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5.2.4.3 Veiligheid en preventie 

 
 

 
 
1. Algemeen: de veiligheidsdiensten in Ronse  
In de kern gaat veiligheid over bedreigingen ten aanzien van een persoon, object, organisatie 
of land. Het kan hierbij dus gaan om de dreiging om lastig gevallen te worden, de kans op een 
ongeluk met de auto of de dreiging op oorlog. Het begrip veiligheid kan gebruikt worden om 
te benoemen wat deze bedreigingen zijn, hoe groot de kans op deze bedreigingen is (risico’s), 
hoe wordt omgegaan met deze bedreigingen (opzoeken, vermijden of beschermen) of welke 
potentiële oorzaken aan- of afwezig zijn. 
Veiligheidsbeleving is de manier waarop mensen veiligheid ervaren. In dit veiligheidsthema 
gaat het dan om de beleving van sociale veiligheid. 
Veiligheidsbeleving wordt ook wel aangeduid als subjectieve veiligheid. Dit als tegenhanger 
van objectieve veiligheid. Hiermee wordt het feitelijk niveau van criminaliteit en overlast 
bedoeld; de subjectieve veiligheid geeft aan hoe mensen dit waarnemen en beleven. 
Veiligheid is een thema wat in veel ruimtelijke vraagstukken een rol speelt. Verkeersveiligheid 
speelt bijvoorbeeld een rol bij het ontwerpen van wegen. Het voorkomen van inbraken is een 
doel bij het ontwerpen van huizen. De beleving van veiligheid is een belangrijke factor bij het 
inrichten van de openbare ruimte. Om ervoor te zorgen dat het ontwerp en de inrichting van 
de ruimte bijdraagt aan het bereiken van dit doel, moeten we inzicht krijgen in hoe de fysieke 
omgeving veiligheid beïnvloedt. 
 
1.1 Politie 
De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie 
bestaat uit 195 politiezones, waarvan de politiezone van Ronse er één is. 
 
De politiezone Ronse is een ééngemeentezone, dit wil zeggen dat de zone enkel instaan voor 
het grondgebied van de stad Ronse. 
De taak van de politiezone is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, 
georganiseerd in 7 basisfuncties: 

- Wijkwerking, 
- Onthaal, 
- Interventie, 
- Slachtofferbejegening, 
- Lokale recherche, 

http://www.omgevingspsycholoog.nl/self-explaining-roads/
http://www.omgevingspsycholoog.nl/sociaal-veilig-ontwerpen/
http://www.omgevingspsycholoog.nl/sociaal-veilig-ontwerpen/
http://www.polfed-fedpol.be/
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- Handhaving openbare orde, 
- Verkeer 

Voor gespecialiseerde ondersteuning kan de lokale politie van Ronse rekenen op de Federale 
Politie. 
Bij grote evenementen kan er ook een beroep gedaan worden op andere politiezones. 
Voor meer informatie over de politiezone Ronse, het organogram, missie, visie en waarden 
kan je terecht op de website van de politiezone. 
Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en de bestuursorganen. 
Website lokale politie Ronse : http://www.lokalepolitie.be/5427/  .  U vindt op deze site ook 
elk jaar een jaarverslag van het voorbije jaar.  
 
1.1.1 Zonaal veiligheidsplan (ZVP). 
In dit vierjaarlijks politieplan worden het beleid en de prioriteiten van de politiezone Ronse 
voor de periode 2019-2024 uitgetekend. Het ZVP streeft in de eerste plaats de veiligheid en 
leefbaarheid van de stad na. De duur van het ZVP werd door de bevoegde ministers verlengd 
tot 2019 om vanaf dan samen te lopen met de lokale bestuursperiode. 
Het Zonaal Veiligheidsplan van de Politie bevat een beschrijving van de dagelijkse werking, 
alsook de doelstellingen die prioritair zullen verwezenlijkt worden.  
De voorbereiding en goedkeuring ervan gebeurde in de Zonale Veiligheidsraad die is 
samengesteld uit de Burgemeester, de Procureur des Konings, de Korpschef en leden van de 
Federale Politie. Bij de bepaling van de prioriteiten wordt ook rekening gehouden met de 
verwachtingen van andere partners, overheden en burgers.  
Prioriteiten 
Dit zijn thema's waaraan de politiezone bovenop haar dagelijkse werking extra aandacht 
wenst te besteden. Voor de concrete aanpak van elke prioriteit werd een actieplan of project 
uitgewerkt met één of meerdere operationele doelstellingen. 
Politie Ronse besteedt tot eind 2019 extra aandacht aan volgende thema's: 

Overlast 
Verkeersveiligheid 
Drugs 
Kwalitatieve dienstverlening 
Informatiegestuurde Politiezorg 

Het ZVP is consulteerbaar op de website van de politie Ronse. Jaarlijks wordt door de zonechef 
ook een rapport over de werking en de resultaten van de politiezone opgemaakt t.b.v. de 
overheden, de eigen medewerkers en de inwoners van de stad Ronse. 
Er kan een positieve evolutie worden vastgesteld van de geregistreerde criminaliteit in het 
algemeen en van de woninginbraken meer in het bijzonder. Ook het aantal verkeersongevallen 
kent een daling van 20% sedert 2010. Op het vlak van overlast wordt een zichtbare 
verbetering vastgesteld inzake sluikstorten ter hoogte van glasbollen. In de aanpak van drugs, 
wordt vooral de aandacht gelegd op de handel. Inzake kwalitatieve dienstverlening werd extra 
aandacht besteed aan de kwaliteit van de vaststellingen met het oog op meer ophelderingen 
van feiten. Zowel de interne als de externe communicatie werden geoptimaliseerd. De start in 
2017 van de facebookpagina van de politiezone was een grandioos succes. De politie bereikt 
hiermee veel meer interactie met haar inwoners. 

