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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Nazicht van de verkiesbaarheid van de opvolger van een ontslagnemend 

gemeenteraadslid.                                                                                                           
Eedaflegging en aanstelling.                                                                                            
Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden. 

2. Gemeenteraadscommissies.                                                                                   
Vervanging van een gemeenteraadslid in de gemeenteraadscommissie 
Organisatieontwikkeling en Financiën, Wonen en Werken, Vrije Tijd en Leven en Welzijn.                                        
Goedkeuring. 

3. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA vzw 
Gezinszorg Ronse.                                                                                                           
Vervanging van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering voor de 
legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                                       
Beslissing. 

4. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.                                           
Vervanging van een vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur voor de legislatuur 
2019 - 2024.                                                                                                                
Goedkeuring. 

5. Stedelijke Adviesraad voor Milieu.                                                                               
Vervanging van een plaatsvervanger van de Groen-fractie.                                              
Beslissing. 

6. Besluit van de Gouverneur van 29 oktober 2019 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, 
Cultuur en Ontspanning.                                                                                            
Kennisgeving. 

7. Ministerieel besluit van 1 oktober 2019 houdende de erkenning van de wijziging van de 
gebiedsomschrijving van de parochie O.L. Vrouw van La Salette.                     
Kennisgeving. 

Openbare veiligheid 
8. Politie.                                                                                                                                

Tijdelijke wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Ronse.                           
Beslissing. 

Financieel beheer 
9. Belastingreglement DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling 

aan huis, de inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep 
en voor het gebruik van het recyclagepark.                                                               
Aanpassing.                                                                                                                        
Beslissing. 

10. Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein.                                                                                                                 
Hernieuwing voor de periode van 01 januari 2020 tot en met 31 december 2022. 
Beslissing. 

11. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                 
Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2019.                                                             
Goedkeuring. 

12. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                
Meerjarenplan 2020 - 2025.                                                                                           
Goedkeuring. 
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Beheer patrimonium en infrastructuur 
13. Licht als dienst.                                                                                                           

Goedkeuring van de overname van de openbare verlichting door de 
distributienetbeheerder Fluvius en kennisname van het bijhorend reglement. 

14. Vervangen van de openbare verlichtingsinstallatie door LED verlichting in de Zénobe 
Grammestraat en de Kleine Marijve.                                                                              
Goedkeuring. 

15. Aanleg van het openbaar verlichtingsnet voor het deel fietssnelweg tussen het station 
en de Viermaartlaan, plaatsen van 19 verlichtingsarmaturen op paal en aanleg van 
een wachtbuis voor een glasvezelkabel langsheen het fietspad.                                          
Goedkeuring. 

16. Aanleg van een fietspad in het verlengde van de Beekstraat, de Savooistraat kruisend 
tot aan de Drieborrebeekstraat.                                                                                        
Goedkeuring van de eindafrekening der werken en het proces-verbaal van voorlopige 
oplevering. 

17. Verkoop van een stuk wegoverschot gelegen in de Camille Lemonnierlaan. 
Goedkeuring. 

18. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                     
Verkaveling 1.                                                                                                        
Grondverkoop voor een woning met aanhorigheden gelegen Florent Devosstraat 
nummer 8.                                                                                                                    
Goedkeuring. 

19. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                
Parkaanleg fase 2.                                                                                                              
Goedkeuring van het ontwerp houdende het bestek en de gedetailleerde raming. 

20. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                        
Goedkeuring van het ontwerp van verkavelingsakte voor de verkaveling Albert 
Massezstraat 23-51 (15 eengezinswoningen), met inbegrip van de verzaking aan het 
recht van natrekking en de toelating tot bouwen. 

21. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                     
Goedkeuring van het ontwerp van driepartijenovereenkomst betreffende de verkaveling 
Albert Massezstraat 23-51. 

22. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                         
Goedkeuring van het ontwerp van verkavelingsakte voor de verkaveling 8 (3 loten 
voor appartementen), met inbegrip van de verzaking aan het recht van natrekking en 
de toelating tot bouwen. 

23. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                      
Goedkeuring van het ontwerp van de verkavelingsakte voor verkaveling 11 (3 loten 
voor appartementen), met inbegrip van de verzaking aan het recht van natrekking en 
de toelating tot bouwen. 

24. Aanleg van een voetpadverharding tussen de Marcel Lermusiaukerf en de woningen 
gelegen Ephrem Delmottestraat en deel van de Florent Devosstraat binnen het 
Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                          
Goedkeuring van het bestek en de gedetailleerde raming. 

Leven en welzijn 
25. Lokaal sociaal beleid.                                                                                

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en CAW Oost-Vlaanderen vzw 
in functie van preventie van uithuiszettingen op de private woninghuurmarkt voor de 
periode van 2020 tot en met 2022 en bijlage.                                                                              
Goedkeuring. 
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26. Lokaal sociaal beleid.                                                                   
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en Grijkoort - Begeleid Werk vzw 
in functie van armoedebestrijding, opleiding en tewerkstelling voor de periode 2020 tot 
en met 2022 en bijlage.                                                                                                      
Goedkeuring. 

27. Lokaal Sociaal Beleid.                                                                            
Samenwerkingsovereenkomst met vzw Grijkoort - Werkplaats in functie van 
Sneeuwruimen voor de periode 2020 tot en met 2022.                                                  
Goedkeuring. 

28. Lokaal Sociaal Beleid.                                                                               
Samenwerkingsovereenkomst met vzw Grijkoort - Werkplaats in functie van aanpak 
van Zwerfvuil en Sluikstorten voor de periode 2020 tot en met 2022 en Bijlage.                 
Goedkeuring. 

29. Lokaal sociaal beleid.                                                                          
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen in functie van buurtopbouwwerk (sociale cohesie) voor 2020 en bijlage.                                            
Goedkeuring. 

30. Lokaal sociaal beleid.                                                                          
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen in functie van onderwijsopbouwwerk voor 2020 en bijlage.                    
Goedkeuring. 

31. Lokaal sociaal beleid.                                                                      
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en De Vrolijke Kring vzw in functie 
van armoedebestrijding voor de periode 2020 tot en met 2021 en bijlage.                    
Goedkeuring. 

32. Lokaal sociaal beleid.                                                                         
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en Auxilior vzw in functie van 
armoedebestrijding voor de periode 2020 tot en met 2022 en bijlage.                          
Goedkeuring. 

33. Lokaal Sociaal beleid.                                                                      
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en kinderdagverblijf Glorieux in 
functie van dringende kinderopvang voor de periode 2020 tot en met 2022 en bijlage. 
Goedkeuring. 

34. Lokaal Sociaal Beleid.                                                                           
Samenwerkingsovereenkomst met Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw in functie van 
huisvesting voor de periode 2020 tot en met 2022 en bijlage.                                       
Goedkeuring. 

35. Lokaal Sociaal Beleid.                                                                       
Samenwerkingsovereenkomst met KOPA Ronse vzw in functie van taalcoaching op 
de werkvloer voor de periode 2020 tot en met 2022 en bijlage.                                        
Goedkeuring. 

Vrije tijd 
36. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                             

Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Kluisbergen en een externe partner "un 
oeuf is un oeuf" voor de organisatie van een lokaal samenwerkingsinitiatief "Kunstkuur".                               
Goedkeuring. 

37. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.                                                  
1) Goedkeuring van de resultatenrekening 2018, de balans 2018 en het verslag van 
toezicht 2018.                                                                                                                                     
2) Kennisname van de begroting 2019. 
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Intergemeentelijke samenwerking 
38. Deelname aan de interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen).                                                                                                                         

Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht, het huishoudelijk 
reglement, beleidsplan en budgetvoorstel. 

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

40. Toetreding van de Stad Ronse tot de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst 
Vlaamse Ardennen (IOED Vlaamse Ardennen).                                                              
Goedkeuring. 

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

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

43. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                    
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 19 december 2019 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

44. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                        
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 10 december 2019 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
45. Stadspersoneel.                                                                                                           

Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor het jaar 2020. 
Goedkeuring. 

46. Stadspersoneel.                                                                                                   
Arbeidsreglement.                                                                                                                                
Aanpassing van de uurroosters van het personeel van de Sportdienst, Jeugddienst 
en Recyclagepark.                                                                                                               
Goedkeuring. 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Mobiliteit 
47. Ondersteunen van de vragen die de Stad Ronse doorgaf aan de NMBS voor het bekomen 

van een beter treinaanbod.                                                                                                       
Beslissing. 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Nazicht van de verkiesbaarheid van de opvolger van een ontslagnemend 
gemeenteraadslid.                                                                                                           
Eedaflegging en aanstelling.                                                                                            
Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 14.  
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 6 §3 en §7, 68 en 

71. 
- Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 08 juli 2011, artikel 169.  
- De beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 05 december 2018 over 

de geldigheid van de verkiezingen van 14 oktober 2018 in de Stad Ronse. 
- De beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2019 houdende de bepaling van 

de rangorde van de gemeenteraadsleden.  

Relevante documenten 

- Schriftelijke afstand van het mandaat van raadslid van mevrouw Myriam De Feyter 
d.d. 09 oktober 2019. 

- Schrijven van de Dienst Bestuursadministratie d.d. 11 oktober 2019 aan de heer 
Moulay Youssef Elidrissi betreffende het ontslag van mevrouw Imane Mazouz als 
gemeente-en OCMW-raadslid.  

- Schrijven van de heer Moulay Youssef Elidrissi d.d. 24 oktober 2019 houdende de 
geloofsbrieven. 

Feiten/context/motivering 

Mevrouw Imane Mazouz, gemeenteraadslid, heeft haar ontslag ingediend.  
Artikel 14 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat 
wanneer een gemeenteraadslid ontslag neemt, deze vervangen dient te worden door zijn 
opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig het lokaal en provinciaal kiesdecreet en dat 
de geloofsbrieven opnieuw dienen onderzocht te worden en de eedaflegging dient te 
gebeuren in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad in openbare zitting. 

De eerste opvolger van mevrouw Imane Mazouz is mevrouw Myriam De Feyter. Zij heeft in 
haar schrijven van 11 oktober 2019 afstand genomen van het mandaat.  
De tweede opvolger is de heer Moulay Youssef Elidrissi. Op 24 oktober 2019 ontving het 
Stadsbestuur zijn geloofsbrieven houdende een verklaring op eer inzake 
onverenigbaarheden, uittreksel uit het strafregister en uit het bevolkingsregister.  

Gehoord het verslag van de voorzitter van de gemeenteraad, betreffende het onderzoek van 
de geloofsbrieven van voornoemde opvolger waaruit blijkt dat hij nog steeds voldoet aan alle 
gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van 
onverenigbaarheid. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De geloofsbrieven van de heer Moulay Youssef Elidrissi (roepnaam: Youssef Elidrissi), in zijn 
hoedanigheid van gemeenteraadslid, goed te keuren. 
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Artikel 2: 
De heer Youssef Elidrissi onmiddellijk ter zitting uit te nodigen en hem te verzoeken, in deze 
openbare vergadering en in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de 
voorgeschreven eed af te leggen, waaraan hij voldoet als volgt: 
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 
Artikel 3: 
De heer Youssef Elidrissi wordt tot gemeenteraadslid aangesteld. 
Artikel 4: 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt: 
 

1 Dupont Luc 19.01.1983 2334 

2 Deworm Yves 11.01.1989 349 

3 Vandenhoucke Joris 04.01.1995 1020 

4 Deriemaker Gunther 04.01.1995 453 

5 Kerckhove Pol 08.01.2001 795 

6 Van Hamme Diederik 08.01.2001 482 

7 Foulon Jan 23.04.2001 1373 

8 Michaux Ignace 02.01.2007 1826 

9 Vanhoutte Brigitte 02.01.2007 1558 

10 Deputter Tom 02.01.2007 549 

11 Bordon Björn 02.01.2007 251 

12 Demeulemeester Aaron 02.01.2013 1289 

13 Haelters Koen 02.01.2013 313 

14 Stockman Jean-Pierre 14.10.2013 253 

15 Dutranoit Patrice 26.01.2015 607 

16 Vandevelde Wim 03.01.2019 899 

17 Vandekerkhove David 03.01.2019 518 

18 Carteus Paul 03.01.2019 443 

19 El Ghouch Faïza 03.01.2019 432 

20 Lamon Eva 03.01.2019 382 

21 Carrez Eugénie 03.01.2019 378 

22 Khoshaba Rossana 03.01.2019 344 

23 Van Overmeeren Sylvie 03.01.2019 336 

24 Cornelus Jo 03.01.2019 321 

25 Verstichel Leonard 03.01.2019 319 

26 Devos Guillaume 03.01.2019 277 

27 Hbili Fatima 03.01.2019 245 

28 Schelfout Lech 03.01.2019 206 

29 Elidrissi Youssef 18.11.2019 351 

2. Gemeenteraadscommissies.                                                                                   
Vervanging van een gemeenteraadslid in de gemeenteraadscommissie 
Organisatieontwikkeling en Financiën, Wonen en Werken, Vrije Tijd en Leven en 
Welzijn.                                                                                                                       
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 37. 
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- De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de goedkeuring van het 
aangepaste huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende goedkeuring van de 
samenstelling van de gemeenteraadscommissies.  

Feiten/context/motivering 

Ten gevolge van het ontslag van mevrouw Imane Mazouz, gemeenteraadslid van de fractie Groen, 
en de opvolging door de heer Youssef Elidrissi, dienen de vier gemeenteraadscommissies 
opnieuw samengesteld te worden.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De gemeenteraadscommissie Organisatieontwikkeling en Financiën wordt samengesteld als 
volgt: 
- voor de fractie CD&V : 
Effectief        Plaatsvervanger 
Patrice Dutranoit      Yves Deworm 
Eugénie Carrez      Leonard Verstichel 
Diederik Van Hamme      Faiza El Ghouch 
- voor de fractie N-VA :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Jo Cornelus        Paul Carteus 
David Vandekerkhove     Sylvie Van Overmeeren 
- voor de fractie sp.a :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Gunther Deriemaker      Jean-Pierre Stockman 
Koen Haelters       Björn Bordon 
- voor de fractie Open Vld : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Tom Deputter       Guillaume Devos  
- voor de fractie Groen :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Lech Schelfout      Youssef Elidrissi 
Artikel 2:  
De gemeenteraadscommissie voor Vrije tijd wordt samengesteld als volgt: 
- voor de fractie CD&V : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Yves Deworm        Leonard Verstichel 
Faiza El Ghouch      Eugénie Carrez 
Eva Lamon       Diederik Van Hamme 
- voor de fractie N-VA :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Sylvie Van Overmeeren     David Vandekerkhove 
Rosanna Khoshaba      Jo Cornelus  
- voor de fractie sp.a :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Pol Kerckhove      Fati Hbili 
Gunther Deriemaker      Jean-Pierre Stockman 
- voor de fractie Open Vld : 
Effectief        Plaatsvervanger 
Guillaume Devos      Tom Deputter  
- voor de fractie Groen :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Youssef Elidrissi      Lech Schelfout 
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Artikel 3:  
De gemeenteraadscommissie voor Wonen en Werken wordt samengesteld als volgt: 
- voor de fractie CD&V : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Yves Deworm       Eva Lamon 
Leonard Verstichel      Eugénie Carrez  
Faiza El Ghouch      Patrice Dutranoit 
- voor de fractie N-VA :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Jo Cornelus       Rosanna Khoshaba 
Paul Carteus       David Vandekerkhove 
- voor de fractie sp.a :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Koen Haelters       Björn Bordon 
Jean-Pierre Stockman     Fati Hbili 
- voor de fractie Open Vld : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Tom Deputter       Guillaume Devos 
- voor de fractie Groen : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Lech Schelfout      Youssef Elidrissi 
Artikel 4: 
De gemeenteraadscommissie voor Leven en Welzijn wordt samengesteld als volgt: 
- voor de fractie CD&V :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Eva Lamon       Yves Deworm 
Diederik Van Hamme      Faiza El Ghouch 
Leonard Verstichel      Patrice Dutranoit 
- voor de fractie N-VA : 
Effectief       Plaatsvervanger 
David Vandekerkhove     Sylvie Van Overmeeren 
Paul Carteus       Rosanna Khoshaba  
- voor de fractie sp.a :  
Effectief       Plaatsvervanger 
Björn Bordon       Koen Haelters 
Fati Hbili       Gunther Deriemaker 
- voor de fractie Open Vld : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Tom Deputter       Guillaume Devos 
- voor de fractie Groen : 
Effectief       Plaatsvervanger 
Youssef Elidrissi      Lech Schelfout 
Artikel 5: 
De leden van het College van Burgemeester en Schepenen worden ambtshalve toegevoegd 
aan de commissies bij de behandeling van onderwerpen die tot hun bevoegdheid behoren. 

3. Gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA vzw 
Gezinszorg Ronse.                                                                                                           
Vervanging van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering voor de 
legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                                       
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 20°. 
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- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 229 en 
246. 

- Het Ministerieel Besluit dd° 28 november 2017 houdende goedkeuring van de 
gemeenteraadsbeslissing van 16 oktober 2017 houdende de oprichting van vzw 
Gezinszorg Ronse als een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in 
privaatrechtelijke vorm. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 16 oktober 2017 waarbij een extern verzelfstandigd 
agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA vzw Gezinszorg Ronse opgericht werd en 
de statuten van de nieuwe vzw werden goedgekeurd. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van vzw Gezinszorg. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 14 oktober 2019 houdende kennisname van het 
ontslag van mevrouw Imane Mazouz.  

- De statuten van vzw Gezinszorg Ronse, artikels 6 en 15, betreffende de samenstelling 
van de algemene vergadering. 

Relevante documenten 

- De statuten van de vzw Gezinszorg Ronse. 
- E-mail d.d. 30 oktober 2019 van de heer Lech Schelfout, fractieleider Groen.  

Feiten/context/motivering 

Ingevolge het ontslag van gemeenteraadslid Imane Mazouz bestaat er aanleiding toe om 
een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden. 
Artikel 6 van de statuten van de vzw Gezinszorg Ronse bepaalt :  
§1. De vereniging bestaat enkel uit effectieve leden, in deze statuten ook ‘leden’  genoemd.  
Er kunnen geen toegetreden leden zijn.  
Aan de leden komt de volheid van lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de 
algemene vergadering toe.  
§2. De vereniging heeft volgende leden :   
Categorie A : 1 lid 
de Stad Ronse, vertegenwoordigd door het bevoegde lid van het College van Burgemeester 
en Schepen van de Stad Ronse, daartoe gekozen door de gemeenteraad van de stad. Het 
bevoegde lid van het College van Burgemeester en Schepenen treedt op als 
vertegenwoordiger van de Stad Ronse en handelt overeenkomstig de instructies van de 
gemeenteraad van de Stad Ronse. 
Categorie B : 6 leden  
De vzw Woonzorgcentrum (WZC) Sint – Vincentius, als rechtspersoon vertegenwoordigd 
door één vertegenwoordiger, aangevuld met 5 personen voorgedragen vanuit de vzw WZC 
Sint-Vincentius 
Categorie C :  
Eén vertegenwoordiger van iedere politieke fractie binnen de gemeenteraad van de Stad 
Ronse, die zetelt namens de politieke fractie. 
Categorie D : 
Andere leden die worden aanvaard door de Raad van Bestuur en die een voldoende band 
hebben met het maatschappelijk doel van de vereniging.  
Artikel 15 van de statuten bepaalt het volgende : 
De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging.  

De vertegenwoordigers van de stad worden door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen. 

Volgende kandidatuur werd ingediend door de politieke fractie Groen:  
Cat. C: 

- Youssef Elidrissi.  

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1: 
Volgend nieuw lid, voorgesteld door de politieke fractie Groen ter vervanging van mevrouw 
Imane Mazouz voor de algemene vergadering van de vzw Gezinszorg Ronse als lid in de 
categorie C, aan te duiden:   

- Groen : Youssef Elidrissi.  
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

4. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.                                           
Vervanging van een vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur voor de legislatuur 
2019 - 2024.                                                                                                                
Goedkeuring. 

