Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
MAANDAG 18 NOVEMBER 2019
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim
Vandevelde, schepenen.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur

AGENDA
Punten van de besloten zitting
Wonen en omgeving
1. Aanvraag toelating bebossen landbouwgrond Groeneweg/Vlamingenweg. Kennisgeving
beslissing in beroep.
2. Lijst voorkooprechten 13 november 2019
Mobiliteit
3. Verslag verkeerscommissie 4 oktober 2019. Kennisname
Economie
4. Verslag marktcommissie 30 oktober 2019. Kennisname.
Leven en welzijn
5. Tussenkomst kosten centrale aanmeldingsprocedure basisonderwijs en project open
scholendag
Vrije tijd
6. Uitbetaling subsidie Dag van de Jeugdbeweging - beslissing
7. Rattencross: parcoursplan + maaiwerk. Goedkeuring.
8. Engagementsverklaring betreffende toekomst Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Goedkeuring.

BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Wonen en omgeving
1.

Aanvraag toelating bebossen landbouwgrond Groeneweg/Vlamingenweg. Kennisgeving
beslissing in beroep.
Bevoegdheid / Rechtsgrond
-

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;

-

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

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;

-

Het bosdecreet van 13 juni 1990

-

Het natuurdecreet – het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu

-

Het natuurbesluit – het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van
nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud
en het natuurlijk milieu

- Het veldwetboek van 7 oktober 1886
Relevante documenten
-

Aanvraag tot toelating voor het bebossen van landbouwgrond, ingediend door Griet Mortier,
Politiekegevangenenstraat 24/0202 Ronse op 21/2/2019 ;

-

Weigering door College van Burgemeester en Schepenen op 18/03/2019;

-

Aanvraag tot toelating voor het bebossen van landbouwgrond, ingediend door Griet Mortier,
Politiekegevangenenstraat 24/0202 Ronse op 12/04/2019;

-

Weigering door College van Burgemeester en Schepenen op 06/05/2019;

-

Beroep bij de deputatie ingesteld op 04/06/2019 door Griet Mortier tegen deze beslissing;

- Beslissing van de deputatie op 17/10/2019;
Feiten / context / motivering
De deputatie besliste op 17 oktober ll. tot inwilliging van het ingediende beroep en dus tot het afleveren
van de vergunning voor het bebossen van de percelen 45041A0351/00D000 en 45041A0352/00D000,
gelegen langsheen de Groeneweg/Vlamingenweg/Arthur Van Schamelhoutstraat.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring en/of schorsing worden ingesteld bij de Raad
van State binnen de 60 kalenderdagen nadat het besluit werd bekend gemaakt of betekend.
Na beraadslaging;
Besluit:
Artikel 1.
Neemt kennis van de beslissing dd. 17 oktober 2019 van de deputatie, houdende het verlenen van
vergunning voor het bebossen van landbouwgrond gelegen langsheen de
Groeneweg/Vlamingenweg/Arthur van Schamelhoutstraat.
2. Lijst voorkooprechten 13 november 2019
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Relevante documenten
-

Lijst van voorkooprechten van 13 november 2019

Besluit:
Artikel 1:
Het recht op de voorkoop niet uit te oefenen.
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Mobiliteit
3. Verslag verkeerscommissie 4 oktober 2019. Kennisname
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Relevante documenten
Verslag vergadering verkeerscommissie 4 oktober 2019
Besluit:
Artikel 1:
Neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 4 oktober 2019.

Economie
4. Verslag marktcommissie 30 oktober 2019. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Relevante documenten
Verslag van de vergadering van de marktcommissie dd° 30 oktober 2019
Besluit:
Artikel 1:
Heeft kennis genomen van het verslag van de marktcommissie, dewelke gehouden werd op
woensdag 30 oktober 2019.

Leven en welzijn
5.