  
1.1.2 Oprichten en uitwerken van een Lokaal Integrale Veiligheidscel (LIVC) in kader van 
Foreign Terrorist Fighter 

http://www.lokalepolitie.be/5427/
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In dat kader werd in 2017 een cel opgericht binnen de stad Ronse, voorgezeten door de 
burgemeester en met als lokale contactpersoon de preventie-ambtenaar, om signalen van 
radicalisering of die een ernstig gevaar houden op te sporen en aan te pakken. 
De LIVC bestaat uit 2 niveau’s:  

- een strategisch niveau (het uitwerken methodiek, formuleren van een engagement naar 
werkmethode en partnership, beeldvorming en risicoanalyse, opvolging van de 
activiteiten van het opvolgingsteam, sensibiliseren en informeren van specifieke 
doelgroepen, informeren LTF) bestaande uit: Burgemeester, voorzitter OCMW, schepen 
van Welzijn, schepen van onderwijs, PdK, directeur justitiehuis, korpschef, casemanagers 
lokale politie en de preventieambtenaar. 

- een operationeel niveau (opvolgteam: Concreet actieplan ontwikkelen met de 
geprivilegieerde partners uit het onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingsproblematiek,…,uitvoeren van de maatregelen (OCAD, 
LTF) op een zichtbare en aanklampende manier en rapporteren aan strategisch niveau), 
bestaande uit: Burgemeester, casemanagers lokale politie, OCMW, CLB’s, diensthoofd 
burgerzaken en de preventieambtenaar. 

 
 
1.1.3 Politiewerking in 2018  
Een interventie is een tussenkomst van de politie op het terrein. Zij kan het gevolg zijn van 
een melding op het commissariaat of van een noodoproep via het nummer 101. Deze 
noodoproepen komen toe op een centraal punt in de provincie (GENT) van waaruit de 
ploegen worden aangestuurd.  
In 2018 heeft de politiezone Ronse 9881 interventies uitgevoerd (+ 2,6%). Het Communicatie- 
en informatiecentrum van de provincie Oost-Vlaanderen (CICOV) kreeg in 2018 in totaal 
10184 oproepen (gebeurtenissen) binnen waarvan er 6527 aanleiding gaven tot een 
dringende interventie (66%). Dit zijn er iets minder dan in 2017 en maar een stijging van 38% 
sedert 2010. In 2018 bedroeg de gemiddelde interventietijd binnen de politiezone Ronse 12 
minuten en 44 seconden. Dit is nog steeds ongeveer de helft van het nationaal gemiddelde. 
Deze snelle interventie termijn wordt bereikt dankzij de beperkte oppervlakte van onze zone 
en de permanente beschikbaarheid van 2 interventieploegen. Door de potentiële dreiging 
inzake terrorisme dienen de ploegen bij het verlaten van het commissariaat te wachten tot de 
toegangspoort gesloten is waardoor de gemiddelde interventietermijn sedert 4 jaar lichtjes is 
toegenomen.  
De meeste (nood)oproepen handelden in 2018 over probleemsituaties en geschillen tussen 
personen, noodsituaties van personen, verkeersongevallen, verkeersinbreuken, diefstallen en 
lawaaihinder. 
 



pag. 311 

 
Evolutie van meldingen en interventies 
Bron: Jaarverslag 2018 Politiezone Ronse  

 

 
Soort interventies 101 in politiezone Ronse 
Bron: Jaarverslag 2018 Politiezone Ronse  

 
 
1.2 Gemeenschapswachten 
De gemeenschapswachten van Ronse hebben een belangrijke preventieve functie. Zij 
controleren dagelijks een gedeelte van Ronse. Zij letten daarbij op allerlei onregelmatigheden 
zoals zwerfvuil, kapotte verkeersborden, banken of verzakkingen in trottoirs of het wegdek. Zij 
leggen problemen vast op foto en geven ze door aan de betrokken stadsdiensten, die op hun 
beurt het probleem ter plaatse aanpakken. 
De gemeenschapswachten hebben ook een sensibiliserende functie. Ze spreken mensen aan 
over foutparkeren, overlast door hondenpoep, het correct opvolgen van de reglementering in 
verband met de Diftarcontainers of onkruid op het voetpad. Ze staan af en toe in voor de 
veiligheid aan de scholen. Gemeenschapswachten zijn immers door de burgemeester 
gemachtigd als opzichter. Dat betekent dat zij een opleiding doorlopen hebben over 
verkeersveiligheid en bevoegd zijn om het verkeer tegen te houden en groepen kinderen, 
ouderen en personen met een handicap veilig te laten oversteken. 
 
1.3 Brandweer 
Om de burger nog sneller te helpen, werden alle brandweerkorpsen in België hervormd. Zoals 
bij de politiehervorming in 2000, is gemeentelijk niveau volledig verdwenen en stapte men 
over naar een zonaal niveau. De 250 brandweerkorpsen zijn sinds 1/1/2015 ingedeeld in 34 
hulverleningszones. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen omvat, in alfabetische volgorde, 
volgende steden en gemeenten: Brakel, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Maarkedal, 
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Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm. De 
brandweerposten Brakel, Herzele, Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-
Houtem en Zottegem staan in voorde dienstverlening binnen de zone. De hervorming van de 
Civiele Veiligheid (met name brandweer en Civiele Bescherming) heeft drie belangrijke 
doelstellingen : 

- een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking 
- het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners 
- professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake opleiding, 

materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van beroeps en vrijwilligers 
van brandweer,… 
Zo kan heel vlot “zonaal” materiaal en personeel ingezet worden bij specifieke of grotere 
interventies. De basisprincipes die gehanteerd worden bij de uitwerking van de hervorming 
van de civiele veiligheid zijn o.a. : 

- een uniforme werkwijze, waarbij alle brandweerkorpsen (hulpverleningszones) op 
eenzelfde, efficiënte en veilige manier tussenkomen bij interventies 

- een doorgedreven samenwerking en efficiëntere taakverdeling tussen 
hulpverleningszones en de Civiele Bescherming 

- innovatie, waarbij de beste middelen, opleidingen, procedures en regelgeving 
onderzocht worden en best practices uitgewisseld kunnen worden 

- schaalvergroting, met een efficiëntere besteding van budget tot gevolg. 
 
