambtenaar, dd° 20 juni 2019 
in verband met de aanvraag van het subsidiedossier ‘Intergemeentelijke Samenwerking 
Woonbeleid (IGS)’ door SOLVA. 

- Overzicht verplichte en aanvullende activiteiten IGS woonbeleid – Besluit van de Vlaamse 
regering (BVR) over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018. 

- Richtlijnenkader activiteiten besluit lokaal woonbeleid van 16 november 2018, versie 3 van 
01 april 2019. 

- Subsidieaanvraagdossier IGS woonbeleid - cluster 5. 

- Toelichtingsnota IGS Woonbeleid – SOLVA. 

Feiten/context/motivering 

Er zijn 3 Vlaamse Beleidsprioriteiten voor lokaal woonbeleid waarbinnen de stad vrij is om zelf 
beleidskeuzes te maken, oplossingen te bieden aan problemen op de lokale woonmarkt en in te 
spelen op lokale opportuniteiten: 

- de stad zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden 

- de stad werkt aan de kwaliteit van de woning en de woonomgeving 

- de stad informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen. 

De stad geeft via de meerjarenplanning invulling aan de Vlaamse beleidsprioriteiten door het 
koppelen van prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties. 

De regio Zuid-Oost-Vlaanderen wordt gekenmerkt door een relatief oud patrimonium met een 
hogere kans op slechtere woonkwaliteit. 

Het klimaatplan stelt tot doel om 40% CO² te reduceren tegen 2030 (refertejaar 2011) en de 
negatieve effecten van de klimaatverandering op te vangen via een adaptatieplan. 

De sector huishoudens neemt het grootste aandeel van CO²-uitstoot voor zijn rekening door 
gebouwenverwarming, sanitair warm water en elektriciteitsverbruik (47%). 

Voor wat de nieuwe taakstelling betreft is het wenselijk dat de Energiehuizen streven naar een 
maximale synergie met de bestaande woonloketten en IGS-projecten in de steden/gemeenten. 

In het kader van het Besluit van de Vlaamse regering lokaal woonbeleid van 16 november 2018 
zullen aanvullende activiteiten inzake energie enkel nog voor subsidie in overweging genomen 
worden op voorwaarde dat ze geen deel uitmaken van het basistakenpakket of de vernieuwende 
of experimentele activiteiten van de Energiehuizen en op voorwaarde dat ze geen betalende 
dienstverlening aan de inwoners behelzen. 

De deelnemende steden/gemeenten aan een IGS-project lokaal woonbeleid moeten een aantal 
verplichte activiteiten uitvoeren en desgewenst ook een aantal aanvullende activiteiten 
uitvoeren. 

Bij de uitvoering van het IGS-project lokaal woonbeleid moeten de steden/gemeenten bijzondere 
aandacht besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan 
transversale en bovenlokale thema’s die raakpunten hebben met wonen. 
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De verplichte activiteiten vermeldt in het Besluit van de Vlaamse regering lokaal woonbeleid 
van 16 november 2018 zijn opgedeeld volgens volgende Vlaamse beleidsprioriteiten, naast de 
organisatie van een woonoverleg dat tweemaal jaarlijks plaatsvindt, namelijk : 

1) “Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod” 

- de woningmarkt in kaart brengen (lokaal en in het werkingsgebied) 

- kerncijfers over de woningmarkt periodiek bespreken op het woonoverleg 

- het ruimtelijk beleid betrekken bij het lokaal woonoverleg 

- voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen 

- een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren 

- leegstaande gebouwen en woningen registreren en aanpakken. 

2) “Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving” 

- kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium en gemeentelijke 
woningkwaliteitsreglementen periodiek bespreken op woonoverleg 

- een lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren met strategie voor de inzet van wettelijke 
instrumenten: bewaking correct uitvoeren, woningcontroleurs aanwijzen, strategie 
uitwerken 

- gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen op het woonoverleg bespreken 

- het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) gebruiken 

- verzoeken van huurders om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren 
registreren. 