Guillaume Devos (raadslid, Open Vld) komt de zitting binnen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 20°. 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 229 en 

235. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de samenstelling van de 

Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.  
- De gemeenteraadsbeslissing van 14 oktober 2019 houdende kennisname van het 

ontslag van gemeenteraadslid Imane Mazouz. 
- De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, artikel 

11 betreffende de samenstelling van de Raad van Bestuur. 

Relevante documenten 

- De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning 
(goedgekeurd op de gemeenteraad van 04 juli 2011). 

- E-mail d.d. 30 oktober 2019 van de heer Lech Schelfout. 
 
Feiten/context/motivering 

Ingevolge het ontslag van mevrouw Imane Mazouz bestaat er aanleiding toe om een nieuwe 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

De gemeenteraad benoemt de leden van de Raad van Bestuur. Het aantal leden bedraagt 9. 
Ten hoogste twee derde van de leden is van hetzelfde geslacht.  
De vertegenwoordigers dienen geen gemeenteraadsleden te zijn.  
Elke fractie kan minstens één lid van de Raad van Bestuur aanduiden.  

Volgende kandidatuur werd ingediend: 

- Groen: Hervé Suys. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, 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 N-VA onthouden zich: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 
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Voor de fractie Groen stemmen voor: Youssef Elidrissi, Lech Schelfout 

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

Enig artikel: 
Volgende vertegenwoordiger aan te duiden voor de Raad van Bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning ter vervanging van mevrouw Imane Mazouz : 

- Voor de fractie Groen : Hervé Suys.  

5. Stedelijke Adviesraad voor Milieu.                                                                               
Vervanging van een plaatsvervanger van de Groen-fractie.                                              
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1. 
- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 304§3. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2018 houdende de goedkeuring van 

de aangepaste statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota van de 
stedelijke Adviesraad voor Milieu (Milieuraad). 

- De gemeenteraadsbeslissing van 04 maart 2019 houdende de aanduiding van 1 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger van elke fractie van de gemeenteraad. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 14 oktober 2019 houdende kennisname van het 
ontslag van gemeenteraadslid Imane Mazouz.  

- De statuten van de Milieuraad, artikel 4. 
- Het huishoudelijk reglement van de Milieuraad, artikel 2. 

Relevante documenten 

- De statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota van de Milieuraad. 
- E-mail van de heer Lech Schelfout d.d. 30 oktober 2019. 

Feiten/context/motivering 

Tijdens de gemeenteraad van 04 maart 2019 werd mevrouw Imane Mazouz aangeduid als 
plaatsvervanger voor de Milieuraad.  

Ingevolge het ontslag van gemeenteraadslid Imane Mazouz bestaat er aanleiding toe om 
een nieuwe plaatsvervanger voor de politieke fractie Groen aan te duiden.  

Artikel 4 van de statuten van de Milieuraad bepaalt het volgende :  
De Milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en 
waarnemers.  
1. Stemgerechtigde leden 

- Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie 
waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die in 
haar werking belangstelling stelt in de milieu- en natuurproblematiek. Volgende 
organisaties vaardigen stemgerechtigde leden af: milieu- en natuurverenigingen, 
landbouwverenigingen, jachtverenigingen, onderwijsinstellingen, sociaal-culturele 
organisaties en vormingsorganisaties en beroepsgroepen en –organisaties  

- Geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur. 
2. Niet-stemgerechtigde leden 
- Schepen(en) 
- Gemeentelijke ambtenaren 
- Politieke mandatarissen of door de fracties in de gemeenteraad aangewezen personen. 
3. Waarnemers 
4. Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris 
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Artikel 2 van het huishoudelijk reglement bepaalt het volgende :  
De Milieuraad is als volgt samengesteld :  

- minimum 6 en maximum 1/3 van het aantal stemgerechtigde leden zijn 
vertegenwoordigers van de milieu- en natuurverenigingen* 

- 1 vertegenwoordiger van elk net van het onderwijs*  
- 2 vertegenwoordigers uit de beroepsgroep landbouw* 
- 3 vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen* 
- 1 vertegenwoordiger van de beroepsgroepen* 
- 1 vertegenwoordiger van de Wildbeheerseenheid Vlaamse Ardennen* 
- 4 geïnteresseerden (gecoöpteerde inwoners)* 
- 1 vertegenwoordiger van elke fractie van de gemeenteraad  
- de bevoegde schepen  
- de omgevingsambtenaar  

(* = stemgerechtigd). 

Ieder lid van de Milieuraad stelt een vaste plaatsvervanger voor, die bij afwezigheid van het 
effectieve lid de vergadering bijwoont. Geïnteresseerden kunnen geen plaatsvervanger 
afvaardigen.  

Voor de politieke fractie Groen is de heer Lech Schelfout aangeduid als effectief lid en als  
plaatsvervanger wordt mevrouw Anne Marescaux voorgesteld.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Volgende plaatsvervanger aan te duiden voor de stedelijke Adviesraad voor Milieu voor de 
legislatuur 2019-2024 van de politieke fractie Groen :  
mevrouw Anne Marescaux. 

6. Besluit van de Gouverneur van 29 oktober 2019 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning.                                                                                            
Kennisgeving. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 332 §1. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 houdende gunstig advies over de 
jaarrekening van het ABG Sport, Cultuur en Ontspanning. 

- Besluit van de Gouverneur van 29 oktober 2019 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning. 

Relevante documenten 

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 29 oktober 2019 houdende een 
afschrift van het besluit van de Gouverneur.  

Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 24 juni 2019 werd gunstig advies gegeven over de jaarrekening 
2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. 

De jaarrekening van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning werd goedgekeurd door de 
Gouverneur bij besluit van 29 oktober 2019. 
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In navolging van artikel 332 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 
2017 dienen alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid ter kennis 
gebracht te worden op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. Zodoende 
wordt het besluit van de Gouverneur ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Besluit: 

Enig Artikel:  
Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur van 29 oktober 2019 houdende 
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. 

7. Ministerieel besluit van 1 oktober 2019 houdende de erkenning van de wijziging 
van de gebiedsomschrijving van de parochie O.L. Vrouw van La Salette.                     
Kennisgeving. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 332 §1. 

Ministerieel Besluit van 01 oktober 2019 houdende de erkenning van de wijziging van de 
gebiedsomschrijving van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie 
Maarkedal). 

Het gemeenteraadsbesluit van 13 mei 2019 houdende positief advies over het dossier inzake 
de aanvraag tot erkenning van de wijziging van de gebiedsomschrijving van de parochie Onze-
Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie Maarkedal). 

Relevante documenten 

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 10 oktober 2019 namens de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding, 
mevrouw Liesbeth Homans, houdende een afschrift van het Ministerieel Besluit.  

Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 13 mei 2019 werd positief advies gegeven over het dossier 
inzake de aanvraag tot erkenning van de wijziging van de gebiedsomschrijving van de parochie 
Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie Maarkedal). 

Bij schrijven van 10 oktober 2019 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, namens mevrouw 
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 
Kansen en Armoedebestrijding, werd aan het stadsbestuur meegedeeld dat de wijziging van de 
gebiedsomschrijving erkend wordt. 

In navolging van artikel 332 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
dienen alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht te 
worden op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. Zodoende wordt het schrijven 
van mevrouw Homans ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Besluit: 

Enig Artikel:  
Kennis te nemen van het Ministerieel Besluit van 01 oktober 2019 van mevrouw Liesbeth 
Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding houdende erkenning van de wijziging van de gebiedsomschrijving van 
de parochie Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie Maarkedal). 
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Openbare veiligheid 

8. Politie.                                                                                                                                
Tijdelijke wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Ronse.                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie 
gestructureerd op twee niveaus (WGP). 

˗ Het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten (RPPOL). 

˗ Het Koninklijk Besluit van 17 september 2001 betreffende de organisatie- en 
werkingsnormen van de lokale politie. 

˗ De Ministeriële Omzendbrief van 09 oktober 2001 inzake de organisatie- en 
werkingsnormen van de lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale 
gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking. 

˗ De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten (EXODUS). 

˗ Het Koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 17 
september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale 
politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te 
verzekeren.  

˗ Het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten.  

˗ Het Koninklijk Besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 

˗ Het koninklijk Besluit van 09 november 2015 houdende bepalingen inzake het 
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de 
geïntegreerde politie.  

˗ 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 gemeenteraad van 19 november 2018, in het kader 
van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd. 

˗ Artikel VI.II.16 RPPol waarin vermeld staat dat de bevoegde overheid (zoals bedoeld in 
artikel VI.II.15, § 1) een betrekking kan vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant 
wordt. 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41 lid 9. 
˗ Artikel 117 van de nieuwe gemeentewet. 
˗ De goedkeuring van het Politiecollege dd° 21 oktober 2019. 
 
Feiten/context/motivering 

Na de laatste aanpassing van het personeelskader, goedgekeurd door de gemeenteraad van 
19 november 2018 mogen er 76 personeelsleden tewerk gesteld worden door de politiezone. 
De huidige personeelsformatie telt slechts 2 commissarissen van politie (CP) met name de CP  
(hoofd van de dienst Operationeel Beheer) en de CP (hoofd van de Dienst Informatiebeheer). 
Overwegend dat de CP Hoofd van de Dienst Informatiebeheer op 01 februari 2023 in 
rustpensioen vertrekt en bovendien vanaf 5 jaar voor de (vervroegde) pensioenleeftijd vraagt 
vrijgesteld te worden van nachtprestaties, betekent dit dat enkel de CP Hoofd van de Dienst 
Operationeel Beheer als enige CP de beurtrol van Officier van Bestuurlijke Politie (OBP) moet 
opnemen – wat een voltijdse permanentie inhoudt.  
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Gelet op het gegeven dat een overlappingsperiode vóór het vertrek van de CP Hoofd van de 
Dienst Informatiebeheer onontbeerlijk is in functie van de kennisoverdracht (bijvoorbeeld 
netwerk van contacten in het kader van het beheer van alle evenementen in Ronse, is het 
opportuun om de personeelsformatie tijdelijk uit te breiden met 1 extra commissaris van politie 
(CP).  
Het tijdig openstellen van deze positie lijkt opportuun aangezien : 

 het aanbod kleiner is dan de vraag: er zijn weinig kandidaten die de opleiding tot CP 
volgen (niet jaarlijks). Bovendien zijn er in omliggende politiezones verschillende 
openstaande vacatures voor commissarissen van politie. De war for talent is groot. 

 er is momenteel een klas aspirant-CP’s gestart aan de opleiding met afstudeerdatum 28 
februari 2021. Deze commissarissen van politie in opleiding kunnen in de tweede 
mobiliteit in 2020 postuleren voor openstaande vacatures. 

 er momenteel 1 geïnteresseerde kandidaat is die een tewerkstelling in onze zone als 
commissaris van politie overweegt. Door het openstellen en creëren van een extra 
positie van CP op onze personeelsformatie hopen wij deze kandidaat te kunnen 
aanwerven. 

Het vroegtijdig, vóór de pensionering van CP Hoofd van de Dienst Informatiebeheer, openzetten 
van een extra positie van CP en de bijhorende extra financiële impact kan ook (deels) 
verantwoord worden door de ruime personeelskost die bespaard werd wegens niet ingevulde 
vacante betrekkingen op ons huidig personeelskader (zowel in 2018 en 2019). Door de 
aanwerving van 4 inspecteurs via de aspirantenmobiliteit, zullen deze functies in 2020 slechts 
na september kunnen worden ingevuld. 
Dit jaar werden volgende aantal maanden personeelskost niet ingevuld (inschatting tot en met 
eind 2019): 

 Twee extra Inspecteurs ons toegewezen bij de laatste personeelsformatie: samen 24 
maanden  

 Vervanging na pensionering van 2 Inspecteurs: samen 12 maanden 
 Vervanging na mobiliteit van 3 Inspecteurs: samen 19 maanden 
 Niet toegestane vervanging van collega’s in loopbaanonderbreking: 3 Inspecteurs : 

samen 32 maanden 
 Vervanging na ontslagname van 2 Assistenten : samen 8 maanden 
 Geen tijdige invulling van de vacante plaats van CNT Informatiebeheer: 1 maand. 

Deze wijziging van de personeelsformatie wordt opnieuw ingetrokken van zodra de CP Hoofd 
van de Dienst Informatiebeheer op rust gesteld wordt. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De personeelsformatie van de Politiezone Ronse vast te leggen als volgt: 

- Het operationeel kader 

Kader Aantal personeelsleden per graad 
(toestand op 19.11.2018) 

18.11.2019 

Officierenkader 1 HCP (Korpschef) 

2 CP 

1 HCP 
(Korpschef) 

3 CP 

Middenkader 12 HINP 12 HINP 

Basiskader 45 INP (*waarvan 1 structureel  

gedetacheerd naar CICOV) 

45 INP (*idem) 

Hulpkader 2 AP 2 AP 

Totaal 62 63 
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- Het administratief en logistiek kader 

Graad Aantal personeelsleden per niveau 
(19.11.18) 

18.11.2019 

Adviseur 1 niveau A – klasse2 1 niveau A – 
klasse2 

Consulent 2 niveau B 2 niv B 

Assistent 6 niveau C  6 niv C 

ICT-assistent 1 niveau C 1 niv C 

Bediende 1 niveau D 1 niv D 

Totaal 11 11 

Artikel 2:  
het kader van het contractueel personeel van de Politiezone Ronse vast te stellen als volgt, 
rekening houdend met artikel 26, 1° en 3° van de wet van 26 april 2002 betreffende de 
essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en 
houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten: 
 
Graad Aantal 19.11.2018  18.11.2019 
Hulpkracht 3 niveau D Art. 26,3° W 26-04-

2002 
3 niveau D  
(2 poetshulpen 
en 1 klusjesman) 

Artikel 3:  
Van zodra de eerstvolgende CP op rust wordt gesteld wordt de personeelsformatie opnieuw 
gewijzigd in die zin dat er twee Commissarissen van Politie op de formatie komen te staan in 
de plaats van drie. 

Artikel 4: Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in het decreet over het 
Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 
van de Wet op de geïntegreerde politie. 

Financieel beheer 

9. Belastingreglement DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via 
ophaling aan huis, de inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via 
ophaling op afroep en voor het gebruik van het recyclagepark.                                                               
Aanpassing.                                                                                                                        
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid Artikel 40 §3. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Artikels 326 

tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
- Het decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid - en 

latere wijzigingen (DABM). 
- Materialendecreet  - het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam 

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

het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen en latere wijzigingen. 
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- Het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (UHA) zoals 
vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 september 2016, gewijzigd op 17 mei 
2019. 

- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 
28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

- De omzendbrief BB 2008/07 inzake het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.  
- 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. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 06 juli 2015 betreffende de verlenging van de opdracht 

houdende vereniging I.VL.A. voor een termijn van 18 jaar, met ingang van 01 april 2016 
en lopend tot en met 31 maart 2034 en gelet op Artikel 3 van de statuten van I.VL.A. van 
18 december 2014 met betrekking tot de bevoegdheidsoverdracht voor het afvalbeheer 
en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 07 mei 2007 betreffende het algemeen reglement op 
de administratieve sancties en latere wijzigingen. 

- 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. 

- De princiepsbeslissing van de Raad van Bestuur van I.VL.A. van 07 mei 2013 over de 
vaststelling van een uniforme prijs voor afhaling van grof vuil en snoeihout aan huis op 
afroep.  

- Het politiereglement van 21 december 2015 betreffende het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark. 

- Het politiereglement van 21 december 2015 voor inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen. 

- De beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016 “belastingreglement 
DIFTAR”. 

- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 oktober 2016 
(princiepsbeslissing voor het installeren van een weegbrugsysteem en het toevertrouwen 
van de studie hiervoor aan SOLVA). 

- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen  van 27 maart 2017 
(aanstelling SOLVA voor het opmaken van een studie). 

- De beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen  van 28 augustus 
2017 en 23 oktober 2017 in verband met de tarieven en betaalwijze. 

- De beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 (heraanleg van het recyclagepark 
– leveren en plaatsen van DIFTAR-voorzieningen – bedieningszuil met identificatie-en 
registratiesysteem, de nodige hard- en software en de slagbomen). 

- De beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 (heraanleg van het recyclagepark 
– leveren en plaatsen van twee verplaatsbare weegbruggen in opbouw en aansluitbaar 
op de bestaande infrastructuur en toekomstige Diftar voorzieningen). 

- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 16 september 2019 
betreffende het verlaten van het concept van “de betalende en gratis zone” en te kiezen 
voor het concept “100kg gratis”, zoals gebruikt wordt in het ILvA samenwerkingsgebied. 

Feiten/context/motivering 

Het UHA (Uitvoeringsplan voor Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval) is van 
toepassing op de huishoudelijke afvalstoffen en op de gelijkaardige bedrijfsafvalstoffen. 
Het Materialendecreet geeft een duidelijke definitie van ‘huishoudelijk afval’. Het gaat om 
het selectief ingezamelde afval, het huisvuil en het grofvuil van burgers. Aanvullend wordt 
ook het straat- en veegvuil, het zwerfvuil en het afval uit straatvuilbakjes dat door of in 
opdracht van de lokale besturen wordt ingezameld tot het huishoudelijk afval gerekend.  
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De bedrijfsafvalstoffen die onder het uitvoeringsplan vallen, zijn afvalstoffen die naar aard 
en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval. Dit omvat enerzijds de 
‘vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen’ uit artikel 1.2.1, 54°, van het VLAREMA (met 
hoeveelheidsbeperking), die hoofdzakelijk worden ingezameld via het gemeentelijke circuit. 
Anderzijds gaat het ook om de bedrijfsafvalstoffen die naar aard en samenstelling 
vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, maar in grotere hoeveelheden vrijkomen en 
voornamelijk worden ingezameld door privaatrechtelijke operatoren. Deze 
bedrijfsafvalstoffen worden in het UHA benoemd als “gelijkaardig” bedrijfsafval.  
Het uitvoeringsplan geldt voor alle administratieve overheden van het Vlaamse Gewest, de 
provincies, de gemeenten en de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen die belast 
zijn met taken van openbaar nut inzake milieubeleid. Het uitvoeringsplan vormt het kader 
waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het Materialendecreet uitvoeren. 
De Stad Ronse wordt volgens het UHA onderverdeeld in de Belfiuscluster V14 goed uitgeruste 
gemeenten en kleine steden met toenemend aantal jongeren. Het restafvalstreefcijfer tegen 
2022 is 136kg/inw.  
De tarieven voor huisvuil en grof vuil zijn vastgelegd in bijlage 5.1.4. van het Vlarema. De 
minimum-en maximumtarieven voor 2019 (geïndexeerd) zijn de volgende:  
Brengmethode (recyclagepark) Minimum Euro/kg Maximum Euro/kg 
zuiver steenpuin zonder milieurisico 0 0,04 
Huisvuil 0,11 0,33 
Grof vuil 0,03 0,33 
   
Haalmethode (ophaling aan huis) Minimum Euro/kg Maximum Euro/kg 
Huisvuil 0,11 0,33 
Grof vuil 0,06 0,66. 
Lokale besturen kunnen de regie in handen nemen voor het beheer van de huishoudelijke 
afvalstoffen. Die regierol vloeit voort uit artikel 26 van het Materialendecreet, dat de 
zorgplicht definieert en bepaalt dat de ophaling en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 
bij gemeentelijk reglement wordt geregeld.  
Voor bedrijfsafvalstoffen geldt de zorgplicht niet. De afvalstoffenproducent moet zelf een 
regeling treffen. Hij kan daarbij beroep doen op private actoren of op lokale besturen die voor 
gelijkaardige bedrijfsafvalstoffen onder dezelfde voorwaarden werken als een 
privaatrechtelijke speler. 