2 Criminaliteit 
 
2.1 Het subjectief (on)veiligheidsgevoel  
Een bevraging door het Agentschap Algemeen Bestuur leert ons dat de Ronsenaars zich vaker 
tot altijd onveilig voelen in hun stad (9 %) dan in andere gemeenten van het Vlaamse Gewest 
(4 %).  18 % heeft af en toe dat gevoel (tegenover 14 % in het Vlaamse Gewest). 73 % heeft 
nooit of zelden dat onveiligheidsgevoel en dat is beduidend lager dan in het Vlaamse Gewest 
(83 %).  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Gemeentemonitor editie 2018 
 
Wanneer men de bevraging doet naar het onveiligheidsgevoel van de Ronsenaar in de stad, 
krijgt men een nog minder fraai beeld: 22 % van de Ronsenaars voelt zich vaak of altijd 
onveilig in de stad. Dat is 4,5 maal zoveel als het de score voor het Vlaamse Gewest (5 %).  
36 % van de Ronsenaars heeft dat gevoel af en toe (tegenover 20 % voor het Vlaamse 
Gewest). Slechts 43 % heeft dit gevoel nooit, tegenover 75 % in het Vlaamse Gewest.  
 
Op de kaart van het Vlaamse landschap kleurt Ronse dan ook donkerbruin. Ronse kent als 
kleine stad eenzelfde subjectieve veiligheidsproblematiek als een aantal centrumsteden 
(Antwerpen, Oostende , Kortrijk, Roeselare, Aalst, Sint-Niklaas, Mechelen…) en scoort zelfs 
beduidend minder goed dan sommige andere centrumsteden (Brugge, Leuven, Hasselt, 
Gent…) 
 

                      
Gemeentemonitor editie 2018 
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Gemeentemonitor editie 2018 
 
Wanneer we door bewerkingen een wat meer verfijnde analyse maken naar 
onveiligheidsgevoel binnen de buurt of onveiligheidsgevoel omtrent de stad, krijgen we 
volgende grafiek die ons aantoont dat de Ronsenaar een duidelijke nuance maakt tussen 
buurt en stad.  

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
2.2 Objectieve gegevens omtrent veiligheid, deel criminaliteit 
We beperken ons hierbij tot de voornaamste gegevens over het politiewerk in Ronse. Jaarlijks 
verschijnt een meer uitgebreid jaarverslag van de politiezone Ronse, dat op de website 
consulteerbaar is.  
 
2.2.1 Criminaliteit in Ronse, analyse 2018 
In 2018 werden binnen de politiezone Ronse 6094 gerechtelijke processen-verbaal opgesteld. 
Dit omvat zowel de aanvankelijke als de navolgende PV’s. Dit zijn er 20 meer dan in 2017. Op 
basis van de cijfers van de nationale gegevensbank van de politie (ANG), hebben er zich in 
2018 op het grondgebied van de Ronse 1989 criminele feiten voorgedaan. Het aantal 
geregistreerde feiten in Ronse is sedert 2010 gedaald met 8%. Onze top 5 van criminaliteit 
bestaat uit diefstallen, beschadigingen van eigendom, misdrijven tegen de lichamelijke 
integriteit, drugs en dronkenschap. Deze fenomenen vormen bijna 65% van de totale 
criminaliteit. 
 

 
 

Evolutie aantal geregistreerde criminaliteit 2018 
Bron: jaarrapport Politiezone Ronse 
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Geregistreerde criminaliteit 
Bron: jaarrapport Politiezone Ronse 

 

In 2018 werden op het grondgebied Ronse 76 woninginbraken gepleegd. Dit zijn er 18 meer 
(+30%) dan in 2017 maar een daling van -46% tegenover 2010. De vermoedelijke de dader van 
een reeks inbraken werd aangehouden. Sedertdien is het aantal inbraken opnieuw sterk 
afgenomen. In meer dan 38 % van de gevallen slaagden de dieven niet in hun opzet en bleef 
het bij een poging. Daarnaast werden er nog 28 diefstallen gepleegd in een handelszaak en 77 
winkeldiefstallen. De diefstallen uit voertuigen zijn ook in 2018 verder gedaald naar 51 feiten 
(-21% t.o.v. 2017) 
 

 
Evolutie aantal inbraken in gebouwen 
Bron: jaarrapport Politiezone Ronse 

 

 
Evolutie aantal diefstallen uit voertuigen 
Bron: jaarrapport Politiezone Ronse 
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Het aantal diefstallen van voertuigen in 2018 dan weer gestegen naar 21 feiten. Er werden in 
2018 minder bromfietsen (-11) gestolen en minder fietsen (-25).  
 

 
Evolutie aantal diefstallen van voertuigen, bromfietsen en fietsen 
Bron: jaarrapport Politiezone Ronse 

 

In het totaal aantal beschadigingen van eigendom zitten 290 feiten van vandalisme, 30 feiten 
van brandstichting en 2 feiten van vernieling. Voor al deze feiten samen werd opnieuw een 
lichte daling waargenomen in vergelijking met het jaar voordien. Onder de misdrijven tegen 
de lichamelijke integriteit verstaan we vooral de slagen en verwondingen en vechtpartijen.  
 

