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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 28 OKTOBER 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Ignace Michaux, schepen-voorzitter. 

Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Danny De Brakeleer, waarnemend algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Joris Vandenhoucke, schepen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

Burgemeester Luc Dupont (CD&V) is niet aanwezig. Schepen-voorzitter Ignace Michaux (CD&V) 
neemt het voorzitterschap waar. 

Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Danny 
De Brakeleer neemt het ambt waar. 

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit nav van de organisatie van een bedrijfspromotieweek door Associated Weavers 
in de Weverijstraat. Goedkeuring. 
2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
organisatie van de kerstmarkt op 20, 21 en 22 december 2019. Beslissing. 
3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van het 
voorbehouden van parkeerplaatsen voor muzikanten voor concert op 14 december 2019. 
Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Verkoop grond hoek Aatstraat - Louis Pasteurlaan ingevolge wijziging ontwerp van de rooilijn. 
Goedkeuring. 

Economie 
5. Aanvraag eenmalige standplaats wekelijkse markt vzw Kind en Preventie - Fé Devos. 
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
6. 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. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit nav van de organisatie van een bedrijfspromotieweek door Associated 

Weavers in de Weverijstraat. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
de wet betreffende de politie op het wegverkeer;  
het K.B. van 1.12.1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik 
van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
het aanvullende reglement dd. 11 maart 2002 die het parkeren in de Weverijstraat in Ronse regelt,  
het ministerieel besluit van 11.10.1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen; 
de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet, recent gewijzigd door de wet van 12 december 
2006 waardoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke 
politieverordeningen op het wegverkeer;  
Relevante documenten 
de aanvraag van de heer Mario Desmit, Consultant Marketing Communications bij Associated 
Weavers, Weverijstraat 1 in Ronse, om van 2 tot en met 6 december 2019 het parkeerverbod in de 
Weverijstraat, tussen het kruispunt met de Ninoofsesteenweg en het kruispunt met de Klein 
Frankrijkstraat op te heffen in het kader van de organisatie een Open Week ter voorstelling aan de 
klanten van de nieuwe showroom;  
Feiten/context/motivering 
voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 
Artikel 1:  
Van 2 tot en met 6 december 2019 het parkeerverbod in de Weverijstraat, tussen het kruispunt met de 
Ninoofsesteenweg en het kruispunt met de Klein Frankrijkstraat tijdelijk te schorsen.  
De borden E1 opgesteld in deze zone zullen worden afgedekt.  
artikel 2.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
artikel 3.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
artikel 4.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde. 
 

2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
organisatie van de kerstmarkt op 20, 21 en 22 december 2019. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 

van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 
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Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 december 2019 wordt een kerstmarkt gehouden op de Grote 
Markt in Ronse en de voorbereidingen daarvan starten op donderdag 19 december 2019;   
Naar aanleiding van de organisatie van deze kerstmarkt, dient voor de verschillende exposanten een 
parkeerruimte voorzien te worden in de onmiddellijke nabijheid van de Grote Markt, ten einde deze 
mensen de mogelijkheid te bieden snel en zonder moeilijkheden en/of zonder enige hinder te 
veroorzaken voor het verkeer in het algemeen op en rond de kerstmarkt;  
De organisatie van de wekelijkse zaterdagmarkt op de Grote Markt;  
Naar aanleiding van de organisatie van deze kerstmarkt, wordt de wekelijkse openbare zaterdagmarkt 
van 21 december 2019 geïntegreerd in de kerstmarkt, daarom een grotere oppervlakte noodzakelijk is 
om deze gecombineerde activiteit te laten doorgaan en aldus alle rijbanen op de Grote Markt, het deel 
van de Zuidstraat gelegen tussen de Grote Markt en de Oude Vesten en het deel van de Hospitaalstraat 
tussen het kruispunt met de Priesterstraat – J.B. Mouroitplein en de Grote Markt hiervoor zullen worden 
ingenomen;  
De kerstmarkt is jaarlijks een grote publiekstrekker, waar heel wat voetgangers aanwezig zijn en het 
raadzaam is het voetgangers en autoverkeer op het marktplein te scheiden;  
Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 
Artikel 1:  
Naar aanleiding van de organisatie van de kerstmarkt en de voorbereidingen daartoe, op donderdag 
19, vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 december 2019, zal vanaf donderdag 19 december 2019 om 
08u00 tot en met vrijdag 20 december 2019 om 18u00, een parkeerverbod gelden, uitgezonderd voor 
de wagens van exposanten voorzien van een geldige parkeerkaart afgeleverd door het stadsbestuur, 
op de parkeerstrook op de Grote Markt grenzend aan het middenplein, tussen de Peperstraat en de 
Zuidstraat.  
Dit verbod zal aangeduid worden met het verkeersteken E1 en passend onderbord.   
Artikel 2.  
Naar aanleiding van de organisatie van de wekelijkse markt op zaterdag 21 december 2019, van 05u00 
tot 14u00, volledig parkeer- en verkeersverbod in te voeren :  
- op de Grote Markt,  
- in de Zuidstraat, tussen de Grote Markt en de Oude Vesten 
- in de Hospitaalstraat, tussen het kruispunt met de Priesterstraat – J.B. Mouroitplein en de Grote Markt 
Dit verbod zal aangeduid worden met het verkeersteken E1 en C3.  
Artikel 3.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
Artikel 4.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
Artikel 5.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te Oudenaarde, 
aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Oudenaarde.  
 