Adviezen 

Financiële dienst: akkoord; dit voorstel werd voorgelegd en bijgewerkt in samenspraak met 
de dienst omgeving. 
Afdelingshoofd “Wonen en Werken”: akkoord. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

1. ALGEMENE BEPALINGEN  

Artikel 1 
Er wordt met ingang van 01 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 
2024 een gemeentebelasting gevestigd op: 
1) het ophalen en verwijderen van restafval via de huis-aan-huisinzameling 
2) het afhalen van grof vuil en van snoeihout op afroep 
3) het gebruik van het recyclagepark. 
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Artikel 2 - DEFINITIES 
1) De particuliere gebruiker: het in Ronse gedomicilieerd gezin, de toekomstige inwoners in 

het bezit van een inschrijvingsattest van de Dienst Bevolking en de bewoners van een 
tweede verblijf in regel met de belasting op de tweede verblijven.  

2) Gebruikers met speciale toegang:  
a. de kKMO (kleine KMO) en ZO (zelfstandige ondernemer):  

de kleine bedrijven en handelaars met vestiging in Ronse die tot maximum 9 
werknemers te werk stellen. 

b. scholen en jeugdinstellingen:  
inrichtingen of instellingen gevestigd in Ronse:  

- die een vorm van opleiding of onderwijs verstrekken  
- die instaan voor bijzondere jeugdzorg of begeleid zelfstandig wonen 
- die een werking hebben als internaat. 

c. verenigingen:  
door de stad erkende verenigingen die vergelijkbaar huishoudelijk afval aanvoeren 
voor zover dit afval niet voortspruit uit een commerciële activiteit ( bvb kantine, 
eetfestijn,…). 

3) Aanbrenger: de gebruiker zoals beschreven in de punten 1) en 2) van dit Artikel. 
4) Grof brandbaar restafval : afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een 

particuliere huishouding en de vergelijkbare afvalstoffen die door hun omvang, hun aard 
of hun gewicht niet in de recipiënt voor huisvuilophaling kunnen worden geborgen en die 
huis aan huis worden ingezameld, alsook de restfractie die overblijft voor verbranden of 
storten na aanbieding in het recyclagepark, zoals gedefinieerd in het VLAREMA. 

5) Snoeihout: takken van sparren, struiken, bomen die kunnen samengebonden worden in 
bundels. 

6) Niet-recycleerbaar afval: afval dat niet kan gerecycleerd worden. De lijst van 
recycleerbaar en niet-recycleerbaar afval is toegevoegd in bijlage 1 van dit reglement. 

7) Afval waarvoor reeds een bijdrage kan betaald zijn, zoals:  
 afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) 
 plantaardige oliën en vetten (frituur) 
 motorolie 
 autobanden (maximum 4) 
 autobatterijen 
 batterijtjes 
 Klein Gevaarlijk Afval (KGA). 

 
2. OPHALEN EN VERWIJDEREN VAN HET RESTAFVAL VIA DE HUIS-AAN-

HUISINZAMELING 

Artikel 3 
§1. De belasting is verschuldigd per aansluitpunt in het kader van de gemeentelijke 
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van de restfractie van het huishoudelijk afval en 
naar aard en hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval. 
§2. Voor het ophalen en verwijderen van het restafval wordt per aansluitpunt maximum één 
container tot maximum 240 liter gratis ter beschikking gesteld. 
 
§3. Een 1.100 liter container wordt gratis op hun verzoek ter beschikking gesteld van 
onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en grotere appartementsblokken,. 

Artikel 4 
§1. Het bedrag van de belasting voor het ophalen en verwijderen van het restafval dat via de 
huis-aan-huisinzameling wordt opgehaald (haalmethode) wordt als volgt vastgesteld :  
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1) prijs per aanbieding van de container : 
o 40 liter container :  0,15 euro 
o 120 liter container :  0,30 euro 
o 240 liter container :  0,60 euro 
o 1.100 liter container : 2,93 euro 

 2) per kilogram aangeboden afval  :  0,28 euro. 
§2. Het minimumbedrag van de belasting per aansluitpunt bedraagt :  

o   1,18 euro per maand 
o   7,08 euro per 6 maanden 
o 14,16 euro per 12 maanden. 

 
3. DE INZAMELING EN VERWIJDERING VAN GROFVUIL EN SNOEIHOUT VIA 

OPHALING OP AFROEP 

Artikel 5 
§1. De ophaling aan huis van grof vuil en snoeihout geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van 
betrokkene en kan aangevraagd worden zoals vermeld op de afvalkalender. Iedere 
aanvrager is de belasting verschuldigd. 
§2.  Het aanbieden van grof vuil en snoeihout dient te gebeuren conform het politiereglement 
voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en de afvalkalender.  
§3. Per ophaling kan er maximum 3 m³ aangeboden worden. 

Artikel 6 
Het bedrag van de belasting voor het ophalen en verwijderen het afhalen van grof vuil en van 
snoeihout op afroep wordt als volgt vastgesteld : 
1) het afhalen van grof vuil gebeurt tegen een tarief van 30,00 euro per ophaling 
2) het afhalen van snoeihout gebeurt tegen een tarief van 15,00 euro per ophaling. 
 

4. GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK   

Artikel 7  
§1. Voor aanbrengen op het recyclagepark van de in het betreffende politiereglement op het 
recyclagepark toegelaten soorten en hoeveelheden afvalstoffen wordt de belasting per 
aanbrenger en per kalenderjaar als volgt vastgesteld :  

o € 0,10/kg  
§2. De te betalen belasting wordt voor elk bezoek aan het recyclagepark bepaald aan de 
hand van 2 wegingen van de aanbrenger met zijn voertuig :  

o een eerste maal bij het binnenrijden van het recyclagepark 
o een tweede maal bij het buitenrijden. 

Het verschil tussen de eerste en de tweede weging is de grondslag voor de belasting.  

Artikel 8 - VRIJSTELLINGEN 
§ 1. Alle in Ronse gedomicilieerde gezinnen en de toekomstige inwoners in het bezit van een 
inschrijvingsattest van de Dienst Bevolking worden per kalenderjaar vrijgesteld van de in 
Artikel 7 bepaalde belasting voor de eerste aangebrachte 100 kg, voor zover bij een bezoek 
uitsluitend recycleerbaar afval wordt aangebracht.  
§2. Indien ook niet-recycleerbaar afval wordt aangebracht, wordt het nog niet gebruikte deel 
van deze vrijstelling voorbehouden voor een volgend bezoek, waarbij uitsluitend 
recycleerbaar afval wordt aangebracht.  
§3. Afstandsverklaring 
Indien tijdens een bezoek aan het recyclagepark uitsluitend afvalstoffen waarvoor een 
aanvaardingsplicht geldt worden aangebracht, zijn de hierboven bedoelde gezinnen tijdens 
het hele kalenderjaar vrijgesteld van de in dit belastingreglement vastgelegde heffingen, 
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij een verklaring neerleggen bij het stadsbestuur van 
Ronse waarin zij afstand doen van de hierboven vermelde vrijstelling.  
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Deze verklaring moet neergelegd worden vóór 15 december van het voorgaande jaar. Voor 
het jaar 2020 moet deze verklaring neergelegd worden ten laatste 15 werkdagen vóór het 
eerste bezoek aan het recyclagepark. 
§4. Asbest 
De gezinnen ingeschreven in het bevolkingsregister van de Stad Ronse worden per 
kalenderjaar van het betalen van de in Artikel 7 bepaalde belasting vrijgesteld voor de eerste 
aangebrachte 200 kg cementgebonden asbest, voor zover dit afval tijdens hetzelfde bezoek niet 
samen met ander afval wordt aangebracht.  
§5. Luiers en incontinentiemateriaal 
De gezinnen ingeschreven in het bevolkingsregister van de Stad Ronse worden per 
kalenderjaar van het betalen van de in Artikel 7 bepaalde belasting vrijgesteld voor de eerste 
aangebrachte 200 kg luiers en incontinentiemateriaal, voor zover : 
- dit afval tijdens hetzelfde bezoek niet samen met ander afval wordt aangebracht en  
- dit afval wordt aangebracht in de reglementaire voorziene luierzakken, zoals bepaald in 

het retributiereglement op de afgifte van luierzakken (goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 08 oktober 2007). 

Artikel 9 
§ 1. De belasting wordt ingekohierd door middel van een kohier dat jaarlijks opgemaakt en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 
Het kohier is samengesteld uit : 

• de belasting voor het ophalen en verwijderen van het restafval via de huis-aan-
huisinzameling 

• de belasting voor de inzameling en verwijdering van grofvuil en snoeihout via ophaling, 
op afroep 

• de belasting op het gebruik van het recyclagepark. 
 § 2. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
§ 3. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belastingaanslag een 
bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening 
kan gebeuren door verzending of door overhandiging.  
De termijn om op straffe van verval een bezwaarschrift in te dienen, bedraagt drie maanden 
te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift, wordt 
de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd op een hoorzitting. 

Artikel 10 
Het raadsbesluit van 19 december 2016 betreffende de vaststelling van het belastingreglement 
DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis, de inzameling en 
verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor het gebruik van het 
recyclagepark, wordt met ingang van 01 januari 2020 opgeheven en vervangen door 
onderhavig besluit.  

Artikel 11 
§ 1. De beslissing zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig de Artikels 
286, 287 en 330 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
§ 2. Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de Gouverneur van de 
Provincie Oost-Vlaanderen, OVAM en I.VL.A. 
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BIJLAGE 1 - LIJST VAN RECYCLEERBARE EN NIET-RECYCLEERBARE AFVALSTOFFEN 
DIE AANVAARD WORDEN OP HET RECYCLAGEPARK 

Recycleerbaar afval (R) 
 AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) - Recupel 

o AEEA – Groot wit 
o AEEA – Klein elektro 
o AEEA – Koel en vries 
o AEEA – TV’s en beeldschermen 

 Wit glas (hol) 
 Gekleurd glas (hol) 
 Vlak glas ( 
 KGA (Klein Gevaarlijk Afval) 
 Autobanden (max. 4 per particuliere gebruiker per jaar en uitgezonderd vrachtwagen-

en tractorbanden) 
 Isomo (piepschuim) 
 Harde plastics  
 Papier en karton 
 Batterijen (Bebat) 
 Autobatterijen 
 plantaardige oliën en vetten (frituurvet en –olie) 
 Motorolie 
 Metalen 
 Hout 
 bouwafval - Beton 
 bouwafval - steenpuin 
 bouwafval - aarde 
 Textiel 
 Gras/bladeren 
 Snoeihout 
 Wortels en stronken  
 Lampen (uitgezonderd gloeilampen) 
 landbouwfolie 

Niet recycleerbaar afval (NR) 
 Grof huisvuil (restafval) 
 luiers en incontinentiemateriaal (restafval) 
 Hechtgebonden asbest > 200kg per gezin per jaar (200 kg gratis) 
 bouwafval - keramiek 
 bouwafval - gips  
 bouwafval - cellenbeton  
 bouwafval – pleisterwerk. 

In de praktijk gaat het over de volgende voorwerpen en materialen :  
Grof huisvuil: Samengesteld materiaal dat niet volledig bestaat uit hout, metaal of harde 
kunststof 
Niet-recycleerbaar glas: 

 Spiegels 
 Glazen siervoorwerpen 
 Vuurvast glas (Pyrex- of arcopal-producten) 
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Niet-recycleerbaar bouwmateriaal: 
 Roofing 
 keramiek, WC-potten, lavabo’s 
 Cementgebonden asbestproducten (Eternit) 
 Lichtbeton/cellenbeton (Ytong, Poroton) 
 Tegels 
 gewapend beton 
 Pleisterwerk en oud plaksel 
 gips, gipskartonplaten, gyproc 

Niet-recycleerbaar hout: 
 Spoorwegbielzen 
 Geperst karton (unalit) 

Niet-recycleerbare huisraad: 
 Vazen 
 Borden 
 Kopjes 
 Porseleinen beeldjes 
 Keramieken bloempotten. 

10. Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein.                                                                                                                 
Hernieuwing voor de periode van 01 januari 2020 tot en met 31 december 2022. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2019/163 van 28 oktober 2019 van de Technische Dienst. 
- Schrijven van Fluvius dd° 24 oktober 2019 houdende het Gemeentelijk 

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein – Verlenging vanaf 01 januari 2020 tot en met 31 december 2022. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2004, houdende de invoering van het 
retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 
domein. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2016 houdende hernieuwing van het 
retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 
domein, voor de periode van 01 januari 2017 tot en met 31 december 2019. 

Feiten/context/motivering 

- De stad en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van 
en/of het onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
grondgebied. 

- Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en 
hebben aldus een impact op het openbaar domein. 

- Bij gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 werd de nieuwe Code voor Infrastructuur- 
en Nutswerken langs gemeentewegen goedgekeurd die tot doel heeft een snelle en 
vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de 
werken tot een minimum te herleiden. 

- Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie 
van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van 
Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden. 
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- Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende 
werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de 
dienstverlening en daarnaast zijn er een aantal werken zoals aansluitingswerken, 
herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een 
impact hebben op het openbaar domein. 

- De retributie voor de jaren 2020, 2021 en 2022 voor de Stad Ronse komt neer op 
volgend jaarlijks bedrag : 
voor Elektriciteit : 38.045,52 euro 
voor Gas : 18.029,68 euro. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 – Algemeen: 
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de 
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar 
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 
domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken 
langs gemeentewegen.  
Permanente nutsvoorzieningen zijn : 

- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden 
(zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, 
e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, 
stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof 

- telecommunicatie 
- radiodistributie en kabeltelevisie 

- de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die 
installaties kan aangesloten worden 

- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens 
aanzien als nutsvoorzieningen. 

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of 
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente 
of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente. 
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 01 januari 2020 voor een termijn eindigend op 
31 december 2022. 
Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken: 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 
euro, voor werken in voetpaden 0,60 euro en voor werken in aardewegen 0,36 euro.   
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoor-
zieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van 
hogervermeld(e) bedrag(en). 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine 
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen: 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en 
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per 
kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de 
stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.  
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van  0,50   
euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente. 
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Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten 
op het grondgebied van de stad/gemeente.  
Artikel 4 – Inning: 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de 
facturen.   

11. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                 
Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2019.                                                             
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40 §1. 
- De regelgeving inzake de beheers-en beleidscyclus voor de AGB’s. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2018 houdende goedkeuring van het 

budget 2019 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
 
Relevante documenten 

- Het ontwerp van budgetwijziging nummer 1 – 2019 van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

- Het advies 2019-28 d.d. 25 oktober 2019 van de Financiële Dienst. 

Feiten/context/motivering 

Er stelt zich de noodzaak tot wijziging van het budget 2019 van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
Deze wijziging werd vastgesteld in de Raad van Bestuur van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse op 24 oktober 2019. 
 
Adviezen/visum 
De Financieel Directeur gaf op 25 oktober 2019 in zijn nota 2019-28 een positief advies tot 
goedkeuring van de budgetwijziging nummer 1 – 2019 van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf  
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse goed te keuren. 

12. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                
Meerjarenplan 2020 - 2025.                                                                                           
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 21°. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.  
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering 
van de lokale en provinciale besturen.  
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- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 d.d. 03 mei 2019 betreffende de strategische 
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de 
beleids- en beheerscyclus. 

 
Relevante documenten 

- Het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse zoals vastgesteld in de zitting van de Raad van 
Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse op 24 oktober 2019. 

- Het advies 2019-29 d.d. 25 oktober 2019 van de Financiële Dienst. 
 
Feiten/context/motivering 

Er werd een nieuw meerjarenplan 2020-2025 voor het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse 
opgemaakt conform de regelgeving BBC 2020. Dit meerjarenplan werd reeds vastgesteld in 
de zitting van de Raad van Bestuur van 24 oktober 2019 van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

Adviezen/visum 
De Financieel Directeur gaf op 25 oktober 2019 in zijn nota 2019-29 een positief advies tot 
goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf 
Ronse. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Het meerjarenplan 2020 - 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf 
Ronse goed te keuren. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

13. Licht als dienst.                                                                                                           
Goedkeuring van de overname van de openbare verlichting door de 
distributienetbeheerder Fluvius en kennisname van het bijhorend reglement. 

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 

- Schrijven van Fluvius dd° 03 september 2019 houdende inbreng van de openbare 
verlichtingsinstallaties in de Assets van de distributienetbeheerder en de gemengde 
intercommunale Gaselwest. 

- Reglement Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders 
aan lokale besturen. 

- Operationele overeenkomst in uitvoering van het ‘reglement aanbod openbare 
verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan hun lokale besturen’. 

- Financiële fiche voor Ronse. 
- Simulatie: licht als dienst voor Ronse. 
- Advies van de financieel directeur. 
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Feiten/context/motivering 

Context en motivering 

- De Stad Ronse neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas 
deel aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 

- Sinds eind 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de 
eigendom van de distributienetbeheerders. De exploitatie van de openbare 
verlichting maakt als openbaredienstverplichting deel uit van de activiteit 
‘Netbeheer elektriciteit’. De exploitatiekosten, met uitzondering van de 
materiaalkosten hieraan verbonden, kunnen hierdoor worden opgenomen in het 
distributienettarief. 

- De activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze 
openbaredienstverplichting vallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als 
een nevenactiviteit.  Dit is een niet-gereguleerde activiteit waarvoor een 
vergoeding aan kostende prijs wordt aangerekend aan de deelnemers. 

- De deelnemers van Gaselwest hebben in 2004 naar aanleiding van de overname 
(aankoop) door de distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via 
gemeenteraadsbesluit de beheersoverdracht rond de activiteit openbare 
verlichting herbevestigd/beslist.  Statutair werd ingeschreven dat deze 
beheersoverdracht voor de exploitatie van de openbare verlichting geldt voor de 
volledige duur van de aansluiting en dat de beheersoverdracht voor de 
nevenactiviteit openbare verlichting steeds herroepbaar is.  

- Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare 
verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de 
snelle technologische evolutie op het vlak van de verlichtingstoestellen en hun 
aansturing. Lokale besturen krijgen tal van mogelijkheden om gegevens te 
verzamelen waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op de behoeften en 
vragen van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen. 
Daarnaast hebben de lokale besturen zich via de burgemeestersconvenanten 
geëngageerd tot doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-
besparing. 

- Als werkmaatschappij voor de netbeheerders in dienst van de lokale besturen wil 
Fluvius System Operator (hierna ‘Fluvius’) een actieve ondersteuning aanbieden 
bij de uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu, verlichting en Smart 
City-infrastructuur (de netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties).  

- De Raad van Bestuur van Gaselwest heeft in zitting van 08 mei 2019 het 
reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de 
distributienetbeheerders aan lokale besturen’  goedgekeurd.  Dit reglement wordt 
toegevoegd als bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit, waarvan de tekst primeert op 
onderstaande samenvatting.  Het reglement kan als volgt worden samengevat: 

Scope: verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van openbare verlichting 

- Er wordt voorgesteld om de per 01 januari 2020 bestaande verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen openbare verlichting in te brengen bij de 
distributienetbeheerder. 

- Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen 
openbare verlichting die zich situeren op of langs de openbare weg of op terreinen 
die publiek toegankelijk zijn en die toebehoren aan de stad/gemeente zelf, met 
name: 
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 functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, 
oversteekplaatsen, fiets- en wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met 
uitzondering van de installaties in het beheer van het Agentschap voor Wegen 
en Verkeer. 

 bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel 
zelf dienst doet als ‘optical guidance’. 

 monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische 
waarde van monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …) en 
ondersteuning geeft aan taken van de functionele verlichting. Het te verlichten 
monument moet gelegen zijn langs een openbare weg of plein. 

 straatmeubilairverlichting, zijn aparte verlichtingsinstallaties in/op 
straatmeubilair (fietsenstalling, zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en die 
eigendom zijn en in beheer van de gemeente. 

- De lokale besturen kunnen ook de openbare verlichting van semi-openbare 
ruimten en hun netten inbrengen. Dit na risicoanalyse en het in overeenstemming 
brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels en waarvan de 
inbreng op projectbasis gebeurt. Dit betreft: 
 Openbare terreinverlichting, de verlichting van terreinen die (tijdens 

openingsuren) vrij toegankelijk zijn voor het publiek (containerpark, 
begraafplaats, sportterreinen zoals voetbalvelden, atletiekpiste, Finse piste, …) 
en die eigendom zijn van de gemeente. 

 Architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen is van de 
esthetische waarde van monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …). 
Het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare weg of 
plein. De verlichting vereist een aparte studieopdracht (specifieke lichtstudie en 
technisch ontwerp) door een lichtarchitect. 

- Er kan worden geopteerd om het energieverbruik mee deel te laten uitmaken van 
het aanbod.   

- Worden buiten de scope gehouden: 
 de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de 

binnenverlichting (verlichting binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te 
verlichten ruimte in zijn algemeenheid uitgebaat wordt door de gemeente). 

 de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de verlichting 
beïnvloedt de wegcode), tenzij hier al een overeenkomst voor bestaat. 

 de stand-alonesystemen (geen DNB-netvoeding) en de ruimten van de 
gemeenten in concessie van andere partijen (de te verlichten ruimte wordt 
uitgebaat door een derde partij waarvoor de gemeente tijdens de looptijd van 
de concessie-overeenkomst niet instaat voor de verlichting). 

- Worden in beginsel ook buiten scope van het reglement gehouden: 
 de applicaties die zich al op de steunen bevinden (bv. camera’s, sensoren en 

verkeersgeleidingsinstallaties voor Smart City-toepassingen). Hiervoor kunnen 
evenwel aparte afspraken worden gemaakt. 

 ‘klassieke’ applicaties die zich vandaag op de steunen bevinden (bv. verkeers- 
en signalisatieborden, bloembakken en vaandels). 

Inbreng: maximum 25% van de inbrengwaarde in cash en minimum 75% van de 
inbrengwaarde in OV-aandelen 

- Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen 
openbare verlichting in de distributienetbeheerder gebeurt een waardering van 
deze installaties. 
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- De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde 
van de steunen en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op 
datum van toetreding.   

- De vergoeding van de inbrengwaarde gebeurt: 
 een deel in cash (max. 25 percent van de inbrengwaarde); 
 een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde 

OV-aandelen (min. 75 percent van de inbrengwaarde).  Op de buitengewone 
algemene vergadering van december ek. zal hiervoor een voorstel van 
statutenwijziging ter goedkeuring worden voorgelegd.   

- Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken 
gemeenten/steden de opbrengsten en kosten verrekenen via het resultaat.  
Op vraag van het lokale bestuur kunnen hier diensten zoals lichtplannen, het 
energieverbruik als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’,… aan toegevoegd 
worden. 

- Na inbreng komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de DNB en in haar 
volle eigendom als activa. 

- De overgenomen installaties zullen over een periode van maximum twaalf jaar 
afgeschreven worden, gezien het plan om de verledding van Vlaanderen ten 
laatste tegen 2030 uit te voeren. De afschrijvingen van het gedeelte in cash zullen 
volgens dit ritme verrekend worden. 

Dienstverlening na overdracht 

Meerjarig investeringsplan/-budget 

- Deze investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige 
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting zijn geënt op 
de vaststellingen en vooruitzichten zoals opgenomen in het (door de betrokken 
gemeente/stad en de distributienetbeheerder overeengekomen) meerjarig 
investeringsplan openbare verlichting (op basis van lichtplan of masterplan 
openbare verlichting) en worden geconcretiseerd binnen het door de 
distributienetbeheerder opgemaakte reglement. Indien gewenst, zullen er bij het 
investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald worden zoals onder meer m.b.t. 
het effect van de investeringen op energieverbruik en CO2-uitstoot. 

- Als een gemeente/stad wenst om versneld de masterplannen te realiseren en 
hiervoor bijkomende investeringsmiddelen nodig zijn, kan de gemeente/stad 
overwegen om middels een tussenkomst deze bijkomende investeringsmiddelen 
te voorzien en kan er samen onderzocht worden hoe dit kan gerealiseerd worden 
(bv. aannemerscapaciteit). 

- De bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven, enz.) 
blijft de bevoegdheid van de individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten 
bepalen dus het ritme en de locatie waar er een aanpassing/investering nodig is 
om aan deze eisen te voldoen. 

- De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens eenmaal per jaar 
verfijnd en omgezet in een concreet jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur 
van de DNB jaarlijks een maximaal budget (jaar X) goedkeurt voor het geheel van 
haar toegetreden steden/gemeenten dat besteed wordt op basis van de door de 
steden/gemeenten goedgekeurde lichtplannen of masterplannen.  
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- Als het budget op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de realisatie van de 
goedgekeurde masterplannen van de toegetreden lokale besturen gebeurt een 
proratering van het budget, enerzijds in functie van het aantal lichtpunten van de 
betrokken deelnemers, zoals opgenomen in de asset databank van de 
distributienetbeheerder, en anderzijds in functie van de realisatietermijn zoals 
opgenomen in de masterplannen. 

- Het eventueel saldo van het budget worden overgedragen en bij voorrang besteed 
binnen het budget voor het daaropvolgende jaar.  

- De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan 
via de jaarlijks vastgelegde catalogus. 

- De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en 
principes zoals preventieve en curatieve vervangingen blijven van toepassing. 

Inzet van de door de Fluvius beheerder infrastructuur voor toepassingen 
Smart City 

- Fluvius wil lokale besturen ondersteunen om hun Smart City-infrastructuur (netten, 
installaties, steunen, …) maximaal te valoriseren. De ondersteuning bestaat uit het 
beheer van de overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) die gebruik willen 
maken van deze infrastructuur. Fluvius zal ervoor zorgen dat de installatie van 
applicaties (bv. camera’s, sensoren, verkeersgeleiding, telecominstallaties, …) en 
aansluiting op de netten veilig en correct uitgevoerd worden. 

Rapportering 

- Het lokale bestuur krijgt periodiek diverse rapporteringen (stand van zaken van het 
overeengekomen actieplan, effecten ervan op het energieverbruik en de CO2-
uitstoot, investeringen en onderhoud, nieuwe trends, specifieke Fluvius-projecten 
m.b.t. openbare verlichting en Smart City-infrastructuur,…). 

Financiële gevolgen 

- Het ingeschatte bedrag aan investeringen, onderhoud en exploitatie voor de 
periode 2019-2030 bedraagt 3 196 478 euro. De detailweergave is opgenomen in 
het document in bijlage.   

- Een wijziging in de indeling in deelruimtes en/of toekenning van technische fiches 
heeft impact op de in bijlage opgenomen simulatie aantal kWh en investeringskost.   

- Alle aan de akte verbonden kosten zijn ten laste van Gaselwest 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de 
distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur van Gaselwest in zitting van 08 mei 2019.  
Artikel 2: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan 
verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te 
richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare 
verlichtingsinstallaties. 
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En bijgevolg tevens zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de huidige aansluiting 
van de stad bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest voor de activiteit openbare 
verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht 
als dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare verlichting en de 
opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding van de uitbreiding van deze 
aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering. 
Artikel 3: 
De inbreng die de stad heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de statuten van 
Gaselwest uit te breiden wat betreft: 

 de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen 
 de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn 

weergegeven in het reglement. 
Artikel 4: 
De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een inventariswaarde 31 
december 2018 -  tegen een inbrengwaarde van 446.594 euro in cash (zijnde 25% van de 
inbrengwaarde) en 1.339.782 euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde) in te 
brengen bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest. 
De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na 
het in overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels.  
De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de 
steunen en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris (voor inbrengen die 
gebeuren per 01 januari 2020 zal dit wat betreft de voorafgaande actuele raming de 
inventaris zijn op 31 december 2019, waarna deze zal geactualiseerd worden ifv de 
effectieve datum van toetreding). 
Artikel 5: 
De distributienetbeheerder zal het nodige doen om de vereiste vennootschapsrechtelijke 
formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich meebrengt en om de statuten 
dienovereenkomstig aan te passen. 
Artikel 6: 
De Voorzitter van de gemeenteraad en/of algemeen directeur aan te duiden om als 
gevolmachtigde van de stad de authentieke akte te ondertekenen alsook de hypotheekbewaarder 
vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de 
inbrengakte. 
Artikel 7: 
Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, (in pdf-versie) uitsluitend via e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

14. Vervangen van de openbare verlichtingsinstallatie door LED verlichting in de Zénobe 
Grammestraat en de Kleine Marijve.                                                                              
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 2019/148 van 03 oktober 2019.van de Technische Dienst.  
Offerte van Fluvius. 
Plan van Fluvius. 
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Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe wegenis met gescheiden rioleringsstelsel in de 
Kleine Marijve en in een deel van de Zénobe Grammestraat, werd door Fluvius een ontwerp 
opgemaakt voor het vervangen van de bestaande openbare verlichtingsinstallatie door LED 
verlichting. 
Het ontwerp van Fluvius omvat volgende werken : 

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

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

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

Door de vervanging van de bestaande verlichtingsarmaturen door LED armaturen zal het 
totale verbruik dalen en levert dit een besparing op van 4.374KWh en 1,01 ton CO² per jaar. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

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

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 Groen stemmen voor: Youssef Elidrissi, Lech Schelfout 

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

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

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het ontwerp 311452 van Fluvius voor het wegnemen van de bestaande 
verlichtingsarmaturen en het leveren en plaatsen van 4  nieuwe standaard LED-toestellen op 
nieuwe paal en 1 nieuw standaard LED toestel op nieuwe gevelsteun in het smalle gedeelte van 
de Kleine Marijve, het leveren en plaatsen van 2 nieuwe standaard LED-toestellen op de 
bestaande paal in het brede gedeelte van de Kleine Marijve  en het leveren en plaatsen van 7 
nieuwe standaard LED-toestellen in de Zénobe Grammestraat voor de som van €8.616,71 
inclusief btw. 
Artikel 2: 
Het noodzakelijke krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2017/1 – algemene 
rekening 2280000 – beleidsitem 6700. 
Artikel 3: 
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 
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15. Aanleg van het openbaar verlichtingsnet voor het deel fietssnelweg tussen het station 
en de Viermaartlaan, plaatsen van 19 verlichtingsarmaturen op paal en aanleg van een 
wachtbuis voor een glasvezelkabel langsheen het fietspad.                                          
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 30 oktober 2019 van de Technische Dienst  
- Offertes + plan Fluvius. 
- Beslissing van de gemeenteraad van 02 september 2019. 

Feiten/context/motivering 

- In de gemeenteraadszitting van 02 september 2019 werd de aanleg van het 
openbaar verlichtingsnet en het leveren en plaatsen van 15 verlichtingspalen met 
armaturen Micro-Luma goedgekeurd voor het gedeelte tussen het station en de 
Viermaartlaan. 

- Inmiddels werd door Fluvius een nieuw ontwerp opgemaakt waarin de openbare 
verlichting vooraan het station ook werd opgenomen.  

- Het ontwerp van Fluvius met referentie NW329496 omvat de aanleg van 650 meter 
openbaar verlichtingsnet en het leveren en plaatsen van 19 gecoate verlichtingspalen 
hoogte 5 meter met 19 verlichtingsarmaturen Philips Micro Luma 740 DN10 – 2.500 
Lumen (22W) – Ral 7043 (dark grey) voor de verlichtingspalen tussen het station en 
de Viermaartlaan en Ral 3003 (okerrood) voor de verlichtingspalen voor het station. 
Deze armaturen hebben een dimmogelijkheid tussen 23 uur en 6 uur. 

- Volgens het dossier NW329496 opgemaakt door Fluvius bedraagt de kostprijs voor 
het leveren en plaatsen van de verlichtingsarmaturen en palen €14.909,45 exclusief 
btw en €18.040,43 inclusief btw. Voor het leveren en het plaatsen van een wachtbuis 
voor glasvezelkabel in synergie met de aanleg van de openbare verlichting, bedraagt 
de kostprijs €10.723,98 exclusief btw en €12.976,02 inclusief btw, wat neerkomt op 
€31.016,45 inclusief btw, door de stad te betalen.  

- Het plaatsen van een wachtbuis voor glasvezelkabel is niet subsidieerbaar en voor 
het aanleggen van de openbare verlichting met 19 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 
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. 

 
- De beslissing van de gemeenteraad van 02 september 2019 wordt ingetrokken. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

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

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

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 voor: Youssef Elidrissi, Lech Schelfout 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het voorstel van Fluvius voor het leveren en plaatsen van 19 gecoate 
verlichtingspalen 5 meter met 20 verlichtingsarmaturen tussen het station en de Viermaartlaan 
te Ronse en het plaatsen van een wachtbuis voor een glasvezelkabel langsheen het fietspad, 
voor de som van €31.016,45  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. 
Artikel 3: 
De beslissing van de gemeenteraad van 02 september 2019 wordt ingetrokken. 
Artikel 4: 
Het krediet is voorzien in het investeringsbudget 2019 – enveloppe 2017/1. 
Artikel 5:  
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 

16. Aanleg van een fietspad in het verlengde van de Beekstraat, de Savooistraat kruisend 
tot aan de Drieborrebeekstraat.                                                                                        
Goedkeuring van de eindafrekening der werken en het proces-verbaal van voorlopige 
oplevering. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2019/165 van de Technische Dienst. 
- Proces-verbaal van voorlopige oplevering ‘Aanleg Fietspad verlengde Beekstraat’ dd° 

15 oktober 2019 opgemaakt door de stadsingenieur, de heer De Brakeleer. 
- Uittrekels uit de notulen van de gemeenteraad van  28 november 2016 houdende 

goedkeuring van het ontwerp. 
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- Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van  19 november 2018 houdende 
goedkeuring van de gunning aan NV Persyn. 

- Eindafrekening ‘Aanleg Fietspad verlengde Beekstraat’ opgemaakt door de 
Technische Dienst op 23 oktober 2019. 

- Definitieve opmeting. 
- Overzicht van de uitvoeringstermijn. 
- Aanvraag en goedkeuring termijnverlenging. 
- Goedkeuring meerwerken. 

Feiten/context/motivering 

˗ Bij gemeenteraadsbesluit van 28 november 2016 werd het ontwerp “Aanleg Fietspad 
verlengde Beekstraat” en de raming ten bedrage van 138.871,25 euro, btw exclusief – 
168.034,21 euro, btw inclusief, goedgekeurd. 

˗ Bij gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018 werd akkoord gegaan met de 
gunning van de werken aan de firma Persyn NV voor de som van 142.204,46 euro, 
btw exclusief – 172.067,40 euro, btw inclusief. 

˗ Het totaal bedrag van de uitgevoerde werken bedraagt 162.835,14 euro, btw exclusief 
– 197.030,52 euro btw inclusief. 

˗ Tijdens de uitvoering van de werken werden een aantal posten van vermoedelijke 
hoeveelheden overschreden en goedgekeurde meerwerken uitgevoerd, onder andere 
het plaatsen van bijkomende rioleringsbuizen en het plaatsen van een 
prikkeldraadafsluiting. 

˗ Op 15 oktober 2019 werd overgegaan tot voorlopige oplevering der werken.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
Akkoord te gaan met de eindafrekening van de werken en het proces-verbaal van de 
voorlopige oplevering van de werken “Aanleg Fietspad verlengde Beekstraat” door NV 
Persyn. 

17. Verkoop van een stuk wegoverschot gelegen in de Camille Lemonnierlaan. 
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 2019/160 van 25 oktober 2019 van de Technische Dienst. 
- Ontwerpakte. 
- Tabel. 
- Plan. 

Feiten/context/motivering 

- Na de realisatie van de rooilijn van de Camille Lemonnierlaan en de aanleg van de 
nieuwe wegenis zijn er wegoverschotten vrijgekomen. Het College van Burgemeester 
en Schepenen ging reeds in 2013 akkoord om deze overschotten te verkopen aan de 
aanpalende eigenaars. 
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- Ondertussen werd het stuk wegoverschot voor het perceel sectie D nummer 887 
verkocht aan de heer Cédric Van Gyseghem, de aanpalende eigenaar, ingevolge de 
gemeenteraadsbeslissing van 18 april 2016. 

- Ingevolge de verkregen bouwvergunning is het voor de positionering van het gebouw 
noodzakelijk om een bijkomende spie aan te kopen palend aan zijn perceel. Het gaat 
om een stuk grond van 71 m² dat kan verkocht worden tegen dezelfde grondprijs als 
de vorige verkoop, zijnde 31 euro/m² of een totale prijs van 2.201,00 euro. Voor deze 
verkoop werd door de Technische Dienst een ontwerp van akte opgemaakt. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De verkoop van een perceel grond (wegoverschot) van 71 m² in de Camille Lemonnierlaan 
aan de heer Cédric Van Gyseghem wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 

18. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                     
Verkaveling 1.                                                                                                        
Grondverkoop voor een woning met aanhorigheden gelegen Florent Devosstraat 
nummer 8.                                                                                                                    
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. 

Relevante documenten  

Verslag 2019/16 van 30 oktober 2019 van de Technische Dienst. 
Tabel van grondverkoop.  
1 verkoopovereenkomst. 
1 ontwerp van akte. 
Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 

Feiten/context/motivering 

Bij gemeenteraadsbesluit 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 1 ontwerp van akte en 1 verkoopovereenkomst : 
op naam van de heer EL MACHAOUD Abdellah en mevrouw LAQRAA Hayat, voor een 
woning met aanhorigheden voor lot 1.04 binnen de verkaveling 1 van De Stadstuin, zijnde de 
woning gelegen Florent Devosstraat nummer 8.  De grondwaarde van deze verkoop 
bedraagt 28.644,00 EUR. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
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Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel : 
Keurt de grondverkoop binnen het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin goed, op naam 
van : 
de heer EL MACHAOUD Abdellah en mevrouw LAQRAA  Hayat voor een woning met 
aanhorigheden voor lot 1.04, binnen de verkaveling 1 van De Stadstuin, zijnde de woning 
gelegen Florent Devosstraat nummer 8, met een grondwaarde van 28.644,00 euro. 

19. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                
Parkaanleg fase 2.                                                                                                              
Goedkeuring van het ontwerp houdende het bestek en de gedetailleerde raming. 

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 van 04 november 2019 - 2019/177 van de Technische Dienst. 
- Bestek. 
- Plannen 1 tot 7 van het ontwerpbureau. 
- Plan Wirtz. 
- Raming. 

Feiten/context/motivering 

- Door de Technische Dienst werd een bestek en een gedetailleerde raming opgemaakt 
voor de aanleg van de riolering, de wandelpaden en een brandweerweg, alsook het 
aanpassen van het reliëf en de beplanting binnen het Stadsvernieuwingsproject De 
Stadstuin. 

- De totale kostprijs wordt geraamd op 1.356.477,80 euro btw exclusief of 1.641.338,13 
euro btw inclusief.  

- De opdracht zal ingevolge openbare procedure worden toegewezen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 :  
Het ontwerp en de gedetailleerde raming voor de aanleg van de riolering, de wandelpaden en 
een brandweerweg, alsook het aanpassen van het reliëf en de beplanting binnen het 
Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin worden goedgekeurd. 
Artikel 2 : 
In het investeringsbudget van 2020 werd onder artikel 2240000, beleidsitem 06100 een krediet 
voorzien van 500.000 euro en in het investeringsbudget van 2021 een krediet van 250.000 
euro. Het saldo dient voorzien te worden in de budgetwijziging van 2020. 
Artikel 3 : 
De opdracht zal ingevolge openbare procedure worden toegewezen. 
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20. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                        
Goedkeuring van het ontwerp van verkavelingsakte voor de verkaveling Albert 
Massezstraat 23-51 (15 eengezinswoningen), met inbegrip van de verzaking aan 
het recht van natrekking en de toelating tot bouwen. 

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 van 04 november 2019 - 2019/172 van de Technische Dienst. 
- Ontwerp van verkavelingsakte. 
- Grondplan. 

Feiten/context/motivering 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012 werd de overeenkomst publiek-private 
samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne uit Kortrijk voor de realisatie van 
het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin goedgekeurd. Samen met deze overeenkomst 
werd ook het ontwerp van opstalovereenkomst goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de stedenbouwkundige vergunning dd° 26 maart 2018 voor de verkaveling 
Albert Massezstraat 23-51 (15 eengezinswoningen waarvan 12 halfopen en 3 gesloten 
bebouwingen, met garage) werd door notaris Tack het ontwerp van verkavelingsakte 
opgemaakt. 
In dit ontwerp van verkavelingsakte werd het opstalrecht, verder omschreven als de verzaking 
aan het recht van natrekking en de toelating tot bouwen, opgenomen.  
De modaliteiten met betrekking tot het opstalrecht zijn conform de voorwaarden van de 
goedgekeurde overeenkomst publiek-private samenwerking. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het ontwerp van verkavelingsakte voor de verkaveling Albert Massezstraat 23-51, af te sluiten 
tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne, met inbegrip van het opstalrecht, omschreven 
als de verzaking aan het recht van natrekking en de toelating tot bouwen, wordt goedgekeurd. 

21. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                     
Goedkeuring van het ontwerp van driepartijenovereenkomst betreffende de 
verkaveling Albert Massezstraat 23-51. 

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 van 31 oktober 2019 - 2019/175 van de Technische Dienst. 
- Ontwerp van driepartijenovereenkomst. 
- Grondplan. 
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Feiten/context/motivering 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012 werd de overeenkomst publiek-private 
samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne uit Kortrijk voor de realisatie van 
het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin goedgekeurd. Samen met deze overeenkomst 
werd ook het ontwerp van opstalovereenkomst goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de verkavelingsvergunning van 26 maart 2018 voor de verkaveling Albert 
Massezstraat 23-51 (15 eengezinswoningen waarvan 12 halfopen en 3 gesloten 
bebouwingen, met garage) werd door notaris Tack een ontwerp van driepartijenovereenkomst 
opgemaakt, af te sluiten tussen de Stad Ronse, de bvba Avaronne en de bank. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het ontwerp van driepartijenovereenkomst voor de verkaveling Albert Massezstraat 23-51, af 
te sluiten tussen de Stad Ronse, de bvba Avaronne en de bank, wordt goedgekeurd. 

22. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                         
Goedkeuring van het ontwerp van verkavelingsakte voor de verkaveling 8 (3 loten 
voor appartementen), met inbegrip van de verzaking aan het recht van natrekking 
en de toelating tot bouwen. 

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 van 04 november 2019 - 2019/171 van de Technische Dienst. 
- Ontwerp van verkavelingsakte. 
- Grondplan. 

Feiten/context/motivering 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012 werd de overeenkomst publiek-private 
samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne uit Kortrijk voor de realisatie van 
het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin goedgekeurd. Samen met deze overeenkomst 
werd ook het ontwerp van opstalovereenkomst goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de verkavelingsvergunning van 17 juni 2019 voor de verkaveling 8 (3 
loten voor appartementen) werd door notaris Tack het ontwerp van verkavelingsakte 
opgemaakt. 
In dit ontwerp van verkavelingsakte werd het opstalrecht, verder omschreven als de verzaking 
aan het recht van natrekking en de toelating tot bouwen, opgenomen.  
De modaliteiten met betrekking tot het opstalrecht zijn conform de voorwaarden van de 
goedgekeurde overeenkomst publiek-private samenwerking. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
Het ontwerp van verkavelingsakte voor de verkaveling 8 van het Stadsvernieuwingsproject 
De Stadstuin, af te sluiten tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne, met inbegrip van het 
opstalrecht omschreven als de verzaking aan het recht van natrekking en de toelating tot 
bouwen, wordt goedgekeurd. 

23. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                      
Goedkeuring van het ontwerp van de verkavelingsakte voor verkaveling 11 (3 loten 
voor appartementen), met inbegrip van de verzaking aan het recht van natrekking 
en de toelating tot bouwen. 

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 van 04 november 2019 - 2019/173 van de Technische Dienst. 
- Ontwerp van verkavelingsakte. 
- Grondplan. 

Feiten/context/motivering 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012 werd de overeenkomst publiek-private 
samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne uit Kortrijk voor de realisatie van 
het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin goedgekeurd. Samen met deze overeenkomst 
werd ook het ontwerp van opstalovereenkomst goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de verkavelingsvergunning van 17 juni 2019 voor verkaveling 11 (3 
loten voor appartementen) werd door notaris Tack het ontwerp van verkavelingsakte 
opgemaakt. 
In dit ontwerp van verkavelingsakte werd het opstalrecht, verder omschreven als de verzaking 
aan het recht van natrekking en de toelating tot bouwen, opgenomen.  
De modaliteiten met betrekking tot het opstalrecht zijn conform de voorwaarden van de 
goedgekeurde overeenkomst publiek-private samenwerking. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het ontwerp van verkavelingsakte voor de verkaveling 11 van het Stadsvernieuwingsproject 
De Stadstuin, af te sluiten tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne, met inbegrip van het 
opstalrecht omschreven als de verzaking aan het recht van natrekking en de toelating tot 
bouwen, wordt goedgekeurd. 

24. Aanleg van een voetpadverharding tussen de Marcel Lermusiaukerf en de woningen 
gelegen Ephrem Delmottestraat en deel van de Florent Devosstraat binnen het 
Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                          
Goedkeuring van het bestek en de gedetailleerde raming. 

Jan Foulon (schepen, CD&V) verlaat de zitting. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

- Verslag van 29 oktober 2019 nummer 2019/168 van de Technische Dienst. 
- Bestek. 
- Plan W218 ontwerp grondplan. 
- Raming. 

Feiten/context/motivering 

- Door de Technische Dienst werd een bestek en een gedetailleerde raming 
opgemaakt voor de aanleg van een voetpadverharding tussen de Marcel 
Lermusiaukerf en de woningen gelegen Ephrem Delmottestraat en een deel van 
de Florent Devosstraat binnen het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 

- De totale kostprijs wordt geraamd op 290.244,- euro btw exclusief of 351.195,24 
euro btw inclusief.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 :  
Het ontwerp, omvattende het bestek en de gedetailleerde raming voor de aanleg van een 
voetpadverharding tussen de Marcel Lermusiaukerf en de woningen gelegen Ephrem 
Delmottestraat en een deel van de Florent Devosstraat binnen het Stadsvernieuwingsproject De 
Stadstuin worden goedgekeurd. 
Artikel 2 : 
In het investeringsbudget 2019 werd onder artikel 2240000, beleidsitem 02000 een krediet 
voorzien van 250.000 euro. Het saldo is voorzien in het investeringsbudget van 2020. 
Artikel 3 : 
De opdracht zal ingevolge openbare procedure worden toegewezen. 

Leven en welzijn 

25. Lokaal sociaal beleid.                                                                                
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en CAW Oost-Vlaanderen 
vzw in functie van preventie van uithuiszettingen op de private woninghuurmarkt 
voor de periode van 2020 tot en met 2022 en bijlage.                                                                              
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond  

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1. 
- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 

betreffende de evaluatie van de lopende convenanten Lokaal Sociaal Beleid, waarbij 
in artikel 2 werd beslist om onder andere de samenwerkingsovereenkomst met CAW 
verder te zetten.  

- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 07 oktober 2019 
betreffende het convenant met CAW ten behoeve van preventieve uithuiszetting voor 
de periode van 2020 tot en met 2022. 

Relevante documenten 

- Het ontwerp van de nieuwe overeenkomst tussen de Stad Ronse en CAW Oost 
Vlaanderen ten behoeve van preventieve woonbegeleiding dat kadert binnen het 
lokaal sociaal beleid voor de periode van 2020 tot en met 2022 en bijlage. 

- E-mail van 05 september 2019 van de heer Bart Dewaele, teambegeleider 
woonbegeleidingsteam Ronse-Oudenaarde-Zottegem bij CAW. 
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- E-mail van 27 september 2019 van de heer Bart Dewaele, teambegeleider 
woonbegeleidingsteam Ronse-Oudenaarde-Zottegem bij CAW en de conclusie van 
mevrouw Stefanie Houtteman, Diensthoofd Sociaal Huis na de terugkoppeling 
conform de Collegebeslissing van 23 september 2019 waarbij de financiële 
tussenkomst verbonden aan het convenant zou worden afgerond naar 30.000 EUR in 
plaats van 32.371,50 EUR per jaar, jaarlijks indexeerbaar.  

- Loonsimulatie via Schaubrouck ontvangen door de personeelsdienst van het lokaal 
bestuur op 04 september 2019. 

- Nota van de heer Luc Balcaen houdende evaluatie van de 
Samenwerkingsovereenkomst met CAW – preventieve woonbegeleiding op private 
woonmarkt. 

- Evaluatie (cijfergegevens 2018) van CAW – Preventieve woonbegeleiding Ronse. 

Feiten/context/motivering 

De kostprijs verbonden aan dit convenant is de loonkost van een halftijdse medewerker die 
instaat voor de preventieve woonbegeleiding van mensen die dreigen uit huis gezet te 
worden. 
Tijdens recente gesprekken voor de opmaak van het nieuwe convenant 2020-2023, legde 
het CAW de actuele loonkost voor die betrekking heeft op een halftijdse medewerker op B1 
niveau met 13 jaar anciënniteit conform paritair comité 219, te verhogen met 15% 
overheadkosten. 
De totale basiskostprijs wordt aldus maximaal vastgesteld op 32.371,50 EUR op jaarbasis en 
is jaarlijks indexeerbaar. 
Voor 2019 was het subsidiebedrag binnen het actuele convenant 26.125 EUR. 
Aan het CAW heeft het College ingevolge haar beslissing op 23 september 2019 een bedrag 
van 30.000 EUR op jaarbasis voorgesteld en na intern overleg bij CAW ontvingen we 
volgende feedback:  

Voor 30.000 EUR kan het CAW 0,46 vte medewerker preventie uithuiszetting op de 
private huurmarkt inzetten exclusief voor Ronse. Dit betekent dat we minstens 46 
aanmeldingen, die kunnen resulteren in 28 begeleidingstrajecten, kunnen opnemen 
per jaar. 
Dit betekent echter meteen ook dat we mogelijks, als we het gemiddelde nemen van 
de 2 volledige jaren dat PWB reeds liep (68 en 64), een 20-tal aanmeldingen niet 
zullen kunnen opnemen. 

Aansluitend argumenteert het diensthoofd van het Sociaal Huis, Themagerichte werking, dat 
wanneer het CAW zich zal beperken tot het opnemen van 46 aanmeldingen, dit ontoereikend 
is gelet op de effectieve verzoeken tot uithuiszetting die onze diensten ontvangen, met name 
gemiddeld 65 per jaar.  
Gelet op de huidige taken binnen het actuele personeelsbestand in het Sociaal Huis, is er 
geen ruimte om deze leemte op te vangen. Daarom werd opnieuw de vraag gesteld aan het 
College om alsnog akkoord te gaan met de gevraagde tussenkomst van 32.371,50 euro/jaar 
jaarlijks te indexeren teneinde alle aanmeldingen met verzoek tot uithuiszetting te kunnen 
opvangen (gemiddeld 65 per jaar). 
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 07 oktober 2019 principieel akkoord 
te gaan met het voorstel. 

Adviezen/visum 

De Financieel Directeur gaf een visum op 05 september 2019. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Enig artikel: 

De Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en CAW Oost-Vlaanderen 
vzw in functie van preventie van uithuiszettingen op private woninghuurmarkt, voor de periode 
van 2020 tot en met 2022 en bijlage goed te keuren. 

26. Lokaal sociaal beleid.                                                                   
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en Grijkoort - Begeleid Werk vzw 
in functie van armoedebestrijding, opleiding en tewerkstelling voor de periode 2020 tot 
en met 2022 en bijlage.                                                                                                      
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1. 
- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 

betreffende de samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025. 

Relevante documenten 

˗ Ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en Grijkoort- Begeleid 
werk vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – armoedebestrijding /opleiding/ 
tewerkstelling en bijlage. 

˗ Nota van de heer Luc Balcaen houdende evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst 
met Grijkoort Begeleid Werk vzw – sociaal restaurant/strijkwinkel/poetsdienst/sociale 
kruidenier. 

˗ Evaluatie (Werkingsverslag 2018) van de samenwerking tussen de Stad Ronse en Grijkoort 
Begeleid Werk. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleid – armoedebestrijding, opleiding en tewerkstelling - van 
de Stad Ronse wordt een samenwerking opgezet tussen de Stad Ronse en Grijkoort-Begeleid 
werk vzw met als doelstelling het verbeteren van de kansen op tewerkstelling van 
maatschappelijk kwetsbare groepen door het aanbieden van een tewerkstelling op maat en / of 
het aanbieden van opleiding en begeleiding gericht op het versterken van beroepstechnische en 
algemeen inzetbare competenties. Dit wordt bereikt met de initiatieven strijkwinkel, sociaal 
restaurant, poetsdienst en sociale kruidenier.  
In het kader van het lokaal sociaal beleid – armoedebestrijding – door in te spelen op enerzijds 
de onmiddellijke noden als gevolg van armoede en anderzijds op structurele aspecten van 
armoede. Dit wordt bereikt met de initiatieven sociaal restaurant en sociale kruidenier.  

De Stad Ronse stelt hiervoor een subsidie ter beschikking in functie van de werkingen : 
strijkwinkel, poetsdienst, sociaal restaurant en sociale kruidenier. 

Grijkoort-Begeleid werk vzw staat in voor de praktische organisatie, de werking en de nodige 
omkadering. 
Voor de uitvoering van de opdracht wordt een maximale subsidie voorzien van : 
€ 104.545 voor 2020 
€ 106.137 voor 2021 
€ 107.729 voor 2022. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Enig artikel:  
Goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 
Grijkoort-begeleid werk vzw in functie van het lokaal sociaal beleid - armoedebestrijding/ 
opleiding/ tewerkstelling en ook aan de bijlage. 

27. Lokaal Sociaal Beleid.                                                                            
Samenwerkingsovereenkomst met vzw Grijkoort - Werkplaats in functie van 
Sneeuwruimen voor de periode 2020 tot en met 2022.                                                  
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 §1 en 56 §1. 
˗ Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 

houdende de samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025. 
˗ Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 oktober 2019 

inzake het Lokaal Sociaal Beleid 2020-2022. Samenwerkingsovereenkomsten met 
Huurdersbond, Kopa, Grijkoort in functie van zwerfvuil en sluikstorten, Grijkoort in 
functie van Sneeuwruimen en de Spelotheek. 

Relevante documenten 

Ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en vzw 
Grijkoort - Werkplaats in functie van Sneeuw Ruimen voor de periode 2020-2021-2022. 

Feiten/context/motivering 

˗ Ingevolge de Collegebeslissing van 01 juli 2019 was er de principiële goedkeuring om 
het convenant met de vzw Grijkoort - Werkplaats verder te zetten. 

˗ De nieuwe overeenkomst werd inmiddels opgemaakt en voorgelegd aan de betrokken 
organisatie ter goedkeuring. 

˗ Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21 oktober 2019 gaf haar 
akkoord om het vernieuwde convenant met vzw Grijkoort-Werkplaats in functie van 
Sneeuw Ruimen goed te keuren. 

˗ vzw Grijkoort-Werkplaats zal aldus verder voorzien in het ruimen van sneeuw bij 
burgers in Ronse die dit zelf niet kunnen uitvoeren omwille van medische redenen. 
Het Sociaal Huis staat in voor de bekendmaking en het selecteren en inschrijven van 
gebruikers die om medische redenen niet in staat zijn dit zelf te doen. Het Sociaal 
Huis mailt de adressenlijst door naar de organisatie die de opdracht uitvoert voor elke 
interventiedag. Het ruimen van sneeuw beperkt zich tot het voetpad en de toegang tot 
de voordeur van de woning. De interventies gebeuren enkel op werkdagen.  

˗ Per interventiedag worden er gemiddeld 60 adressen bediend. 
˗ De financiële bijdrage die de stad verleent voor deze opdracht is forfaitair ook al zijn er 

geen, minder of meer sneeuwdagen. Grijkoort voorziet immers in aangepaste 
voertuigen en bijkomende uitrusting ten behoeve van deze opdracht.  

˗ De Samenwerkingsovereenkomst loopt voor een periode van 3 jaar en gaat in op 01 
januari 2020; daarbij wordt een jaarlijks subsidiebedrag verleend van 3.000 euro. 

Adviezen/visum 

Gelet op de noodzakelijkheid werd een visum verkregen van de Financieel Directeur op 17 
oktober 2019. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Enig artikel:  
De Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en vzw Grijkoort-
Werkplaats in functie van het lokaal sociaal beleid - Sneeuw Ruimen, voor de periode van 
2020-2021-2022, goed te keuren. 

28. Lokaal Sociaal Beleid.                                                                               
Samenwerkingsovereenkomst met vzw Grijkoort - Werkplaats in functie van aanpak 
van Zwerfvuil en Sluikstorten voor de periode 2020 tot en met 2022 en Bijlage.                 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 §1 en 56 §1. 
˗ Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 

houdende de samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025. 
˗ Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 oktober 2019 

inzake het Lokaal Sociaal Beleid 2020-2022. Samenwerkingsovereenkomsten met 
Huurdersbond, Kopa, Grijkoort in functie van zwerfvuil en sluikstorten, Grijkoort in 
functie van Sneeuwruimen en de Spelotheek. 

Relevante documenten 

˗ Ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en vzw 
Grijkoort-Werkplaats in functie van de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten 2020-
2021-2022 en bijlage. 

˗ Nota van de heer Luc Balcaen houdende evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomsten 
in het kader van het lokaal sociaal beleid (overige overeenkomsten), onder andere voor de 
Samenwerkingsovereenkomst met vzw Grijkoort- Werkplaats – zwerfvuil. 

Feiten/context/motivering 

˗ Ingevolge de Collegebeslissing van 01 juli 2019 was er de principiële goedkeuring om 
het convenant met de vzw Grijkoort - Werkplaats verder te zetten. 

˗ De nieuwe overeenkomst werd inmiddels opgemaakt en voorgelegd aan de betrokken 
organisatie ter goedkeuring. 

˗ Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21 oktober 2019 
verklaarde zich akkoord om het vernieuwde convenant met vzw Grijkoort-Werkplaats 
in functie van de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten goed te keuren. 

˗ vzw Grijkoort-Werkplaats zal aldus verder voorzien in de aanpak van zwerfvuil, 
hondenpoep en sluikstorten binnen de Stad Ronse met als doelstelling : 
 het openbaar domein afvalvrij te houden en zo de leefbaarheid in de stad te 

verbeteren 
 een tewerkstelling voor medewerkers en arbeidszorg te realiseren. 

˗ De werkzones en locaties werden vastgelegd in de Bijlage. 
˗ Samenstelling ploeg: 1 begeleider  en minimaal 4 medewerkers arbeidszorg. 
˗ Concreet betreft het 2 dagen per week in de vermelde periode ( behalve 

verlofperiode en eindejaar ) of 76 arbeidsdagen. In totaal worden 2600 arbeidsuren 
gepresteerd. 

˗ De werkdagen zijn bij voorkeur woensdag en donderdag. 
˗ De werktijden worden bepaald in functie van werkvolume en noodzaak. 
˗ Voor de uitvoering van de opdracht wordt een subsidie voorzien van : 

 € 19.336 voor 2020 
 € 19.626 voor 2021 
 € 19.920 voor 2022. 

˗ De Samenwerkingsovereenkomst loopt voor een periode van 3 jaar en gaat in op 01 
januari 2020. 
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Adviezen/visum 

Gelet op de noodzakelijkheid werd een visum verkregen van de Financieel Directeur op 17 
oktober 2019. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
De Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en vzw Grijkoort-Werkplaats 
in functie van het lokaal sociaal beleid - aanpak van Zwerfvuil en Sluikstorten, voor de periode 
van 2020-2021-2022, en bijlage goed te keuren. 

29. Lokaal sociaal beleid.                                                                          
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen in functie van buurtopbouwwerk (sociale cohesie) voor 2020 en 
bijlage.                                                                                                                               
Goedkeuring. 

De heer Björn Bordon, gemeenteraadslid, wenst, namens de sp.a-fractie, voor dit 
agendapunt een amendement in te dienen. De sp.a-fractie verlangt dat deze 
Samenwerkingsovereenkomst met vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen afgesloten 
wordt voor de duur van 3 jaar in plaats van enkel voor het jaar 2020. 
Daarom vraagt de heer Bordon om volgende paragraaf toe te voegen aan Artikel 4 van de 
Samenwerkingsovereenkomst : “De respectievelijke bedragen worden jaarlijks 
geïndexeerd voor de gehele duurtijd van de overeenkomst”. 