Tussenkomst kosten centrale aanmeldingsprocedure basisonderwijs en project open
scholendag
Bevoegdheid/rechtsgrond
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56
Relevante documenten
Mail Luc top van 31 oktober 2019
Bijlage onkosten en gevraagde tussenkomst
Feiten/context/motivering
De centrale aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs wordt reeds een aantal jaren gebruikt in het
basisonderwijs, dit op vraag van de scholen. De stad is een belangrijke partner bij de concrete
uitwerking. In het verleden werden de kosten ( ICT-programma en affiches ) steeds opgenomen door
de stad Ronse.
Het project ‘schoolstart’ ( open scholendag ) loopt nu voor het tweede jaar. Als pilootproject gestart in
de buurt Prinskouter loopt het nu in de wijken Marijve – Ninovestraat. De stad ging akkoord om voor
dit project de adressenlijst van instappers in het kleuteronderwijs ter beschikking te stellen. Nu wordt
ook gevraagd om de kosten voor de folder ook op te nemen.
Besluit:
Enig Artikel:
Akkoord te gaan om de kosten voor de centrale aanmeldingsprocedure en voor het project
‘schoolstart’ op te nemen.
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Vrije tijd
6. Uitbetaling subsidie Dag van de Jeugdbeweging - beslissing
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Relevante documenten
Begroting Stedelijke Adviesraad voor Jeugd voor de Dag van de Jeugdbeweging.
Feiten/context/motivering
Voor editie 2019 van de Dag van de Jeugdbeweging heeft de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd de
organisatie van het mini – festival en de afterparty op zich genomen.
Uit de opgemaakte begroting blijkt dat het totaal onkostenplaatje voor de organisatie van het
mini – festival en de afterparty vermoedelijk € 3.934,30 zal bedragen.
Voordracht
CBS
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met uitbetalen van een financiële toelage ten bedrage van € 3.934,30 (geschatte
onkosten) aan de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd voor de organisatie van het mini – festival en de
afterparty in functie van de Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag, 18 oktober 2019.
Artikel 2:
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven om de betoelaging van € 3.934,30 over te maken op
rekeningnummer BE27 0682 1129 0073 op naam van de Stedelijke Jeugdraad Ronse.
Artikel 3:
De toegekende toelage aan te rekenen op begrotingsartikel 07500/6490000 (budget 2019 –
Toegestane werkingssubsidies).
7. Rattencross: parcoursplan + maaiwerk. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56
Relevante documenten
E-mail van Gunter D’Hondt, voorzitter Ronse atletiek Team
het parcoursplan voor onze eerste Rattencross op zondag 02/02/2020
Feiten/context/motivering
- goedkeuring van het parcours
- toelating verkoop basisdranken (geen alcohol) + eten (braadworsten, chips, soep) op het
buitenterrein (oude parking) van de sportzone
- het maaien van het grasveld door de stedelijke groendienst (zie rode arceringsstroken op tweede
bijlage) voor de aanvang van de winter
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met aanvragen omtrent organisatie van de Rattencross door Ronse Atletiek team.
8.

Engagementsverklaring betreffende toekomst Bibliotheken Vlaamse Ardennen.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald:
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-

Art. 56, betreffende de bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen.

-

art. 388-391 met betrekking tot algemene bepalingen rond intergemeentelijke samenwerking;

-

art. 396-400 met betrekking tot samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid – principes;

-

art. 401-412 met betrekking tot de projectvereniging;

-

art. 461-470 over bestuurlijk toezicht bij de intergemeentelijke samenwerking;

-

art. 471-473 met diverse bepalingen met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking;

De beslissing van de Gemeenteraad dd° 07 maart 2005 houdende de goedkeuring van de statuten van
het bibliotheeksamenwerkingsverband “Interlokale vereniging voor bibliotheken Vlaamse Ardennen”,
bestaande uit de gemeenten Brakel, Kluisbergen, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Oudenaarde en
Ronse.
De engagementsverklaring van het college van burgemeester en schepenen tot oprichting van een
projectvereniging in de domeinen erfgoed en cultuur in de Vlaamse Ardennen, goedgekeurd in zitting
van 11 juni 2019.
Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 2 september 2019 om de voorzitter van
de gemeenteraad (dd. 14 oktober 2019) uit te nodigen dit punt op de dagorde van de eerstvolgende
gemeenteraad te plaatsen, meer bepaald :
-

akkoord met de oprichting van de projectvereniging 'VARIANT', intergemeentelijke
samenwerking rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen
goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging VARIANT
goedkeuring van lidmaatschap van de eerste deelwerking van de projectvereniging VARIANT:
‘Erfgoed Vlaamse Ardennen’.
aanstelling van de heer Joris Vandenhoucke, schepen, als stemgerechtigd lid van de raad van
bestuur van de projectvereniging.
de opheffing van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Erfgoed Vlaamse Ardennen
(EVA)
Overdracht van de werking, boekhouding, personeel en middelen van EVA naar VARIANT