3) “Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen” 

- kerncijfers over de woonpremies bespreken op woonoverleg 

- informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen op 
www.premiezoeker.be 

- een laagdrempelig woonloket aanbieden 

- gestructureerde basisinformatie aanbieden over sociaal wonen, premies en veiligheids- en 
kwaliteitsnormen : tegemoetkomingen, ondersteuningsmaatregelen, sociaal huren, -kopen 
en –lenen, kwaliteitsnormen woningpatrimonium, privaat huren en verhuren, 
beleidsmaatregelen op vlak van wonen en het respectieve dienstverleningsaanbod 

- inwoners ondersteunen bij premieaanvragen, bij de inschrijving voor een sociale 
huurwoning en de actualisatie van de inschrijving en bij de administratieve procedure 
ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring 

- meldpunt anti-discriminatie installeren 

- een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeenten. 

SOLVA heeft voorafgaand een nulmeting in de stad uitgevoerd om een inschatting te kunnen 
maken van de huidige werking van de stad op vlak van woonbeleid en om een voorstel te kunnen 
formuleren voor de keuze van de aanvullende activiteiten. 
De aanvullende activiteiten kunnen door de stad zelf worden gekozen en kunnen verschillend zijn 
binnen eenzelfde cluster. 
De volgende aanvullende activiteiten worden opgenomen in de subsidieaanvraag voor de Sad 
Ronse : 

Prioriteit 1 : De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de 
woonnoden 
1_4 : Zorgen voor de herhuisvesting van kwetsbare inwoners die wonen op een plaats waar dat 
stedenbouwkundig is toegestaan 

Prioriteit 2 : De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving 
2_1 : Op eigen initiatief conformiteitsonderzoeken en gratis conformiteitsattesten afgeven 
2_2 : Een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt 
gesteld in bepaalde situaties 
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2_3 : Een verordening vaststellen en toepassen waarbij de geldigheidsduur van het 
conformiteitsattest beperkt wordt en woningen met dergelijke conformiteitsattesten opvolgen 
2_6 : Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken 
2_7 : Een afsprakenkader met de minister en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de 
stad/gemeente aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten, conformiteitsonderzoeken 
uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen en kamers door het sociaal 
verhuurkantoor 
2_10 : De ongeschiktheid en onbewoonbaarheid en de datum van vaststelling aanbrengen op de 
gevel van private woningen 

Prioriteit 3 : De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen 
3_1 : Een uniek loket installeren voor alle lokale woonactoren die werkzaam zijn in de gemeente 
3_2 : Sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners 
3_3 : Samenwerken met het Vredegerecht en de deurwaarder in het kader van de procedure 
gerechtelijke uithuiszetting. 