Hij vraagt tevens om het Artikel 13 van de Samenwerkingsovereenkomst aan te passen als 
volgt : “De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van 3 jaar. Ze treedt in 
werking op 01 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022. Ze kan mits een gunstige 
evaluatie eenmalig worden verlengd, opnieuw met een periode van 3 jaar”.  

De heer Paul Carteus, voorzitter gemeenteraad, stelt voor om over dit amendement een 
stemming per fractie te houden. 

De uitslag van deze stemming luidt als volgt : 

De sp.a-fractie, de Open Vld-fractie en de Groen-fractie stemmen voor het 
amendement, de CD&V-fractie en de N-VA-fractie stemmen tegen het amendement.  

Het amendement wordt hierbij verworpen en de Samenwerkingsovereenkomst wordt, 
zoals oorspronkelijk voorgesteld, aan de gemeenteraad ter stemming voorgelegd. 
 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗   Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1. 
˗   Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 

betreffende de samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020 – 2025. 

Relevante documenten 

˗ Ontwerp van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – 
Buurtopbouwwerk (sociale cohesie) en bijlage. 

˗ Nota van de heer Luc Balcaen houdende evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst 
met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw inzake het buurtopbouwwerk (sociale 
cohesie). 
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˗ Zelfevaluatieverslag van vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen inzake het 
Buurtopbouwwerk Convenant 2017 - 2019. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleid van de Stad Ronse wordt een samenwerking opgezet 
tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen met als doelstelling het 
terugdringen van de armoede in de Stad Ronse en het verhogen van de weerbaarheid van 
maatschappelijk kwetsbare Ronsenaars door middel van : 

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

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

Opdat vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen bovengenoemde doelstellingen kan 
realiseren, stelt de Stad Ronse een toereikende subsidie ter beschikking die zowel de directe 
personeelskosten, de personeelsgebonden werkingskosten als de projectgebonden 
werkingskosten helpen dekken. 
Voor de uitvoering van de opdracht buurtopbouwwerk – sociale cohesie wordt voor 2020 
een subsidie voorzien van € 275.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 25.000 voor 
werkingskosten. 
De beslissing om de Samenwerkingsovereenkomst slechts voor 1 jaar te laten gelden heeft 
als reden dat het lokaal bestuur Ronse in 2020 een armoedebeleidsplan zal opstellen en vzw 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen een belangrijke partner is in dit item. 
De infrastructuurkosten zullen verder voorzien worden in de budgetten van de Stad Ronse. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – 
buurtopbouwwerk (sociale cohesie) voor 2020 en ook aan de bijlage. 

30. Lokaal sociaal beleid.                                                                          
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen in functie van onderwijsopbouwwerk voor 2020 en bijlage.                    
Goedkeuring. 

De heer Björn Bordon, raadslid, wenst, namens de sp.a-fractie, voor dit agendapunt een 
amendement in te dienen. Ook voor deze Samenwerkingsovereenkomst met vzw 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen wil de sp.a-fractie dat de overeenkomst afgesloten 
wordt voor een periode van 3 jaar in plaats van enkel voor 2020. 

Daarom stelt de heer Bordon voor om een paragraaf toe te voegen aan het Artikel 4 van de 
Samenwerkingsovereenkomst, als volgt : “De respectievelijke bedragen worden jaarlijks 
geïndexeerd voor de gehele duurtijd van de overeenkomst”. 
  



 

 49/75 

Tevens vraagt hij een aanpassing van het Artikel 13 van de Samenwerkingsovereenkomst, 
als volgt : “De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van 3 jaar. Ze treedt in 
werking op 01 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022. Ze kan mits een gunstige 
evaluatie eenmalig worden verlengd, opnieuw voor een periode van 3 jaar”. 

De heer Björn Bordon wenst dat er voor dit amendement een mondelinge en 
hoofdelijke stemming gehouden wordt. 

De uitslag van deze stemming luidt als volgt : 
Dupont Luc :      neen 
Deworm Yves :    neen 
Vandenhoucke Joris :   neen 
Deriemaker Gunther :   ja 
Kerckhove Pol :    verontschuldigd 
Van Hamme Diederik :   neen 
Foulon Jan :      afwezig bij de behandeling van dit agendapunt 
Michaux Ignace :     neen 
Vanhoutte Brigitte :    neen 
Deputter Tom :    ja  
Bordon Björn :     ja 
Demeulemeester Aaron :    neen 
Haelters Koen :     ja 
Stockman Jean-Pierre :    ja 
Dutranoit Patrice :    neen 
Vandevelde Wim :    neen 
Vandekerkhove David :    neen 
El Ghouch Faiza :     neen 
Lamon Eva :      neen 
Carrez Eugénie :     neen 
Khoshaba Rossana :    neen  
Van Overmeeren Sylvie :    neen 
Cornelus Jo :     neen 
Verstichel Leonard :    neen 
Devos Guillaume :     ja 
Hbili Fatima :     ja 
Schelfout Lech :     ja 
Elidrissi Youssef :     ja 
Carteus Paul :    neen. 

Bij deze is het amendement verworpen en wordt de Samenwerkingsovereenkomst, 
zoals oorspronkelijk voorgesteld, aan de gemeenteraad ter stemming voorgelegd. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 
˗ Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 houdende 

de samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025. 

Relevante documenten 

˗ Ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – 
Onderwijsopbouwwerk en bijlage. 

˗ Nota van de heer Luc Balcaen houdende evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst 
met vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, voor het Onderwijsopbouwwerk. 

˗ Zelfevaluatieverslag Convenant 2017 – 2019 van vzw Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen voor het Onderwijsopbouwwerk Ronse. 
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Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleid - luik onderwijs - van de Stad Ronse wordt een 
samenwerking opgezet tussen de Stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 
vzw met als globale doelstelling ‘ het verhogen van de gelijke onderwijskansen ‘ via 
onderwijsopbouwwerk. 

De Stad Ronse stelt hiervoor een subsidie ter beschikking in functie van personeelskosten 
en werkingskosten. 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw  staat in voor de praktische organisatie.  

De opdracht wordt uitgevoerd door de inzet van een team bestaande uit : 

 3,7 VTE onderwijsopbouwwerkers 
 0,3 VTE beleidsmedewerker onderwijs. 

Voor de uitvoering van de opdracht onderwijsopbouwwerk wordt voor 2020 een subsidie 
voorzien van € 250.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 20.000 voor werkingskosten. 

De Samenwerkingsovereenkomst voor 2020 levert een bijdrage aan het lokaal sociaal beleid 
van de Stad Ronse, door blijvend in te zetten op gelijke onderwijskansen. 

Sinds 2008 werkt Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw samen met de Stad Ronse 
aan het verhogen van de onderwijskansen van maatschappelijk kwetsbare leerlingen.  

Er wordt gewerkt met alle Nederlandstalige scholen uit Ronse met nadruk op het 
basisonderwijs.  

Tevens wordt zoals voorgesteld op de evaluatievergadering nu ook bijzondere aandacht 
besteed aan de overgang naar het secundair onderwijs.  

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw heeft als opdracht om, in overleg met het lokaal 
bestuur, een integrale kijk te bieden op gelijke onderwijskansen : 

 onderbouwde analyses te maken van de lokale onderwijssituatie 

 maatschappelijk kwetsbare ouders en hun kinderen te versterken 

 een doelgerichte samenwerking op te zetten met scholen, welzijnsorganisaties en 
sociaal geëngageerde Ronsenaars. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – 
onderwijsopbouwwerk 2020 en ook de bijlage goed te keuren. 
De beslissing voor 1 jaar te laten gelden om reden dat het lokaal bestuur Ronse in 2020 een 
armoedebeleidsplan zal opstellen en vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw een 
belangrijke partner is in deze materie. 

Eva Lamon (raadslid, CD&V) verlaat de zitting. 
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31. Lokaal sociaal beleid.                                                                      
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en De Vrolijke Kring vzw in functie 
van armoedebestrijding voor de periode 2020 tot en met 2021 en bijlage.                    
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40§1 en 56§1. 
- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 

betreffende de samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025. 

Relevante documenten 

˗ Ontwerp van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en De Vrolijke 
Kring vzw in functie van het lokaal sociaal beleid- Armoedebestrijding en bijlage. 

˗ Nota van de heer Luc Balcaen houdende evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomsten 
in het kader van het lokaal sociaal beleid (overige overeenkomsten) onder andere de 
Samenwerkingsovereenkomst met De Vrolijke Kring – Project wegwijzers en klussendienst. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleid van de Stad Ronse wordt een samenwerking opgezet 
tussen de Stad Ronse en De Vrolijke Kring vzw met als doelstelling het terugdringen van 
armoede in de Stad Ronse en het verhogen van de weerbaarheid van maatschappelijk 
kwetsbare Ronsenaars door middel van het inzetten van een klusjesdienst en project wegwijzers. 
Opdat De Vrolijke Kring vzw bovengenoemde doelstellingen kan realiseren, stelt de Stad 
Ronse een toereikende subsidie ter beschikking die de projectgebonden werkingskosten 
helpt dekken. 

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een jaarlijkse subsidie voorzien van 10.000 euro 
voor 2020 en 2021. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en De 
Vrolijke Kring vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – armoedebestrijding en aan de 
bijlage. 

Eva Lamon (raadslid, CD&V) komt de zitting binnen. 

32. Lokaal sociaal beleid.                                                                         
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en Auxilior vzw in functie van 
armoedebestrijding voor de periode 2020 tot en met 2022 en bijlage.                          
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1. 
- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 

betreffende de samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025. 

Relevante documenten 

˗ Ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en Auxilior vzw 
in functie van het lokaal sociaal beleid- Armoedebestrijding en bijlage. 
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˗ Nota van de heer Luc Balcaen houdende evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomsten 
in het kader van het lokaal sociaal beleid (overige overeenkomsten) onder andere de 
Samenwerkingsovereenkomst met Auxilior 2000 – materiële hulpverlening. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleid - luik materiële hulpverlening van de Stad Ronse - 
wordt een samenwerking opgezet tussen de Stad Ronse en Auxilior vzw met als doelstelling 
het verlenen van materiële hulpverlening en het doorbreken van het sociaal isolement van 
kansarmen.   

De Stad Ronse stelt hiervoor een subsidie ter beschikking in functie van personeelskosten. 

Auxilior vzw staat in voor de praktische organisatie en de inzet van een medewerker Wijkwerken 
of een andere tijdelijke tewerkstelling. 
Voor de uitvoering van de opdracht wordt een jaarlijks maximale subsidie voorzien van € 1.000. 
Deze subsidie dient voor de aankoop van cheques Wijkwerken (via Edenred) of andere 
tijdelijke tewerkstelling. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 
Auxilior vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – armoedebestrijding en aan de bijlage. 

33. Lokaal Sociaal beleid.                                                                      
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en kinderdagverblijf Glorieux in 
functie van dringende kinderopvang voor de periode 2020 tot en met 2022 en bijlage. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1. 
- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 

betreffende de samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025. 

Relevante documenten 

˗ Ontwerp van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 
kinderdagverblijf Glorieux in functie van het lokaal sociaal beleid- kinderopvang en 
bijlage. 

˗ Nota van de heer Luc Balcaen houdende evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst  
met vzw Werken Glorieux – occasionele kinderopvang. 

˗ Evaluatie van Kinderopvang Glorieux inzake de Samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Stad Ronse en het Kinderdagverblijf Glorieux. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleid - luik kinderopvang - wordt een samenwerking opgezet 
tussen de Stad Ronse en Kinderdagverblijf Glorieux met als doelstelling het organiseren van 
dringende kinderopvang in Ronse.  

 De Stad Ronse stelt hiervoor een subsidie ter beschikking in functie van personeelskosten 
en personeelsgebonden werkingskosten. 

Kinderdagverblijf Glorieux staat in voor de praktische organisatie. 
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Voor de uitvoering van de opdracht wordt een maximale subsidie voorzien van : 
€ 14.850 voor 2020 
€ 15.073 voor 2021 
€ 15.525 voor 2022. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
Goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 
kinderdagverblijf Glorieux in functie van het lokaal sociaal beleid – kinderopvang en aan de 
bijlage. 

34. Lokaal Sociaal Beleid.                                                                           
Samenwerkingsovereenkomst met Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw in functie 
van huisvesting voor de periode 2020 tot en met 2022 en bijlage.                                       
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 §1 en 56 §1. 
˗ Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 

houdende de samenwerkingsovereenkomsten Lokaal Sociaal Beleid 2020-2025. 
˗ Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 oktober 2019 

inzake het Lokaal Sociaal Beleid 2020-2022 betreffende de 
Samenwerkingsovereenkomsten met de Huurdersbond, Kopa, Grijkoort in functie van 
zwerfvuil en sluikstorten, Grijkoort in functie van sneeuwruimen en de Spelotheek. 

Relevante documenten 

˗ Ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst met de Huurdersbond voor de jaren 
2020-2021-2022 en bijlage. 

˗ Nota van de heer Luc Balcaen houdende evaluatie van de overeenkomsten in het 
kader van het lokaal sociaal beleid, onder andere voor de Huurdersbond. 

˗ Werkingsverslag 2018 van de Huurdersbond Oost-Vlaanderen. 

Feiten/context/motivering 

˗ Ingevolge de Collegebeslissing van 01 juli 2019 was er de principiële goedkeuring om 
het convenant met de Huurdersbond verder te zetten. 

˗ De nieuwe overeenkomst werd inmiddels opgemaakt en voorgelegd aan de betrokken 
organisatie ter goedkeuring. 

˗ Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21 oktober 2019 
verklaarde zich akkoord om het vernieuwde convenant met de Huurdersbond goed te 
keuren. 

˗ De Huurdersbond zal aldus verder voorzien in een zitdag in het Sociaal Huis ten 
gunste van huurders die juridische ondersteuning nodig hebben in het kader van 
huisvestingsproblemen in een verhuurcontext. 

˗ De vernieuwde Samenwerkingsovereenkomst loopt voor een periode van 3 jaar en 
gaat in op 01 januari 2020; daarbij wordt een jaarlijks subsidiebedrag verleend van 
3.000 euro. 

Adviezen/visum 

Gelet op de noodzakelijkheid werd een visum verkregen van de Financieel Directeur op 17 
oktober 2019. 
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Voordracht  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
De Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en de Huurdersbond 
Oost-Vlaanderen vzw, in functie van het lokaal sociaal beleid – huisvesting, voor de periode 
van 2020-2021-2022, en bijlage goed te keuren. 

35. Lokaal Sociaal Beleid.                                                                       
Samenwerkingsovereenkomst met KOPA Ronse vzw in functie van taalcoaching 
op de werkvloer voor de periode 2020 tot en met 2022 en bijlage.                                        
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 §1 en 56 §1. 
˗ Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 

houdende de samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025. 
˗ Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 oktober 2019 

inzake het Lokaal Sociaal Beleid 2020-2022. Samenwerkingsovereenkomsten met 
Huurdersbond, Kopa, Grijkoort in functie van zwerfvuil en sluikstorten, Grijkoort in 
functie van sneeuwruimen en de Spelotheek. 

Relevante documenten 

˗ Ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en 
Kopa Ronse vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – Nederlands op de 
werkvloer, voor de periode 2020-2021-2022 en bijlage. 

˗ Nota van de heer Luc Balcaen houdende evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst 
met Kopa vzw – NT2 op de werkvloer. 

˗ Evaluatierapport van Kopa Ronse voor 2018. 

Feiten/context/motivering 

˗ Ingevolge de Collegebeslissing van 01 juli 2019 was er de principiële goedkeuring om 
het convenant met Kopa Ronse vzw verder te zetten: 

˗ De nieuwe overeenkomst werd inmiddels opgemaakt en voorgelegd aan de betrokken 
organisatie ter goedkeuring. 

˗ Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21 oktober 2019 
verklaarde zich akkoord om het vernieuwde convenant met Kopa Ronse vzw goed te 
keuren. 

˗ Kopa Ronse vzw zal aldus verder voorzien in het aanbieden van Nederlands op de 
werkvloer wat gebeurt als volgt: 

De begeleiding op de werkvloer bestaat enerzijds uit het vaststellen, bespreken en 
bijsturen van tekortkomingen op de werkvloer en anderzijds uit het aanbieden van 
NT2 op maat. De bedoeling van deze begeleiding is het verbeteren van de interne 
communicatie en het opdrijven van het algemeen taalvaardigheidsniveau van het 
Nederlands in functie van de job. De werknemers worden zoveel als mogelijk 
zelfredzaam en leren hulp vragen bij problemen of onduidelijkheden. Dit wordt 
bereikt door: 

 maximale integratie van werken en Nederlands leren: de ondersteuning 
van de werknemer door de begeleider gebeurt op de werkvloer 

 afstemming van de ondersteuning op concrete taken die de werknemer 
dagelijks in zijn job uitvoert 

 betrekken van de omgeving - collega's, chef, directie, klanten/patiënten, ... 
- bij de ondersteuning van de werknemer 
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Het Nederlands op de werkvloer bestaat uit formeel en informeel Nederlands, het 
gebruik van de correcte vakterminologie en een effectief Nederlands. 

˗ De begeleiding wordt aangeboden in een welbepaalde volgorde aan werknemers 
conform ARTIKEL60, doelgroepwerknemers van diverse organisaties en 
doelgroepmedewerkers van diverse stedelijke diensten. 

˗ Het gaat om een 30-tal trajecten op jaarbasis. 
˗ Kopa Ronse vzw zet hiervoor 1.5VTE taal-coachen in. 
˗ De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst loopt voor een periode van 3 jaar en 

gaat in op 01 januari 2020. 
˗ Voor de uitvoering van de opdracht wordt een maximale subsidie voorzien van: 

 € 87.818 voor 2020 
 € 89.135 voor 2021 
 € 90.472 voor 2022. 

Adviezen/visum 

Gelet op de noodzakelijkheid werd een visum verkregen van de Financieel Directeur op 17 
oktober 2019. 

Voordracht  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
De Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en Kopa Ronse vzw in 
functie van het lokaal sociaal beleid – Nederlands op de werkvloer, voor de periode van 
2020-2021-2022, en bijlage goed te keuren. 

Jan Foulon (schepen, CD&V) komt de zitting binnen. 
Eugénie Carrez (raadslid, CD&V) verlaat de zitting. 
Jo Cornelus (raadslid, N-VA) verlaat de zitting. 

Vrije tijd 

36. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                             
Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Kluisbergen en een externe partner 
"un oeuf is un oeuf" voor de organisatie van een lokaal samenwerkingsinitiatief 
"Kunstkuur".                                                                                                              
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet van 09 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, Hoofdstuk 8. 
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 04 mei 2018 betreffende de lokale 

samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, 
instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs. 

- De onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder comité van 25 oktober 2019. 
- Het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Kluisbergen van 26 september 2019 

houdende goedkeuring van de Samenwerkingsovereenkomst “Kunstkuur”.  
 
Relevante documenten 

- De Samenwerkingsovereenkomst Deeltijds kunstonderwijs / Basisonderwijs.  
- Goedgekeurd Kunstkuurdossier met de Gemeentelijke Basisschool (GBS) De Start in 

Kluisbergen. 
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Feiten/context/motivering 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen lokale samenwerkingsinitiatieven georganiseerd 
worden tussen academies en scholen voor basisonderwijs, secundair of hoger onderwijs. 

De samenwerkingsinitiatieven realiseren de volgende doelstellingen: 
1° het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de betrokken leerlingen 
basisonderwijs of secundair onderwijs versterken 
2° een duurzaam delend netwerk tussen leerkrachten basisonderwijs, secundair onderwijs 
en deeltijds kunstonderwijs voor het organiseren van culturele leeractiviteiten tot stand 
brengen 
3° het toeleiden van leerlingen basisonderwijs of secundair onderwijs die blijk geven van 
artistieke interesse en aanleg naar het deeltijds kunstonderwijs bevorderen, in het bijzonder 
leerlingen uit scholen met een meerderheid van leerlingen die beantwoorden aan de 
leerlingenkenmerken, vermeld in artikel 78, §1,1°, van het decreet basisonderwijs van 25 
februari 1997 en de gelijkekansenindicatoren, vermeld in artikel 225, §1, van de Codex 
Secundair Onderwijs. 