 
Evolutie aantal diefstallen van voertuigen, bromfietsen en fietsen 
Bron: jaarrapport Politiezone Ronse 

 

In 2018 werden er 183 feiten van slagen en verwondingen vastgesteld. In vergelijking met 
2017 is dit een verdere daling van bijna 7%. De daling is vooral toe te schrijven aan de daling 
van 25% van het aantal gevallen van intra-familiaal geweld 
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Evolutie aantal feiten van slagen en verwondingen met aandeel intra-familiaal geweld 
Bron: jaarrapport Politiezone Ronse 

 

De politieambtenaren van politiezone Ronse stelden 154 aanvankelijke processen-verbaal op 
de wetgeving rond verdovende middelen in 2018. Dit is een stijging met 44% dan het jaar 
voordien. In de onderzoeken werden nog eens 401 navolgende processen-verbaal opgesteld. 
Er wordt een opmerkelijke stijging van in beslag genomen hoeveelheden cocaïne en heroïne 
vast gesteld. 
 

 
Evolutie aantal PV’s i.v.m. verdovende middelen  
Bron: jaarrapport Politiezone Ronse 
 

 
Evolutie inbeslagname in g 
Bron: jaarrapport Politiezone Ronse 
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Om het probleem van dronkenschap en alcohol aan te pakken, werd onder andere een 
convenant afgesloten met de horeca-uitbaters. In 2018 werden 113 processen-verbaal 
opgesteld voor openbare dronkenschap. Dit is een daling van 14% in vergelijking met 2017. 
 

 
Evolutie aantal PV’s openbare dronkenschap 
Bron: jaarrapport Politiezone Ronse 

 
2.2.2 Positioneringsgegevens t.a.v. het Vlaamse Gewest 
In de Gemeentemonitor wordt een mix gemaakt van een aantal criminele feiten, welke 
vergeleken kunnen worden met andere instanties (beschadiging eigendommen, diefstal en 
afpersing en misdrijven tegen de lichamelijke integriteit). Zo krijgen we in eerste instantie een 
registratie van een pakket criminele feiten. 
De agenten van de politiezone Ronse registreerden op een jaar tijd (2016)  1.239 diefstallen, 
afpersingen en geweldmisdrijven. 
Omgerekend betekent dit zo’n 47,8 feiten per duizend inwoners. Met dezelfde berekening 
scoren de andere gemeenten in het Vlaamse Gewest gemiddeld 38,3 feiten per duizend 
inwoners. Dat is voor Ronse bijna 25 % hoger.  
Ronse positioneert zich – op basis van deze mix aan criminaliteit - op plaats 20 van de 308  
gemeenten in Vlaanderen.  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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*Evolutie van deze feiten:  
Evolutie Ronse versus Vlaanderen, aantal geregistreerde feiten/1.000 inwoners Ronse versus 
Vlaams gewest:  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Algemeen kunnen we zeggen dat de criminaliteit in Vlaanderen (geel, oranje, groen) de 
laatste jaren daalt, doch dat Ronse (grijs, donkerblauw en lichtblauw) die tendens niet in 
dezelfde mate volgt. Ronse kende een sterkere daling t.o.v. het Vlaams Gewest, doch vanaf 
2012 zien we een omgekeerde beweging: terwijl de feiten dalen in Vlaanderen, stijgen deze in 
Ronse en vanaf 2015 significant.   
 
Positionering in Vlaanderen:  
Ronse situeert zich – relatief, feiten/aantal inwoners - op plaats 20 t.a.v. de 308 gemeenten 

  
Beschadigingen van eigendom - Diefstal en afpersing - Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 en bewerking Ronse t.a.v. het Vlaams gewest: rangorde gemeenten naar criminaliteit in 
dalende volgorde 
 
Als we veiligheid focussen op criminaliteit, bijvoorbeeld, dan constateert men 
wetenschappelijk een zwakke relatie tussen objectieve en subjectieve veiligheid. Een inwoner 
van een objectief veilige buurt kan nog steeds bang kan zijn dat hem of haar iets overkomt. 
Vice versa kan een inwoner van een objectief onveilige buurt zich veilig voelen in zijn of haar 
buurt. Deze zwakke relatie tussen objectieve en subjectieve veiligheid wordt vooral gezien in 
welke groepen mensen zich onveilig voelen. De angst om slachtoffer te worden van een 
misdrijf is het hoogst onder ouderen en vrouwen, terwijl de objectieve kans hierop voor jonge 
mannen het hoogst is (Studie J. van Dijk, 2010). 
 
Analyse van het subjectieve gevoel en de feiten tonen aan dat beiden voor Ronse echter 
zowel het subjectief gevoel als in de feiten een gelijklopendheid bestaat.  
Dit is een niet onbelangrijk gegeven, dat – en zo vernemen we ook op de sociale media – 
Ronsenaars, maar ook buitenstaanders, een negatief imago over hun stad doet nalaten, soms 
doet beslissen om hun stad zelfs definitief de rug toe te keren.  
De stad en politie investeerden de laatste jaren in belangrijke mate in het plaatsen van 
bewakingscamera’s op strategische plaatsen in de binnenstad. Nederlandse studies tonen 
echter aan dat dit niet echt inspeelt op het ‘onveiligheidsgevoel’, echter wel op de 
ophelderingsgraad en de bewijslast. Een zichtbaardere aanwezigheid van politie in de straten 
zou dat ‘gevoel’ beter kunnen counteren.  
 