Relevante documenten
De tekst van de engagementsverklaring, als bijlage toegevoegd.
Verslag van het beheerscomité van de Vlaamse Ardennen dd. 7 mei 2019, als bijlage toegevoegd.
Powerpoint bij het verslag van het beheerscomité van de Vlaamse Ardennen dd. 7 mei 2019, als
bijlage toegevoegd.
Feiten/context/motivering
In 2005 werd het samenwerkingsverband van bibliotheken “Vlaamse Ardennen” georganiseerd als
een interlokale vereniging waar de gemeentebesturen van Brakel, Kluisbergen, Maarkedal,
Oudenaarde, Ronse en Wortegem-Petegem deel van uitmaken. Kluisbergen trad op als beherende
gemeente en het provinciebestuur voorzag in de werkingsmiddelen via een jaarlijkse subsidie op basis
van het inwoneraantal.
Met het samenwerkingsverband organiseren en financieren de 6 bibliotheken tot dusver jaarlijks
zaken als “Boekstart”, de aankoop van Kinder- en Jeugdjury-materialen, bezoek aan de Boekenbeurs,
lezingenreeksen, bezoek aan de Picturale en workshops in dit kader, interne vorming en andere
zaken die behoren tot het basisaanbod van de bibliotheek.
Door het herschikken van de bevoegdheden van de provinciebesturen is deze subsidie weggevallen.
De Vlaamse overheid werkte een overgangsregeling uit, waardoor de interlokale vereniging nog tot en
met 2020 over de nodige financiële middelen beschikt. Indien de gemeenten ervoor kiezen om het
regionaal bibliotheekbeleid na 2020 verder te zetten, heeft het samenwerkingsverband een nieuw
administratief en financieel kader nodig.
In overleg met de stuurgroep (bestaande uit de bibliothecarissen) heeft het beheerscomité van de
Bibliotheken Vlaamse Ardennen in zitting van 7 mei geoordeeld dat een projectvereniging de
meest geschikte structuur is om de samenwerking te continueren. Dergelijke projectvereniging
heeft in tegenstelling tot een interlokale vereniging rechtspersoonlijkheid, waardoor ze
projectsubsidies kan aanvragen in het kader van het decreet bovenlokaal cultuurbeleid, en deze
structuur laat ook toe om een werking op verschillende domeinen te ontplooien (bibliotheken, erfgoed,
toerisme, cultuur…).
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Bovendien is de oprichting van een nieuwe projectvereniging niet noodzakelijk, aangezien de zes
betrokken gemeenten zich allemaal geëngageerd hebben om deel uit te maken van de
projectvereniging met als naam Variant. Variant wordt dit jaar opgericht als koepel voor de
toekomstige erfgoedcel Vlaamse Ardennen, maar wil op termijn uitgroeien tot een
samenwerkingsverband voor het regionale cultuurbeleid in de Vlaamse Ardennen in het
algemeen.
Door het ondertekenen van deze verklaring maakt het college van de stad Ronse de intentie kenbaar
om de interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen op te heffen en de regionale
bibliotheekwerking verder te zetten binnen de structuur van projectvereniging Variant. In dit
verband is de gemeente bereid om jaarlijks een bedrag ter beschikking te stellen van 0,30 euro per
inwoner, specifiek voor het streekgericht bibliotheekbeleid, en hiervoor de nodige middelen te
voorzien in het meerjarenplan.
De engagementsverklaring werd reeds goedgekeurd in Kluisbergen, Maarkedal en WortegemPetegem.
Besluit:
Artikel 1:
De voorgelegde engagementsverklaring te onderschrijven.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Algemeen directeur

Burgemeester

Linda Vandekerkhove

Luc Dupont
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