Om deze samenwerking te stimuleren is via het project Kunstkuur ondersteuning voorzien 
onder de vorm van extra uren voor het Deeltijds Kunstonderwijs en werkingsmiddelen. 

Aan een dergelijk lokaal samenwerkingsinitiatief moet ten minste één academie en één school 
voor basisonderwijs of secundair onderwijs of instelling voor hoger onderwijs deelnemen. 

De gemeente Kluisbergen wil vanaf het schooljaar 2019-2020 met haar basisschool GBS De 
Start een samenwerking voor drie jaar aangaan met volgende onderwijsinstelling: 
Kunstacademie Vlaamse Ardennen, Wolvestraat 37 te 9600 Ronse – Stadsbestuur Ronse, 
Grote Markt 12 te 9600 Ronse. 

Volgende externe partner wordt relevant geacht voor het realiseren van de doelstellingen en 
wordt bijgevolg bij het samenwerkingsinitiatief betrokken : ‘Un oeuf is un oeuf’. 

De schoolbesturen van alle betrokken instellingen hebben een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten die de volgende elementen bevat: 
1° de planning van de leeractiviteiten 
2° de wederzijdse verantwoordelijkheden van de deelnemende scholen en/of instellingen 
voor hoger onderwijs en academies voor de algemene coördinatie en het ter beschikking 
stellen van personeelsleden, schoolinfrastructuur, leermiddelen, materiaal en vervoer 
3° de manier waarop de samenwerking met de externe partner wordt vorm gegeven. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
De Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse, de gemeente Kluisbergen en de 
externe partner “Un oeuf is un oeuf” in het kader van het lokaal samenwerkingsinitiatief 
“Kunstkuur” dat bestaat uit volgende onderwijsinstellingen en externe partner:  

- Kunstacademie Vlaamse Ardennen 
- Gemeentelijke Basisschool (GBS) De Start Kluisbergen 
- “Un oeuf is un oeuf” 

vanaf het schooljaar 2019-2020 goed te keuren.   

Jo Cornelus (raadslid, N-VA) komt de zitting binnen. 
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37. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.                                                  
1) Goedkeuring van de resultatenrekening 2018, de balans 2018 en het verslag van 
toezicht 2018.                                                                                                                                     
2) Kennisname van de begroting 2019. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40§1. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 24 november 2004 houdende de overeenkomst 

inzake de oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 20 april 2015 houdende goedkeuring van de 
aangepaste overeenkomst met de interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen”. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2018 houdende goedkeuring van de 
aangepaste overeenkomst met de interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen”.  

˗ Artikel 14 van de Overeenkomst betreffende de oprichting van de Interlokale 
Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

Relevante documenten 

˗ Gemeenteraaadsbesluit van 28 mei 2018 houdende goedkeuring van de aangepaste 
oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht met als bijlage de aangepaste 
overeenkomst. 

- Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen – jaarrekening 2018 
(resultatenrekening + balans). 

- Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen – begroting 2019. 
- Het verslag van nazicht van de rekeningen 2018 van de Interlokale Vereniging 

Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

Feiten/context/motivering 

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten om verder deel uit te maken van de Interlokale 
Vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen”. Overeenkomstig de toetredingsovereenkomst 
dient de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring te worden voorgelegd aan 
de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 
De ontvangsten voor 2018 bedragen 20.656,48 EUR. De uitgaven bedragen 23.265,35 EUR. 
Dit resulteert in een negatief saldo ten bedrage van 2.608,87 EUR. 
Het nazicht van de rekening werd uitgevoerd door de heer Xavier Roman (Schepen van 
Sport van Kluisbergen) en Hedwin De Clercq (Schepen van Sport van Brakel).  De rekening 
werd juist bevonden. 
De uitgavenbegroting 2019 bedraagt 25.960 EUR.  De ontvangstenbegroting bedraagt 
26.990 EUR. 
Hierbij worden onder meer de nodige kredieten voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse 
personeelssportdag, seniorensportdag, jeugdsportdag, vorming en investering in 
gemeenschappelijk sportmateriaal. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De resultatenrekening 2018, de balans 2018 en het verslag van toezicht 2018 van de Interlokale 
Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen goed te keuren. 
Artikel 2: 
Kennis te nemen van de begroting 2019. 
Artikel 3: 
De resultatenrekening 2018, de balans 2018 en de begroting 2019 van de Interlokale Vereniging 
Burensportdienst Vlaamse Ardennen worden als bijlage bij dit besluit gevoegd om er één geheel 
van uit te maken. 
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Artikel 4: 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan mevrouw Ruth De Fraine (voorzitter), 
Sportlaan 1, 9630 Zwalm. 
Artikel 5: 
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
brengt de gemeenteoverheid de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking 
op de webtoepassing. 

Eugénie Carrez (raadslid, CD&V) komt de zitting binnen. 

Intergemeentelijke samenwerking 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41 §4. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 388-395. 
- Het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het 

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

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

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

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

Relevante documenten 

- Schrijven van 30 september 2019 van het lokaal bestuur Geraardsbergen.  
- Open oproep Vlaanderen – regierol sociale economie. 
- Meerjarenplan 2020-2025. 
- Overeenkomst met statutaire draagkracht interlokale vereniging SEVA. 
- Huishoudelijk reglement. 
- Budget voorstel. 

Feiten/context/motivering 

De interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen) werd opgericht in 2014 
tussen de steden en gemeenten Oudenaarde, Ronse, Brakel, Zwalm en Geraardsbergen 
waarbij Geraardsbergen de regierol opneemt. 

De interlokale vereniging 'SEVA' heeft tot doel een regierol op te nemen inzake sociale 
economie. Deze regionale samenwerking tussen de leden creëert een schaalvergroting die 
de doeltreffendheid van het voeren van een beleid inzake sociale economie in het 
werkgebied vergroot. Hiermee wordt gestreefd naar een kwaliteitsverhoging van de geboden 
dienstverlening en beleidsondersteuning. Inhoudelijk wordt gestreefd naar een integrale en 
gecoördineerde aanpak door intergemeentelijke en intersectorale samenwerking bij de 
uitbouw van een volwaardige en performante sociale economie en een aanbod van sociale 
tewerkstelling. 
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Vlaanderen vraagt om de interlokale vereniging opnieuw samen te stellen en opnieuw in te 
dienen voor het verkrijgen van jaarlijkse subsidies.  

Er werd een voorstel uitgewerkt voor de vernieuwing van de interlokale vereniging SEVA die 
moet worden voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraden van de verschillende 
deelnemende steden en gemeenten. 

De open oproep van Vlaanderen "Regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van de 
lokale sociale economie voor de periode 2020-2025" beoogt de ontwikkeling van een 
beleidsvisie op de sociale economie door de lokale besturen, het stimuleren van de uitbouw 
van een lokale sociale economie (en maatschappelijk verantwoord ondernemen) en het 
bevorderen van de samenwerking met en tussen de sociale economie. 

In het beleidsplan en de daaraan gekoppelde acties van de sociale economie voor de 
interlokale vereniging SEVA worden de drie verplichte jaarlijkse acties opgenomen, namelijk : 
• een actie die de netwerking op het grondgebied bevordert 
• een actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie 
• een actie ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De grootste wijzigingen tegenover de interlokale vereniging SEVA 2014-2019 zijn de volgende : 
• Zottegem sluit zich aan bij de interlokale vereniging 
• Extra focus op MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) 
• Naast de taalproblematiek is er eveneens aandacht voor de problematiek van 

multiculturele werkvloeren. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Deel te nemen aan de interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen) 
en bijgevolg goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst met statutaire draagkracht en het 
huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging SEVA. 
Artikel 2:  
Het beleidsplan sociale economie en het budgetvoorstel voor het jaar 2020 van SEVA goed 
te keuren. 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41§4. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 395 §1. 
- De Collegebeslissing van heden betreffende de deelname aan de interlokale 

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

Relevante documenten 

- Schrijven van 30 september 2019 van het lokaal bestuur Geraardsbergen houdende 
verzoek tot het aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor 
deelname aan de vergaderingen van het beheerscomité en de stuurgroep. 

- De statuten van de interlokale vereniging SEVA oproep 2020. 
- Het huishoudelijk reglement interlokale vereniging SEVA. 
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Feiten/context/motivering 

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

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

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

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

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

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

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

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

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

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

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

Voor de fractie Groen onthouden zich: Youssef Elidrissi, Lech Schelfout 

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 

Artikel 1: 
Mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor 
het bijwonen van de vergaderingen van het Beheerscomité van de interlokale vereniging 
SEVA met als plaatsvervanger de heer Wim Vandevelde, schepen. 
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Artikel 2: 
Het afdelingshoofd “Leven en Welzijn” wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger voor 
het bijwonen van de vergaderingen van het Beheerscomité van de interlokale vereniging 
SEVA met als plaatsvervanger mevrouw Veronique De Wulf, diensthoofd Omgeving.  

40. Toetreding van de Stad Ronse tot de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst 
Vlaamse Ardennen (IOED Vlaamse Ardennen).                                                              
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41 lid 4. 

Het Onroerenderfgoeddecreet: het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend 
erfgoed, en wijzigingen. 
Het Onroerenderfgoedbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 mei 2014 
betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en wijzigingen. 
 
Relevante documenten 

Mailbericht van 28 oktober 2019 van mevrouw Lien Urmel, Erfgoeddeskundige, houdende de 
vraag tot toetreding tot de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen 
(IOED Vlaamse Ardennen). 

Begeleidende nota bij het toetredingsbesluit tot de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst 
Vlaamse Ardennen (IOED Vlaamse Ardennen). 

Tabel inzake actielijnen. 
 
Feiten/context/motivering 

Met het herschikken van de bevoegdheden van de provinciale en Vlaamse bestuursniveaus, 
de ontvoogding van de lokale besturen en de inwerkingtreding van het Onroerend 
Erfgoeddecreet worden lokale besturen met nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden 
geconfronteerd op het vlak van onroerend erfgoed (archeologie, monumenten en 
landschappen). Steeds meer wordt de omgang met en de zorg voor onroerend erfgoed een 
lokale opdracht of nood. 
Daartegenover staan er echter wel mogelijkheden om hier op een intergemeentelijk niveau 
mee aan de slag te gaan en een reeks uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Voor een 
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) kunnen bovendien subsidies van de 
Vlaamse overheid (agentschap Onroerend Erfgoed) worden bekomen. 
Projectvereniging VARIANT (deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen), het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband SOLVA en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA) 
hebben de mogelijkheden voor een intergemeentelijke werking rond onroerend erfgoed in de 
Vlaamse Ardennen in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat er in de regio een noodzaak en een 
grote bereidwilligheid bestaat om de krachten te bundelen rond het thema Onroerend Erfgoed. 
Gelet op de expertise op de domeinen van het archeologische erfgoed, het cultuurhistorisch 
landschappelijk erfgoed en het bouwkundig erfgoed dat bij deze organisaties reeds aanwezig 
is, hebben deze organisaties de wens om deze intergemeentelijke werking uit te bouwen. Ze 
willen hun respectievelijke expertise bundelen via een samenwerkingsmodel, zodat geen 
nieuwe intergemeentelijke constructies opgericht hoeven te worden.  
De beoogde werking wil een ondersteunend en vrijblijvend aanbod uitbouwen voor de 
deelnemende besturen en wordt naar structuur, werking en financiering omschreven in de 
“Begeleidende nota bij het toetredingsbesluit tot de Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst 
Vlaamse Ardennen”.  
De aanvraag tot erkenning van een IOED dient ten laatste ingediend te worden op 15 januari 
2020. Ten laatste op 30 april 2020 volgt al dan niet de erkenning van de IOED. Een beslissing 
omtrent de subsidiëring volgt uiterlijk op 01 oktober 2020, waardoor de gesubsidieerde 
werking zal kunnen aanvatten per 01 januari 2021 tot en met 31 december 2026. 
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De werking richt zich op drie actielijnen die een meerwaarde kunnen betekenen voor de lokale 
besturen: (1) de IOED bouwt een instrumentarium uit ten behoeve van de onroerend 
erfgoedwerking van de lokale besturen, (2) de IOED concretiseert dit aanbod in projectmatige 
werkingen en (3) de IOED bouwt in brede zin aan een draagvlak voor onroerend erfgoed.  
Deze werking is ondersteunend waarbij de gemeentelijke autonomie van het lokaal bestuur 
behouden blijft. 
Toetreding tot de Intergemeentelijke Onroerenderfgoedddienst is kosteloos.  
De werking wil op een generiek niveau acties uitbouwen, die alle deelnemende besturen 
kunnen aanbelangen. Dit generieke niveau zal aangeboden worden middels de ontvangen 
subsidies en vergen derhalve geen bijdrage van de deelnemende besturen. 
In de wetenschap dat elk bestuur andere wensen of noden heeft, zal ook een pakket ‘op maat’ 
worden aangeboden, waar besturen desgewenst kunnen beroep op doen. Specifieke 
opdrachten op maat zullen tegen kostprijs gerealiseerd worden. Het bestuur blijft evenwel vrij 
hier al dan niet beroep op te doen. 
De IOED is een samenwerkingsverband tussen Projectvereniging VARIANT, SOLVA en het 
RLVA vzw. De IOED zal worden ondergebracht onder de Projectvereniging VARIANT, 
waarvan het lokaal bestuur reeds lid is. Door toetreding tot de IOED zal de gemeente ook 
beroep kunnen doen op dienstverlening inzake Onroerend Erfgoed. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met de toetreding van de Stad Ronse tot de Intergemeentelijke 
Onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen (IOED Vlaamse Ardennen) voor de 
werkingsperiode 2020-2026. 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

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

Relevante documenten 

- Schrijven van 07 oktober 2019 van IGS Westlede houdende uitnodiging voor het 
bijwonen van de algemene vergadering op dinsdag 03 december 2019 om 19 uur in 
het hoofdgebouw van crematorium Westlede met vermelding van de agenda. 

- Documentatie met betrekking tot de algemene vergadering van 03 december 2019. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is als vennoot aangesloten bij de Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) 
Westlede. 
Bij schrijven van IGS Westlede van 07 oktober 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor 
de Algemene Vergadering van 03 december 2019 met als agenda :  
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1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 05 juni 2019  
2. Activiteiten en strategie 2020 
3. Begroting 2020. 

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene 
Vergadering. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de 
Algemene Vergadering van 03 december 2019 van de Intergemeentelijke Samenwerking, 
IGS Westlede, met volgende agendapunten : 

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 05 juni 2019 
2. Activiteiten en strategie 2020 
3. Begroting 2020. 

Artikel 2:  
De vertegenwoordiger van de stad wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en als dusdanig de op de agenda 
geplaatste punten van de Algemene Vergadering van 03 december 2019, waarvoor een 
beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 74, 432, 

445 en 447. 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke 

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

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

Relevante documenten 

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

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

- Mail van Solva d.d. 8 november 2019 met melding dat de agenda werd aangepast. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van SOLVA d.d. 15 oktober 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
Algemene Vergadering van 11 december 2019 met als agenda :  
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1. Samenstelling van het bureau. 
2. Goedkeuren actieplan en budget 2020. 
3. Statutenwijziging SOLVA : bestaansduur SOLVA na verlenging. 
4. Toetreding ILvA bij SOLVA. 
5. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste 

Algemene Vergadering.  

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

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering van SOLVA 
van 11 december 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten : 

1. Samenstelling van het bureau. 
2. Goedkeuren actieplan en budget 2020. 
3. Statutenwijziging SOLVA : bestaansduur SOLVA na verlenging. 
4. Toetreding ILvA bij SOLVA. 
5. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste 

Algemene Vergadering.  
Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van 
de algemene vergadering van 11 december 2019, waarvoor een beslissing moet genomen 
worden, goed te keuren. 

43. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                    
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 19 december 2019 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, 

raadslid en de heer Paul Carteus, raadslid en gemeenteraadsvoorzitter, werden 
aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van TMVW 
ov en de heer David Vandekerkhove en mevrouw Sylvie Van Overmeeren, 
raadsleden, werden aangeduid als plaatsvervanger, voor de hele legislatuur. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 01 april 2019 houdende verzaking aan het mandaat 
van plaatsvervangend vertegenwoordiger van de heer David Vandekerkhove. 

- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov.  

Relevante documenten 

Schrijven van Farys van 04 november 2019 houdende uitnodiging tot het bijwonen van de 
buitengewone algemene vergadering op 19 december 2019. 
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Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van 04 november 2019 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
buitengewone algemene vergadering van 19 december 2019 met als agenda :  

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, gedeeltelijke en algemene uittredingen 
en naamswijziging van een deelnemer 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 
3. Statutaire benoemingen en mededelingen 
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende 

vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2025 (cfr. Art. 459 en 432 DLB) 
5. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB) 
6. Vaststelling van de code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB) 
7. Krijtlijnen organisatie uitzendarbeid 
8. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de Raad van Bestuur om de 

statuten en de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de 
voorstellen gedaan in de toelichting 

9. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de 
nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50 

10. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de 
nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 5.000 naar EUR 2,50 

11. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers 
in ruil voor 1 TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen 

12. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de 
nominale waarde per D-aandeel daalt van EUR 118.725 naar EUR 25 

13. Afschaffing van de D²-aandelen 
14. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 

Vereniging uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de 
nominale waarde per DK-aandeel daalt van EUR 1.500 naar EUR 25 

15. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers 
voor 1 DK-aandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen 

16. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de 
nominale waarde per Z-aandeel daalt van EUR 862.500 naar EUR 75 

17. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de 
nominale waarde per SK-aandeel daalt van EUR 2.500 naar EUR 50 

18. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de 
nominale waarde per S-aandeel daalt van EUR 180.000 naar EUR 50 

19. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de 
Vereniging uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale 
waarde per V-aandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25 

20. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden 
21. Afschaffing van de F3-aandelen 
22. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen 
23. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de 

statuten: 
24. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe ‘Bijlage 2: Lijst van de deelnemers 

met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)’ ingevolge de 
besluiten genomen onder agendapunten 1 t.e.m. 16. 

25. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 
3 Financieringsreglement Zuivering en Wegenis’. 
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26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 
4: Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.’ 

27. Volmachten 
     Varia. 

In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad en dient het mandaat van de 
stadsvertegenwoordigers, mevrouw Eugénie Carrez en de heer Paul Carteus, vastgesteld te 
worden. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen aan de punten van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW ov van 19 december 2019 en de 
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. 
Artikel 2: 
De vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten 
van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2019 van TMVW ov waarvoor 
een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

44. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                        
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 10 december 2019 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 houdende de goedkeuring van de 

deelname aan de oprichting van de Dienstverlenende Vereniging 
"Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services", TMVS dv. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, 
raadslid, werd aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de Algemene 
Vergadering van TMVS dv en de heer Jo Cornelus, raadslid, werd aangeduid als 
plaatsvervanger voor de hele legislatuur. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 14 oktober 2019 houdende goedkeuring van de 
statutenwijziging van TMVS. 

- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv meer bepaald artikels 27 – 
33 betreffende de algemene vergadering.  

Relevante documenten 

Schrijven van Farys d.d. 23 oktober 2019 betreffende de oproeping voor de buitengewone 
algemene vergadering van TMVS dv op 10 december 2019 om 10u30 in Flanders Expo, 
Maaltekouter 1 te 9051 Gent met mededeling van de agenda en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van TMVS dv van 23 oktober 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019 met als agenda :  
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1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer 
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en 

naamswijziging deelnemer 
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende 

vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB) 
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB ) 
5. Vaststelling van de code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB) 
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de Raad van Bestuur om de 

statuten te wijzigen 
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten 
8. Volmacht 

     Varia. 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle 
agendapunten voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de 
stadsvertegenwoordiger kan vastgesteld worden. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van TMVS dv van 10 december 2019 en de daarbij behorende documentatie 
nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer 
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en 

naamswijziging deelnemer 
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende 

vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB) 
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB ) 
5. Vaststelling van de code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB) 
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de Raad van Bestuur om de 

statuten te wijzigen 
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten 
8. Volmacht 

      Varia. 
Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten 
van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019, waarvoor een 
beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

Organisatieontwikkeling 

45. Stadspersoneel.                                                                                                           
Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor het jaar 2020. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/ rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
˗ De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 en latere wijzigingen, houdende 

de goedkeuring van de rechtspositieregeling. 
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˗ Titel IX, hoofdstuk II, artikel 206 en hoofdstuk III, artikel 209 paragraaf 1 van de 
rechtspositieregeling houdende de verloven en afwezigheden van het stadspersoneel. 