Via de intergemeentelijke samenwerking en de daaraan gekoppelde subsidies kan het lokaal 
woonbeleid nog verder kwalitatief en professioneel worden uitgebouwd. SOLVA, het Agentschap 
Wonen Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen voorzien hiervoor de nodige ondersteuning. 
De ondersteuning bestaat uit een subsidie voor de verplichte activiteiten, verhoogd met een 
subsidie voor de aanvullende activiteiten. 
In het voorstel van SOLVA vormt de Stad Ronse, samen met de gemeenten Kluisbergen en 
Maarkedal een cluster om aanspraak te kunnen maken op de subsidiëring van intergemeentelijke 
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. 
Een herziening van het activiteitenpakket en/of werkingsgebied is mogelijk vanaf 2023. 
De subsidiëring voor de verplichte activiteiten wordt berekend op basis van een puntensysteem, 
waarbij een subsidiepunt overeenstemt met 12.000 euro per werkingsjaar. De subsidie voor de 
verplichte activiteiten bedraagt 5 subsidiepunten, welke cumulatief verhoogd kunnen worden op 
basis van 1/aantal private huishoudens in het werkingsgebied 2/aantal nieuwe gemeenten in een 
IGS-project en 3/aantal gemeenten binnen het werkingsgebied met minimum 2.500 en maximum 
5.000 private huishoudens. De subsidie voor de verplichte activiteiten kan niet meer bedragen 
dan twaalf subsidiepunten. 
De subsidie voor de aanvullende activiteiten wordt berekend als een percentage van de subsidie 
van de verplichte activiteiten : 5% voor een aanvullende activiteit uit de lijst van Agentschap 
Wonen Vlaanderen, 3% voor een eigen voorstel van aanvullende activiteiten. 
Het merendeel van de subsidie wordt aangewend voor extra personeelsinzet, aan te werven door 
SOLVA en in te zetten voor dit regionaal project IGS lokaal woonbeleid. Het overige deel van de 
subsidie zal worden ingezet voor de uitvoering van intergemeentelijke acties/projecten die 
uitvoering geven aan het lokaal woonbeleid. 
De subsidie zal op billijke wijze verdeeld worden tussen de steden/gemeenten onderling, waarbij 
naast een basispakket van 0,1 FTE per stad/gemeente, de resterende personeelscapaciteit à 
rato van het aantal huishoudens over de steden/gemeenten binnen de cluster wordt verdeeld. 
Het regionaal project IGS lokaal beleid voorziet in minimaal volgende personeelsbezetting : 

- 0,5 FTE regiocoördinator wonen (o.a. organiseren IGS-structuur in Zuid-Oost- Vlaanderen, 
opvolgen relevante regelgeving en beleidsinformatie en ontsluiten naar de 
clustercoördinatoren, opzetten samenwerkingsverbanden met regionale partners, 
monitoren van de werking en verplichte en aanvullende activiteiten, vorm geven van 
intergemeentelijke acties/projecten) 

- 6 FTE clustercoördinatoren (o.a. organiseren stuurgroep IGS (2x per jaar) en jaarlijks 
evalueren verplichte en aanvullende activiteiten; (mee-) organiseren lokaal woonoverleg, 
uitwerken strategie voor bewaking woonkwaliteit, opzetten structurele samenwerking met 
lokale partners, ondersteunen 1e lijnadvies woon-en energieloket, organiseren 2e lijnadvies 
woon- en energieloket, ontwerpen nieuwe reglementen/verordeningen, opzetten 
informatiecampagnes/sensibiliseringscampagnes, organiseren infomomenten, 
dossierbehandeling) 

- 0,5 FTE medewerker studie en onderzoek (o.a. woningmarkt in kaart brengen, kerncijfers 
voor woonoverleg aanleveren, woonbehoeftestudies opmaken) 
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- 1 FTE technisch experten/controleurs (o.a. woningkwaliteitscontroles, 
leegstandcontroles). 

De deelnemende gemeenten/stad binnen cluster 5 zullen bij benadering beschikken over volgend 
FTE : 
KLUISBERGEN : 0,2 
MAARKEDAL : 0,15 
RONSE : 0,4 

De tijdsinvestering van de technisch expert/controleur zal pro rata worden verdeeld over de 
steden en gemeenten binnen de regio in functie van het aantal goedgekeurde aanvullende 
activiteiten. Wanneer de toegekende basisuren opgebruikt zijn door een stad/gemeente, zal een 
betalend aanbod ter beschikking gesteld worden vanuit SOLVA. 