Feitengegevens 2018 
Op 4 juli 2019 bereikten ons via de Federale politie criminaliteits-gegevens omtrent het jaar 
2018. We hebben Ronse gepositioneerd binnen de provincie Oost-Vlaanderen, t.a.v. de 65 
gemeenten.  
*Woninginbraken:  
Ronse: 68,05 feiten/10.000 huizen. Plaats 15 in de provincie. 
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(Scoren hoger: Destelbergen: 192,09; Sint-Martens-Latem: 117,43;  Melle: 104,43; 
Waasmunster 101,58; Sint-Gillis Waas: 90,01; Berlare: 87,09; De Pinte: 87,73; Gent: 85,73; 
Kaprijke: 85,12; Wichelen: 82; Merelbeke: 80,85; Sint-Laureins: 79,6; Aalst: 71,38; Lochristi: 
69,65) 
 
*Autodiefstallen: 
Ronse: 14,7 feiten/10.000 auto’s. Plaats 1 in de provincie. 
(Enige andere gemeente met meer dan 10 feiten: Sint-Martens-Latem: 10,6) 
 
*Intrafamiliaal geweld: 
Ronse: 149,52 feiten/10.000 huishoudens. Plaats 4 binnen in de provincie. 
(Scoren hoger: Wachtebeke: 172,19; Wichelen 168,3; Eeklo: 165,03) 
 
*Diefstallen uit voertuigen: 
Ronse: 40,15 feiten/10.000 auto’s. plaats 5 in Oost-Vlaanderen. 
(Scoren hoger: Gent: 78,83; Melle: 60,43; Zelzate: 44,04; Nazareth: 43,02) 
 
2.2.4 Ophelderingsgraad, vergeleken met. federale gegevens  
Een belangrijke parameter bij de resultaten van de politie in de aanpak van 
criminaliteitsproblemen, is de ophelderingsgraad van de vastgestelde feiten. Politioneel wordt 
een feit als opgehelderd beschouwd wanneer er minstens één dader werd geïdentificeerd. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van het percentage ophelderde diefstallen in 
vergelijking met het nationaal gemiddelde.  
 

 
% opgehelderde feiten in Politiezone Ronse en het nationaal gemiddelde  
Bron: jaarrapport Politiezone Ronse 
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2.3 Preventiedienst 
Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) is een overeenkomst met de FOD 
Binnenlandse Zaken. De stad krijgt een toelage om een degelijk veiligheids- en preventiebeleid 
uit te werken, aan de hand van een lokale veiligheidsdiagnostiek. 
Overlast van jongeren is hier prioritair, het is de bedoeling een meersporenplan verder uit te 
werken, in nauwe samenwerking met de betrokken partners. Het JORES- project staat hier 
centraal. 
Het Lokaal Drugbeleid zal verder uitgewerkt worden en nauwer aansluiten bij de werking van 
de Welzijnsraad. 
De werking van de gemeenschapswachten wordt geoptimaliseerd, rekening houdend met de 
noden en problemen in de stad. 
De buurtinformatienetwerken, een belangrijk instrument in de strijd tegen inbraken, worden 
verder ondersteund en opgevolgd. 
 
2.3.1 Bin-werking in Ronse 
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een mooi voorbeeld hoe burgers, stadsbestuur en politie 
kunnen samenwerken aan veiligheid. 
Het is een: 
 een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers in een bepaalde wijk of buurt  
 onder leiding van een coördinator (een bewoner van deze wijk of buurt)  
 in overleg en samenspraak met de politiediensten en overheid 
 wederzijdse informatie-uitwisseling 
De grootste kosten worden gedragen door de preventiedienst. Enkel de communicatiekosten 
dient een BIN zelf te betalen. Momenteel vragen de coördinatoren hiervoor 5 euro per jaar 
per gezin dat deel uitmaakt van het buurtinformatienetwerk. Dit bedrag is voldoende voor 
deze kosten te betalen en is haalbaar voor iedereen die samenwerken aan veiligheid 
belangrijk vindt. 
De ondersteuning van deze BIN's gebeurt bij de politie door de gemandateerden. De 
preventieambtenaar van de stad Ronse, staat in voor de praktische organisatie en is de 
contactpersoon voor het stadsbestuur. 
Niet enkel het veiligheidsaspect is belangrijk in een BIN, we merken dat de sociale cohesie 
sterk vergroot in wijken waar een BIN is. Dit is vooral te danken aan de coördinatoren en hun 
stuurgroepen van de huidige BIN's van Ronse. Zij zorgen ervoor dat de buurtbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten tijdens leuke activiteiten als een nieuwjaarsdrink, gluhweinavond, 
haloweenwandeling, barbecue enz. 
 
De informatieuitwisseling gebeurt via een BIN-foon systeem, via mail en via een 3-maandelijks 
krantje BINieuws - met verslaggeving van de werking en preventieve tips. 
 
Volgende BIN’s zijn momenteel actief in Ronse:  
BIN-Z (UDH - Unie Der Handelaars), BIN Kleve, BIN Germinal, BIN Europa, BIN Sparta, BIN 
Muziekbos, BIN Bedrijven Ronse, BIN Art Deco, BIN Klijpe, BIN Decroly, BIN Stadstuin. Alle 
coördinaten hiervan zijn te vinden op de website van de stad Ronse.  
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2.3.2 Jores-project 
Sinds een achttal aantal jaren is in de stad een half-time jongerencoach en een vrijwilliger 
actief die werken rond overlast bij jongeren (Jores-project) en jongeren eveneens stimuleren 
naar positieve initiatieven in de stad, zoals kunst en cultuur.  
 
3 Verkeer en bewegen in Ronse  
We beperken ons hierbij tot de voornaamste gegevens over het politiewerk in Ronse. Jaarlijks 
verschijnt een meer uitgebreid jaarverslag van de politiezone Ronse, dat op de website 
consulteerbaar is.  
 