3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van het 
voorbehouden van parkeerplaatsen voor muzikanten voor concert op 14 december 2019. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 

van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 
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De aanvraag van de heer Aaron De Meulemeester, schepen, om op zaterdag 14 december 2019 een 
ruimte te voorzien om er muzikanten te laten parkeren in de onmiddellijke nabijheid van de St.-
Hermesbasiliek 
Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 
Artikel 1:  
Op zaterdag 14 december 2019 vanaf 17u45 tot het einde van de activiteiten, parkeerverbod in te 
stellen op de parking achter het stadhuis over 10 parkeerplaatsen langs de muur kant Priesterstraat, 
uitgezonderd bestuurders met een dienstkaart muzikant. Het verbod zal aangeduid worden met 
verkeersborden E1 voorzien van een onderbord met de aanduiding : “14 december 2019 vanaf 17u45 
- uitgezonderd muzikanten St.-Hermesbasiliek”  
Artikel 2.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
Artikel 3.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
Artikel 4.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde. 
 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Verkoop grond hoek Aatstraat - Louis Pasteurlaan ingevolge wijziging ontwerp van de 

rooilijn. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2019/157 van de technische dienst van 21 oktober 2019. 
- Plan. 

Feiten/context/motivering 

- Bij Collegebeslissing van 4 maart 2019 werd aan de nv Patnodel een omgevingsvergunning 
verleend voor het oprichten van 4 woningen langsheen de Aatstraat en op de hoek met de 
Pasteurlaan. 

- Naar aanleiding van het uitzetten van de bouwlijn werd vastgesteld dat de toekomstige 
woningen bij inplanting ervan volgens de vergunde plannen tot over de rooilijn zullen komen.  

- De bestaande rooilijn, daterende van 1925, houdt langsheen de Aatstraat gedeeltelijk nog 
rekening met een achteruitbouwstrook (voortuinen) langs de kant van de pare huisnummers. In 
realiteit zijn de voortuinen vanaf huisnummer 50 evenwel al opgenomen in het openbaar 
domein. 

- Hierdoor is er mogelijkheid om de bestaande rooilijn van 1925 te verschuiven, rekening 
houdende met de huidige toestand, en op die manier toch voldoende ruimte te behouden om 
later wegen- en rioleringswerken te kunnen uitvoeren. 

- Indien wij een ontwerp van verschuiving doorvoeren kan de nv Patnodel de woningen inplanten 
en oprichten zoals vergund en kan er onmiddellijk een regeling worden getroffen met betrekking 
tot de verkoop van de vrijgekomen grond. 

- De nv Patnodel heeft zich reeds principieel akkoord verklaard om de op die manier vrijgekomen 
grond, berekend op 114,50 m², aan te kopen van de stad. 

Voordracht 
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Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de verschuiving van de rooilijn van de Aatstraat, gedeelte tussen de 
huisnummers 65 en de hoek met de Pasteurlaan, en deze te officialiseren bij de eerstvolgende 
aanpassing van de rooilijn. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de verkoop van de op die manier vrijgekomen grond aan de nv Patnodel aan de 
grondwaarde van de grondaankopen Rode Mutslaan. 
 

Economie 
5. Aanvraag eenmalige standplaats wekelijkse markt vzw Kind en Preventie - Fé Devos. 

Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare 
markten en op het openbaar domein van stad Ronse. 
Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 25) 
Artikel 14 Inname standplaatsen (KB art. 26, gewijzigd door Besluit Vlaamse Regering 24 februari 
2017) 

Relevante documenten 
- de aanvraag door mevr. Devos Fé, agogisch begeleidster vzw Kind en Preventie 

Feiten/context/motivering 
De aanvraag werd ingediend door mevr. Devos Fé. Men wenst op de wekelijkse woensdagmarkt van 
27 november 2019 zelfgemaakte producten te verkopen ten voordele van de eigen organisatie en dit 
in het kader van de Warmste Week. 
Advies 
De dienst lokale economie wenst akkoord te gaan met de aanvraag van mevr. Devos Fé. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de aanvraag van mevr. Devos Fé, agogisch begeleidster vzw Kind en Preventie, 
tot een eenmalige standplaats op de wekelijkse markt van woensdag 27 november 2019. 
Artikel 2: 
Dit voor de verkoop van zelfgemaakte producten ten voordele van hun eigen organisatie in het kader 
van de Warmste Week. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 
6. 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 56§1, 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. 
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- 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:  
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 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. 

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

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Waarnemend algemeen directeur Schepen-voorzitter 
 
 
 
Danny De Brakeleer Ignace Michaux 
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