Relevante documenten 

˗ De nota van 06 februari 2019 van Julchen Walraet, administratief medewerker 
personeelsdienst, houdende het voorstel tot vastlegging van de brug- en 
compensatiedagen voor 2020. 

˗ De nota van 21 februari 2019 van Karen Demeulemeester, bibliothecaris, houdende 
het voorstel tot vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor de bibliotheek. 

˗ De nota van 29 maart 2019 van Anja Van Lierde, omgevingsambtenaar, houdende het 
voorstel tot vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor het recyclagepark. 

˗ De nota van 25 maart 2019 van Veerle Sanspeur, jeugdwerker, houdende het voorstel 
tot vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor de Jeugddienst. 

˗ De nota van 01 april 2019 van Veerle Laurier, medewerker Sportdienst houdende het 
voorstel tot afwijking van de collectief voorgestelde brug- en compensatiedagen. 

˗ De nota van 07 februari 2019 van Sofie De Potter, administratief medewerker 
Cultuurdienst houdende het voorstel tot vastlegging van aanvullende sluitingsdagen 
voor de Cultuurdienst. 

˗ Verslag van 21 oktober 2019 van het Bijzonder Onderhandelingscomité houdende de 
onderhandelingen rond de brug- en compensatiedagen. 

Feiten/context/motivering 

Artikel 209, §1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de personeelsleden een betaalde 
vakantie hebben op volgende feestdagen : 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, 
pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 15 
november, 25 december en 26 december. 
Artikel 206 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de vakantiedagen kunnen 
worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van de behoeften van de 
dienst, met uitzondering van de eerste werkdag na 1 januari en de namiddag (twv halve dag) 
van de laatste werkdag vóór kerstdag. 
Op de Collegezitting van 06 oktober 2014 werd beslist om jaarlijks geen permanentieplicht meer 
te voorzien op de namiddag van 31 december. 
De bibliotheek, het recyclagepark, het sportcomplex (sporthal + zwembad), de jeugddienst, de 
cultuurdienst stellen wijzigingen voor op deze bovenvermelde sluitingsdagen. 
Bij alle voorstellen werd rekening gehouden met de continuïteit van de dienst. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Volgende brugdagen voor het jaar 2020 te voorzien : 
vrijdag 03 januari 2020 (dag na eerste werkdag na 01 januari 2020) 
vrijdag 22 mei 2020 (dag na OLV Hemelvaart) 
maandag 20 juli 2020 (dag voor Nationale Feestdag).  
Artikel 2:  
Volgende inhaalverlofdagen te voorzien : 
zaterdag 11 juli /2020 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) 
zaterdag 15 augustus 2020 (OLV Hemelvaart) 
zondag 01 november 2020 (Allerheiligen) 
zondag 15 november 2020 (Feest van de Dynastie) 
zaterdag 26 december 2020 (Tweede Kerst). 
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Artikel 3:  
Volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de personeelsleden van de bibliotheek: 
zaterdag 02 mei 2020 
zaterdag 23 mei 2020 
donderdag 24 december 2020 
en om af te wijken van de voorgestelde brugdag en de bibliotheek te openen op vrijdag 03 
januari 2020. 
Artikel 4:  
Volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de personeelsleden van het recyclagepark: 
zaterdag 04 januari 2020 
zaterdag 02 mei 2020 
zaterdag 23 mei 2020 
van zondag 20 december 2020 tot en met maandag 04 januari 2021. 
Artikel 5:  
Volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de personeelsleden van de Jeugddienst : 
van 21 december 2020 tot en met 03 januari 2021. 
Artikel 6:  
Voor de zaalwachters, sportmonitoren, redders en poetsvrouwen van het sportcomplex wordt 
voorgesteld : 

˗ om te openen op volgende feestdagen: 
Paasmaandag 13 april 2020 
01 mei 2020 (Dag van de arbeid) 
OLH Hemelvaart 21 mei 2020 
Pinkstermaandag 01 juni 2020 
Feest van de Vlaamse Gemeenschap 11 juli 2020 
Nationale Feestdag 21 juli 2020 
OLV Hemelvaart 15 augustus 2020 
Allerzielen 02 november 2020 
Wapenstilstand 11 november 2020 
Feest van de Dynastie 15 november 2020 

˗ om te sluiten op: 
Nieuwjaarsdag 
2de nieuwjaarsdag 
Paaszondag 12 april 2020 
Pinksterzondag 31 mei 2020 
Fiertelzondag (07 juni 2020) 
Allerheiligen 01 november 2020 
24 december 2020 volledige dag 
Kerstdag 
2de kerst 
31 december 2020 volledige dag 
Onderhoud zwembad eindejaar periode (27 december tot en met 30 december 2020) 
Onderhoud sporthal zomerperiode (20 juli – 02 augustus 2020) 
Af te wijken van de vooropgestelde brugverloven en op deze dagen open te zijn. 
Artikel 7:  
Volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de personeelsleden van de Cultuurdienst : 
21 december 2020 tot en met 25 december 2020. 

46. Stadspersoneel.                                                                                                   
Arbeidsreglement.                                                                                                                                
Aanpassing van de uurroosters van het personeel van de Sportdienst, Jeugddienst 
en Recyclagepark.                                                                                                               
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/Rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
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- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 

tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
- De arbeidsovereenkomstenwet. 
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies, en latere wijzigingen. 

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

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

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

- De gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2003 en latere wijzigingen, houdende de 
goedkeuring van het arbeidsreglement. 

- De Collegebeslissingen van 07 en 14 oktober 2019, houdende de voorstellen tot aanpassing 
van de uurroosters voor de redders, de toezichthouders, de sportmonitoren, de jeugddienst 
en de parkwachters. 

- De Collegebeslissing van 14 oktober 2019, houdende het akkoord met de wijziging van 
de openingsuren van het recyclagepark. 

Relevante documenten 

- De nota van 01 oktober 2019 van Veerle Laurier, waarnemend verantwoordelijke Sportdienst, 
houdende de vraag tot wijziging van de uurroosters voor de redders, de toezichthouders en  
de sportmonitoren van de sportsite ’t Rosco. 

- De nota nummer 2019/026 van Anja Van Lierde, houdende het voorstel tot wijziging van de 
openingsuren én de uurroosters van de recyclageparkwachters. 

- Het verslag van het Managementteamoverleg van 24 oktober 2019. 
- De statistieken.  

Feiten/Context/Motivering 

1. Sportsite ‘t Rosco 
1a. Redders en toezichthouders  
Voor de continuïteit van de dienst en rekening houdend met de opening van het nieuwe zwembad 
is het noodzakelijk nieuwe uurroosters in te voeren. 
Op het Basisoverlegcomité van 30 april 2019 werd een voorstel van nieuwe uurroosters gedaan 
voor de sportmonitoren.  Gelet op de opmerkingen naar aanleiding van de anonieme rondvraag 
werd gevraagd om de invoering ervan uit te stellen tot aanstelling van de derde halftijdse 
sportmonitor en deze uurroosters ondertussen te herzien. Sinds 02 september 2019 is een derde 
halftijdse sportmonitor in dienst en daarom werd een nieuw voorstel van uurroosters ingediend 
door Veerle Laurier. 
Uit ondervinding is gebleken dat er bij de exploitatie van een zwembad steeds rekening moet 
gehouden worden met : 

 een grote flexibiliteit, om de veiligheid van de bezoekers, volgens wettelijke normen te 
kunnen  garanderen  

 collega’s die wel eens ziek (al dan niet langdurig) kunnen zijn of verlof opnemen  
 het feit dat het nieuwe zwembad een publiekstrekker zal zijn, met wisselende 

bezoekersflow en het uurrooster na evaluatie eventueel moet worden aangepast. 
Er wordt daarom voorgesteld om een flexibel uurrooster te implementeren voor de redders 
en toezichthouders.. 
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Dit houdt in het implementeren van een variabel uurschema van 6u tot 21u30, waarbij er ten 
allen tijde rekening wordt gehouden met : 

 een maximale dagprestatie van 5u tot 9u30 
 de minimale rust tussen 2 dagprestaties van 11u 
 een pauze van een half uur van zodra men 6u werkt 
 een ritme van een 5 dagenweek 
 een werkweek van maximum 38u. 

Rekening houdend met bovenvermelde feiten, zou de mogelijkheid te beschikken over een 
flexibel uurrooster volgende voordelen opleveren : 

 beschikken over voldoende flexibiliteit om ad rem de nodige aanpassingen door te 
voeren, ten einde de veiligheid en de kwaliteitsvolle dienstverlening van en naar onze 
bezoekers, niet in het gedrang te brengen. 

 de exploitatie-efficiëntie bij onvoorziene omstandigheden, extra activiteiten en 
dergelijke vergroten. 

 mogelijks ontstane extra werkdruk bij werknemers vlug weg te werken. 
De personeelsleden: 

 zullen instaan voor de veiligheid van de bezoekers  
 zullen de ordehandhaving in en om het bad bewaken 
 zullen deels het onderhoud in de zwembadhal op zich nemen. 

1b. Sportmonitoren 
Voor de nieuwe sportsite worden er 3 HTE sportmonitoren voorzien. 
Uit ondervinding is gebleken dat er bij het organiseren van lessenreeksen steeds rekening 
moet gehouden worden met : 

 een grote flexibiliteit, om in te spelen op de vraag van de deelnemers 
 wijzigingen in invulling om in te spelen op nieuwe trends  
 het feit dat het vernieuwde aanbod na evaluatie eventueel moet worden aangepast 
 zieke collega’s die snel moeten kunnen vervangen worden om zo weinig mogelijk 

lessen te moeten annuleren. 
Daarom wordt voorgesteld om een flexibel uurrooster te implementeren. 
Dit houdt in het implementeren van een variabel uurschema van 8u tot 21u30, waarbij er ten 
allen tijde rekening wordt gehouden met : 

 een maximale dagprestatie van  5u tot 9u30 
 de minimale rust tussen 2 dagprestaties van 11u 
 een pauze van een half uur van zodra men 6u werkt 
 een werkweek van maximum 19u.  

De gewijzigde uurroosters werden opgemaakt in samenspraak met het betrokken personeel 
van de sportsite ’t Rosco. 
2. Jeugddienst 
Aangezien een aantal uurroosters met betrekking tot buurtsport niet meer van toepassing zijn bij 
de Jeugddienst, wordt gevraagd om deze te schrappen uit de bijlage van het arbeidsreglement. 
3. Recyclagepark 
Op basis van de vaststellingen uit de bezoeken aan het recyclagepark in 2018 wordt door de  
Omgevingsambtenaar voorgesteld om een wijziging door te voeren in de openingsuren en 
bijgevolg ook in de uurroosters van de recyclageparkwachters. Hierbij werd rekening gehouden 
met de bepalingen van het UHA (Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval) : het recyclagepark moet 
op zaterdag open zijn en er moet een avondopening voorzien worden. 
De wijzigingen van de uurroosters werden opgemaakt in samenspraak met de betrokken 
recyclageparkwachters. 
Bij het opmaken van de uurroosters werd rekening gehouden met de toepasselijke reglementering 
met betrekking tot : 

- maximum dagelijkse arbeidsduur 
- gemiddelde weekgrens van 38u/week of 19u/week 
- pauze van 30’ indien langer dan 6 uur ononderbroken gewerkt 
- rusttijd tussen 2 dagen. 
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De uurroosters worden tijdig ter kennis gebracht aan de betrokken medewerkers en uitgehangen 
op een voor hen toegankelijke plaats. 
Zij hebben hun overzicht minstens drie weken op voorhand ter beschikking. Wijzigingen van 
uren worden bijgehouden en tijdig meegedeeld. 
Een wijziging van uurroosters is onderworpen aan syndicaal overleg. 
De voorstellen tot wijziging van uurroosters moeten worden voorgelegd aan het personeel 
waarop de uurroosters van toepassing zijn en zij moeten anoniem opmerkingen kunnen 
formuleren. 

Advies 

Het advies van 02 oktober 2019 van Ann Hemberg, medewerker personeelsdienst. 
Het advies van de leden van het Managementteam van 09 oktober 2019. 
Het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van 21 oktober 2019. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Gaat akkoord om de momenteel voorziene uurroosters voor de redders, de toezichthouders en 
de sportmonitoren van de sportsite ’t Rosco als bijlage van het arbeidsreglement te vervangen 
door onderstaande uurregeling : 

Redders en toezichthouders : 
Een variabel uurschema van 6u tot 21u30, waarbij er ten allen tijde rekening wordt gehouden 
met : 

 een maximale dagprestatie van  5u tot 9u30 
 de minimale rust tussen 2 dagprestaties van 11u 
 een pauze van een half uur van zodra men 6u werkt 
 een ritme van een 5 dagenweek 
 een werkweek van maximum 38u. 

Sportmonitoren : 
Een variabel uurschema van 8u tot 21u30, waarbij ten allen tijde rekening wordt gehouden met : 

 een maximale dagprestatie van 5u tot 9u30 
 de minimale rust tussen 2 dagprestaties van 11u 
 een pauze van een half uur van zodra men 6u werkt 
 een werkweek van maximum 19u.  

Artikel 2: 
Gaat akkoord om onderstaande voorziene uurroosters bij de jeugddienst te schrappen, 
omwille van het feit dat deze niet meer van toepassing zijn : 
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Buurtsportwerker/jeugdwerker  Norm Glijtijd Stamtijd Glijtijd Stamtijd Glijtijd Pauze 

maandag 38u               
ma, di, do en vr 7u30 8:30-

9:30 
9:30-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
17:00 

17:00-
18:30 

0:30 

woensdag 8u 8:30-
9:30 

9:30-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
17:30 

17:30-
19:00 

0:30 

Buurtsportwerker/jeugdwerker               

zaterdag 38u               
di, do, vr, za 7u30 8:30-

9:30 
9:30-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
17:00 

17:00-
18:30 

0:30 

woensdag 8u 8:30-
9:30 

9:30-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
17:00 

17:00-
18:30 

0:30 

Buurtsportwerker/jeugdwerker               

vakanties 38u               
ma, di, do en vr 7u30 9:30-

10:30 
10:30-
12:30 

12:30-
13:30 

13:30-
18:00 

18:00-
19:00 

0:30 

woensdag 8u 9:30-
10:30 

10:30-
12:30 

12:30-
13:30 

13:30-
18:00 

18:00-
19:30 

0:30 

Buurtsportassistent 1 (19u)               

di, do en za 4u 0 0 13:30-
14:30 

14:30-
17:00 

17:00-
18:30 

0:00 

woensdag 7u 9:30-
10:00 

10:00-
12:00 

12:00-
13:30 

13:30-
17:30 

17:30-
18:30 

0:30 

Buurtsportassistent 2 (19u)               

ma, di, do en vr 3u30 0 0 14:30-
15:30 

15:30-
18:00 

18:00-
19:00 

0 

woensdag 5u 0 0 13:00-
14:30 

14:30-
18:00 

18:00-
19:30 

0 

Buurtsportassistent 3 (19u)               

ma, di, do en za 3u30 0 0 13:30-
14:30 

14:30-
17:00 

17:00-
18:00 

0 

woensdag 5u 0 0 12:30-
14:00 

14:00-
17:30 

17:30-
19:00 

0 

Buurtsportassistent 4 (19u)               

di, do, vr en za 3u30 0 0 13:30-
14:30 

14:30-
17:00 

17:00-
18:00 

0 

woensdag 5u 0 0 12:30-
14:00 

14:00-
17:30 

17:30-
19:00 

0 

 
Artikel 3:  
Gaat akkoord om de momenteel voorziene uurroosters voor de recyclageparkwachter in de 
bijlage van het arbeidsreglement te vervangen door onderstaande uurroosters:   
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Week 1 (lang) Voormiddag Namiddag Norm 
Maandag 8:00 12:00 12:30 16:30 8:00 
Dinsdag 8:00 12:15 12:45 16:30 8:00 
Woensdag 8:00 12:00 12:30 16:30 8:00 
Donderdag   12:30 18:15 5:45 
Vrijdag 8:00 12:00 12:30 16:30 8:00 
Zaterdag 8:00 12:15 12:45 17:00 8:30 
Totaal week 1     46:15 
      
Week 2 (kort)      
Maandag      
Dinsdag 8:00 12:15 12:45 16:30 8:00 
Woensdag 8:00 12:00 12:30 16:30 8:00 
Donderdag 8:00 12:00 12:30 18:15 9:45 
Vrijdag 8:00 12:00   4:00 
Zaterdag      
Totaal week 2     29:45 
      
Gemiddelde/week     38:00 
      
 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Mobiliteit 

47. Ondersteunen van de vragen die de Stad Ronse doorgaf aan de NMBS voor het 
bekomen van een beter treinaanbod.                                                                                                       
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40§1. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer bepaald Artikel 3 §1. 

Relevante documenten 

Mailbericht van 08 november 2019 van de heer Lech Schelfout houdende aanvraag tot indienen 
van een bijkomend agendapunt betreffende een voorstel van motie voor een verbeterd 
treinaanbod. 

Feiten/context/motivering 

Alle lokale besturen konden tot 23 augustus 2019 hun wensen en verzuchtingen in verband met 
de exploitatie en de uurregeling van de treinen doorgeven aan de NMBS. Deze vragen worden 
meegenomen in de opmaak van de nieuwe vervoersplannen 2020-2023. 

Vanuit de Stad Ronse werden twee vragen gesteld : 

1) verhogen van de frequentie op zondag, van één trein om de twee uur naar één trein per 
uur 

2) doortrekken van enkele avondtreinen Gent-Ronse, die nu beperkt worden tot Oudenaarde. 
Concreet gaat het over de twee laatste treinen die op weekdagen om 21u57 en 22u57 
vertrekken vanuit Gent en de laatste trein die op zaterdag en zondag om 21u57 vertrekt 
vanuit Gent. 
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Ondanks het verbeterde treinaanbod op zaterdag, blijft het aanbod ‘s avonds en op zondag 
ondermaats. Om meer mensen te overtuigen om het openbaar vervoer te nemen, moet er 
gestreefd worden naar een optimaal aanbod.  

Sinds de aanpassing van het huidige vervoersplan (eind 2017) rijdt er nu in Ronse op zaterdag 
elk uur een trein. Deze is er gekomen op vraag van de stad, maar ook doordat de gemeenteraad 
een motie stemde en deze aan de minister bezorgde. Daarnaast werd er ook steun gezocht bij 
andere lokale besturen langs de lijn Gent-Ronse en werden er vragen gesteld in de 
provincieraad. 

Omdat de NMBS een erg groot bedrijf is en uit het verleden blijkt dat bijkomende (politieke) druk 
tot resultaten kan leiden, roepen we de gemeenteraad op om deze motie te steunen. 

Aan alle Ronsese politieke partijen, middenveldorganisaties, pendelaars, etc… is deze motie ook 
een warme oproep om de vragen van de stad verder te blijven ondersteunen.  

De twee vragen van de Stad Ronse zijn dus pertinent en verdienen een zo breed mogelijk 
gedragen steun! 

Voordracht 

Op voorstel van de Groenfractie en na bespreking. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De gemeenteraad betuigt haar steun voor bovenstaande vragen die de Stad Ronse doorgaf aan 
de NMBS (extra treinen op zaterdag en meer avondtreinen). 
Artikel 2: 
Vanuit de gemeenteraad lanceren we een oproep aan alle politieke partijen en belanghebbenden 
in Ronse om de twee vragen van de Stad Ronse voor een verbeterd treinaanbod verder te 
verspreiden en onder de aandacht te brengen. 
 
 

Namens de gemeenteraad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