3.1 Verkeershinder 
 
3.1.1 Het subjectief (on)veiligheidsgevoel door onaangepast rijgedrag en verkeersagressie 
Een bevraging door het ABB. leert ons dat de Ronsenaar ten opzichte van de mening in het 
Vlaamse Gewest, meer hinder ondervindt van agressief verkeersgedrag of van onaangepaste 
snelheid van het verkeer in zijn buurt.  
Voor agressief rijgedrag scoort men in Ronse 23 % vaak of altijd (17 % in het Vlaamse Gewest) 
en 30 % af en toe (29 % in het Vlaamse gewest); voor te snel rijden 50 % vaak tegenover 44 % 
voor het Vlaamse Gewest en 27 % af en toe, tegenover 34 % in het Vlaamse Gewest.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Op de kaarten van Vlaanderen kleurt Ronse nogal zoals de meeste verstedelijkte regio’s.  
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
3.1.2 Het subjectief gevoel sluipverkeer of lawaai door verkeer 
Hier scoort Ronse beter dan in het Vlaamse Gewest. 23 % van de ondervraagden ervaart vaak 
of altijd sluipverkeer, tegenover 27 % in het Vlaams Gewest. 22 % ervaart dit af en toe, iets 
minder dan in het Vlaams Gewest (23 %). Ook voor lawaai door het verkeer zijn er iets minder 
klachten 26 % versus 28 % ervaart het vaak of altijd, 20 % versus 27 % heeft er af en toe last 
van.  
 

                 

Bron: Gemeentemonitor 

 

0

10

20

30

Af en toe
sluipverkeer

Vaak/altijd
sluipverkeer

Af en toe lawaai
verkeer

Vaak/altijd
lawaai verkeer

Verkeershinder: sluipverkeer, lawaai 
Ronse versus Vlaams Gewest

Ronse Vlaams Gewest



pag. 327 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
3.2 Subjectief gevoel omtrent veilig bewegen in Ronse 
 
3.2.1 Veilig fietsen in Ronse: 
45 % van de Ronsenaars is het oneens dat het veilig fietsen is in de stad, dit t.o.v. 28 % in het 
Vlaamse Gewest. 30 % is het er wel mee eens, een cijfer dat 41 % lager is dan in het Vlaams 
Gewest (52 %).  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 

 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
3.2.2 Voldoende fietspaden 
21 % van de ondervraagden vindt dat er voldoende fietspaden zijn in Ronse. Dat is net de helft 
van het aandeel in het Vlaams Gewest (zonder de centrumsteden). 54 % is het zelfs oneens 
hiermee, tegenover 36 % in het Vlaams Gewest.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
3.2.3 Staat van de fietspaden: 
Slechts 32 % van de ondervraagde Ronsenaars is van oordeel dat de fietspaden in Ronse in 
goede staat zijn. Dat is 27 % minder dan genoteerd in het Vlaams Gewest (44 %). 44% is het 
oneens hiermee. Dit is ook 27 % meer dan de score in het Vlaams gewest (32 %).  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 

 

 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
3.2.4 Staat van de voetpaden 
Slechts 39 % van ondervraagden zijn van mening dat de voetpaden in Ronse in goede staat 
zijn. Dat is 18 % minder dan in het Vlaams Gewest. 38 % vindt dit niet,  dit is 34 % hoger dan 
het Vlaamse gewest (29 %). 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
 

 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
3.2.5 Veilig verplaatsen voor kinderen: 
Slechts 20 % van de ondervraagden is het eens dat kinderen zich veilig kunnen verplaatsen in 
Ronse. Dit tegenover 33 % in het Vlaamse gewest. 56 % is het hiermee niet eens, etegenover 
42 % in het Vlaamse gewest.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron:  Oost-Vlaanderen in beweging – bewerking door Solva 

 
3.3 Verkeersongevallen: objectieve gegevens inzake verkeersonveiligheid 
 
3.3.1 Objectieve gegevens, deel verkeersveiligheid: aantal verkeersongevallen 2018 en 
analyse  
In 2018 gebeurden er in de politiezone Ronse 385 verkeersongevallen, goed voor iets meer 
dan één ongeval per dag. Dit cijfer ligt 3,2 % hoger dan in 2017, voornamelijk door de stijging 
van het aantal verkeersongevallen met stoffelijke schade (+5%). Er waren in 2018 geen 
verkeersongevallen met dodelijke afloop. Bij 64 ongevallen vielen er gewonden en 321 keer 
bleef het beperkt tot stoffelijke schade. In 57 % van de verkeersongevallen was er sprake van 
vluchtmisdrijf. Meestal betreft het ongevallen met enkel stoffelijke schade. Toch werd ook 
vluchtmisdrijf vastgesteld bij 5 ongevallen met gekwetsten. In vergelijking met 2017 is het 
percentage verkeersongevallen met vluchtmisdrijf vorig jaar licht gestegen van 54,7% naar 
57,1%. Bij 26 verkeersongevallen (6,8%) was de bestuurder onder invloed van alcohol. In 88% 
van deze ongevallen bleef het gelukkig bij materiële schade. Evolutie van de meldingen en 
interventies  

                       

Aantal verkeersongevallen in Ronse 2018 
Bron : ISLP en CICOV in Jaarverslag 2018 Politiezone Ronse 

 

 

                     

Aantal verkeersongevallen in Ronse en het gedeelte onder !invloed van alcohol 
Bron: ISLP in Jaarverslag 2018 Politiezone Ronse 
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3.3.2 Nationale gegevens 2017 omtrent verkeersongevallen en tendens 
In 1972 verloren in België 3.101 mensen het leven in het verkeer. In 2017 waren dat er nog 
steeds 615. 
Het aantal overlijdens is in 2017 gedaald met 8% ten opzichte van 2016. 
In 2017 waren er 38.020 verkeersongevallen met in totaal 49.066 slachtoffers, waaronder 
44.694 lichtgewonden, 3.757 zwaargewonden en 615 personen die het leven verloren binnen 
de 30 dagen na het ongeval. 
Vergeleken met de resultaten van 2016 komt dat overeen met een verbetering van alle 
verkeersveiligheidsindicatoren, namelijk een daling van 5% voor het aantal ongevallen en 6% 
voor het aantal slachtoffers. Ook het aantal overlijdens liep achteruit (-8%), terwijl het aantal 
zwaar- en lichtgewonden met respectievelijk 8% en 5% afnam. 
De dalende tendens die de laatste jaren was waargenomen wat betreft het aantal doden op 
de Belgische wegen heeft zich in het jaar 2017 doorgezet. 
 