De Stad Ronse blijft zelf verantwoordelijk voor de inzet van personeel en middelen om de 
verplichtingen in het kader van het decreet Vlaamse Wooncode uit te voeren. Wanneer blijkt dat, 
ondanks de bijkomende, gesubsidieerde personeelsinzet van SOLVA, de verplichte 
taakstellingen van de stad/gemeente toch niet gehaald kunnen/zullen worden, kan bijkomende 
betalende capaciteit vanuit SOLVA worden ingezet. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, in zitting van 24 juni 2019. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de toetreding tot de cluster IGS woonbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen samen 
met de gemeenten Maarkedal en Kluisbergen om aanspraak te kunnen maken op de subsidies 
intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid. 
Artikel 2: 
De subsidieaanvraag 2020-2025 voor de cluster 5 binnen het regionaal project IGS Woonbeleid 
Zuid-Oost-Vlaanderen, dat door initiatiefnemer SOLVA bij het Agentschap Wonen Vlaanderen 
wordt ingediend, goed te keuren. 
 

Pol Kerckhove (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 

Vrije tijd 

27. Voorstel tot het plaatsen van een dringend punt op de agenda in overeenstemming 
met artikel 23 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.                                                    
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 56§1 en 40§3. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 23.  

Relevante documenten 

Tarieven nieuw zwembad. 

Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de opening van het nieuwe zwembad in september 2019 worden er nieuwe 
tarieven voorgesteld. 
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De tarieven worden onderverdeeld in 2 groepen, nl. een tarief voor de inwoners van Ronse en de 
gemeenten die een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan voor het publiekszwemmen en 
een tarief voor bezoekers van buiten Ronse van gemeenten die geen 
samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan voor het publiekszwemmen.  
Verminderde tarieven worden enkel verkregen op vertoon van identiteitskaart (Ronse – niet-
Ronse) of lidkaart/bewijsstuk van doelgroep, anders geldt het gewone tarief. 
Elke ingangsbeurt geeft recht op 2u30 zwemmen, aan- en uitkleden inbegrepen. D.m.v. de 
toegangsbandjes kan dit gecontroleerd worden. 
Aangezien de tarieven nog niet goedgekeurd zijn door de gemeenteraad en de opening van het 
nieuw zwembad reeds voorzien wordt in september 2019, wordt aan de gemeenteraadsleden 
gevraagd om akkoord te gaan met het toevoegen van dit punt aan de agenda van de 
gemeenteraad van 2 september 2019 om bovenvermelde reden. 
 
Het artikel 23 van het decreet over het Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 stipuleert als volgt 
: 
‘Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 
spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee 
derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de 
spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.’ 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace 
Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva 
Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Jean-Pierre Stockman, Fatima 
Hbili 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Wim Vandevelde, 
David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Björn Bordon, Koen Haelters 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Lech Schelfout 

Enig artikel: 
Akkoord te gaan met het toevoegen van een dringend punt aan de agenda met name:  
‘Nieuw stedelijk zwembad. Vaststelling van de tarieven. Beslissing.’ 

28. Bij hoogdringendheid.                                                                                                               
Nieuw stedelijk zwembad.                                                                                                       
Vaststelling van de tarieven.                                                                                              
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40§3. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2015 betreffende de vaststelling van de 

tarieven van het stedelijk zwembad.  

Relevante documenten 

Tarieven nieuw zwembad. 

Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de opening van het nieuwe zwembad in september 2019 worden er nieuwe 
tarieven voorgesteld. 
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De tarieven worden onderverdeeld in 2 groepen, nl. een tarief voor de inwoners van Ronse en 
de gemeenten die een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan voor het 
publiekszwemmen en een tarief voor bezoekers van buiten Ronse van gemeenten die geen 
samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan voor het publiekszwemmen.  
Verminderde tarieven worden enkel verkregen op vertoon van identiteitskaart (Ronse – niet-
Ronse) of lidkaart/bewijsstuk van doelgroep, anders geldt het gewone tarief. 
Elke ingangsbeurt geeft recht op 2u30 zwemmen, aan- en uitkleden inbegrepen. D.m.v. de 
toegangsbandjes kan dit gecontroleerd worden. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Volgende tarieven voor het nieuw stedelijk zwembad goed te keuren: 
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Artikel 2:  Het tariefreglement voor het gebruik van het stedelijk zwembad, goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2015, wordt opgeheven. 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de gemeenteraad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