In 2017 bestond het merendeel van de doden (binnen de 30 dagen) uit automobilisten (288), 
gevolgd door voetgangers (95), fietsers (78) en motorrijders (77). De som van die 4 
categorieën levert een totaal op van 87% van de verkeersdoden 30 dagen. 
Het jongste rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie over de wereldwijde 
verkeersveiligheid (2015) beklemtoont dat wereldwijd de helft van het aantal doden na 
verkeersongevallen voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders zijn, met andere 
woorden kwetsbare weggebruikers. In België waren in 2017 45% van de verkeersdoden 
kwetsbare weggebruikers, tegenover 38% in 2016. 
Vergeleken met 2016 kenden personenwagens een afname met 16% van het aantal doden 
(binnen de 30 dagen), van 343 in 2016 tot 288 in 2017. Dit is het beste resultaat voor de 
periode 2005-2017.  
Het aantal doden (binnen de 30 dagen) blijft bij voetgangers sinds 2015 stabiel, namelijk net 
onder de grens van 100 doden. In 2017 was er een stijging met 17% van het aantal 
verkeersdoden binnen 30 dagen vergeleken met 2016 (7 voetgangers meer in Vlaanderen en 
7 meer in Wallonië). 
Voor fietsers ligt het totaal op 78 in 2017 en op 81 in 2016, d.i. een vermindering met 
nagenoeg 4%. Voorts moet wat fietsers aangaat specifiek aandacht worden besteed aan het 
aantal doden (binnen de 30 dagen) op de elektrische fiets; immers stijgt dat aantal jaar op 
jaar: 21 doden (binnen de 30 dagen) in 2017 tegenover 13 in 2016. In 2017 bedroeg bij 
fietsers het aantal doden 65 in Vlaanderen (waarvan 21 op een elektrofiets) tegenover slechts 
13 in Wallonië. 
Tot slot is er nog een daling bij de motorrijders (op motorfietsen boven en beneden 400cc 
samen) met een totaal van 77 doden in 2017 tegenover 79 doden in 2016. Vooral de daling 
met 9,5% bij de motorfietsen boven 400cc speelt een rol, m.n. van 63 doden (binnen de 30 
dagen) in 2016 naar 57 in 2017. 
 
3.3.3 Verkeersongevallen in Ronse: vergelijk groei Ronse versus Vlaams Gewest 
*Aantal ongevallen en evolutie in Ronse versus Vlaams Gewest (2005-2016) 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
 
*Relatief aantal doden en zwaargewonden, uitgesplitst naar de kwetsbare groepen fietsers en 
voetgangers 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
*Evolutie verkeersslachtoffers doden en zwaargewonden: aandeel zwakke weggebruikers 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018  bewerking op gegevens 
 
*Analyse jaar 2016 :aantal doden en zwaargekwetsten in Ronse. Aandeel fietsers en 
voetgangers (2016) en positie binnen het Vlaamse Gewest 
Het relatief aantal doden en zwaargewonden was in Ronse in 2016 (0,38), per 1.000 inwoners, 
22,5 % lager dan in het Vlaamse Gewest (0,49).  
Het gaat hier om:  
-doden: som van de doden (zij die ter plaatse overleden) en de dodelijk gewonden (zij die 
 overleden binnen de 30 dagen na de datum van het ongeval) 
-zwaargewonden: De personen die bij een verkeersongeval gewond werden (maar niet 
 dodelijk) en wier toestand een opname in het ziekenhuis van tenminste 24 uur noodzaakte. 
 

            
Bron: Algemene Directie Statistiek (STATBEL), FOD Economie en Gemeentemonitor editie 2018 
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Ronse positioneert zich hiermee op plaats 188 (Range: Zuienkerke 2,6 – Hoegaarden 0,1 
/aantal gemeenten vermelden geen percentage). 
 
3.4 Controle op het verkeer: politiegegevens 
 
3.4.1 Algemene gegevens omtrent verkeerscontrole in België 
De politie heeft in België, in de eerste helft van 2016, bijna 1,7 miljoen pv’s uitgeschreven 
voor overdreven snelheid. Dat zijn er 9.300 per dag, 5% meer dan in dezelfde periode vorig 
jaar. 
 
3.4.2 Verkeerscontrole in Ronse  
Het percentage bestuurders onder invloed betrokken in een verkeersongeval, is vorig jaar licht 
gestegen van 4,8 naar 6,8%.  
De politiezone Ronse voert dagelijks preventieve snelheidscontroles uit met behulp van 3 
vaste camera’s en 2 flitswagens. In 2018 werden door deze camera’s 5.566.387 voertuigen 
gecontroleerd, waarvan er 7.715 werden geflitst. Dit betekent dat in vergelijking met 2017 
opnieuw bijna dubbel zoveel voertuigen werden gecontroleerd. De nieuwe stijging van het 
aantal gecontroleerde voertuigen is toe te schrijven aan de toegenomen verkeersdrukte, de 
herstelling van één van de vaste camera’s (flitspalen) en de installatie van een derde vaste 
camera.  
De flitsvoertuigen die over het gehele grondgebied van de politiezone worden ingezet, 
konden 5,8% van de bestuurders betrappen. Het percentage voertuigen dat te snel rijdt, steeg 
continu sedert 2010 maar is vorig jaar ongeveer gelijk gebleven. In totaal werden in 2018 op 
94 verschillende plaatsen 405 controles uitgevoerd. 
De evolutie van het aantal vaststellingen toont enerzijds aan dat de aanwezigheid van vaste 
camera’s op die plaats een positief effect heeft op het rijgedrag van de bestuurders maar dat 
zij anderzijds minder rekening houden met hun snelheid wanneer zij elders geen of minder 
controles verwachten. De daling van het aantal vaststellingen met het flitsvoertuig is toe te 
wijzen aan een daling van het aantal controles (-22%) door de beperktere beschikbare 
capaciteit. De stijging van het aantal vaststellingen met de vaste camera’s is dan weer toe te 
wijzen aan het feit dat enerzijds de 3 camera’s het gehele jaar actief waren en anderzijds meer 
voertuigen voorbij reden.  
Er worden ook op regelmatige basis gerichte en niet-gerichte alcoholcontroles uitgevoerd. In 
2018 werden 1073 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen, waarvan er 36 positief 
werden bevonden (3,3%). Van 5 onder hen (14%) werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. 
Ondanks een hoger aantal gecontroleerde bestuurders in vergelijking met 2010, ziet men het 
percentage positieve vaststellingen sedert 2012 verder dalen van 20% naar 3,3%.  
De politiemensen van Politiezone Ronse schreven 9.299 processen-verbaal voor 
verkeersinbreuken uit in 2018, waarvan 7.715 voor overdreven snelheid. Daarnaast werden er 
962 inbreuken vastgesteld tegen hinderlijk parkeren, 126 voor het niet dragen van de gordel, 
93 voor het telefoneren aan het stuur, 99 voor voertuigen die niet beantwoordden aan de 
technische eisen (keuring), 65 inbreuken betreffende het rijbewijs, 434 voor het voorbijrijden 
van het rood licht en 113 voor het inrijden van een straat waar dit verboden is.  
Ook in 2018 heeft de politiezone Ronse verkeersacties uitgevoerd in samenwerking met de 
Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). In 2018 werden 7 gezamenlijk acties uitgevoerd waarbij 
bijna 8.000 voertuigen werden gecontroleerd. Er werden 34 processen-verbaal voor 
achterstallige belastingen opgesteld voor een totaal van 68.067 € aan openstaande boetes of 
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niet-betaling van de kilometerheffing. 4.300 € kon niet worden geïnd waardoor 2 voertuigen 
in beslag werden genomen in afwachting van de betaling.  
Verder werden door Politiezone Ronse een aantal controleacties uitgevoerd gericht naar het 
zwaar vervoer dat Ronse doorkruist. Voor het niet respecteren van de rij- en rusttijden 
werden 19 processen-verbaal opgesteld voor een totaal bedrag van 13.555 €. Er werden ook 4 
processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op het vervoer van gevaarlijke stoffen en 3 
processen-verbaal voor inbreuken op het uitzonderlijk vervoer. 

       

Aantal gecontroleerde voertuigen in Ronse 
Bron: Jaarrapport 2018 Politiezone Ronse 

 

 

Aantal inbeuken ten opzichte van het aantal gecontroleerde voertuigen 
Bron: Jaarrapport 2018 Politiezone Ronse 

 

                               

Evolutie aantal processen verbaal op snelheid, gemeten door de flitspalen en flitsvoertuigen 
Bron: Jaarrapport 2018 Politiezone Ronse 
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Evolutie aantal alcoholcontroles 
Bron: Jaarrapport 2018 Politiezone Ronse 

 

 
Evolutie aantal processen verbaal verkeer 
Bron: Jaarrapport 2018 Politiezone Ronse 

 

                                 
Evolutie van de meest voorkomende inbreuken (excl snelheid en dronkenschap) 
Bron: Jaarrapport 2018 Politiezone Ronse 
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5.2.5 Welzijn in Ronse 

 

5.2.5.1 De middelen en welstand van de Ronsenaar 

 

 
 
1 Het inkomen van de Ronsenaar 
 
1.1 Gemiddeld netto inkomen per inwoner en evolutie 

 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018  en Statbel 

 
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen van de Ronsenaar lag in 2015 bijna 21 % lager dan 
dat van gemiddelde van de inwoners van het Vlaams Gewest (15.059 euro versus 18.970 
euro). Dat  verschil is iets groter dan het in 2008 was, nl 19,9% (13.115 euro versus 16.199 
euro). 
In absolute cijfers:  
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

NBI in 
Ronse 

13.115 13.281 13.493 13.925 14.311 14.663 15.078 15.059  

NBI VL. 
Gewest 

16.199 16.505 16.599 17.146 17.765 18.163 18.949 18.970 19.102 

Gemeentemonitor editie 2018 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 

 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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*Gegevens Zuid-Oost-Vlaanderen 
Gegevens van 2014 worden uitgezet tegenover alle gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen en 
levert onderstaand beeld:  

 

 

Bron: Oost-Vlaanderen in cijfers – bewerking door Solva 

 

1.2 Gemiddeld netto inkomen per aangifte 

Onderstaande tabel geeft ook het constante inkomensverschil Ronse t.a.v. het Vlaamse 
Gewest weer op een termijn van 8 jaar. 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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*Aandeel individuele aangiften lager dan 10.000 euro en aandeel gemeenschappelijke 
aangiften lager dan 20.000 euro in 2015: fiscale inkomens beneden de kritische grens. 
Aandeel individuele fiscale aangiften (zonder nulaangiften) met een netto belastbaar inkomen 
lager dan 10.000 euro en aandeel gemeenschappelijke aangiften (zonder nulaangiften) met 
een netto belastbaar inkomen lager dan 20.000 euro. 
Het totale netto belastbaar inkomen bestaat uit alle netto inkomsten van alle inwoners min de 
aftrekbare uitgaven. 
Het netto belastbaar inkomen is de som van alle inkomsten uit onroerende goederen 
(huuropbrengsten en inkomsten uit woningen), inkomsten uit en opbrengsten van roerende 
goederen en kapitalen (dividenden, intresten…), beroepsinkomsten (wedden en lonen, ziekte-
uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, (brug-)pensioenuitkeringen, winsten, baten, wedden 
van bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten, na aftrek van de beroepskosten) en diverse 
inkomsten, verminderd met de aftrekbare uitgaven (zoals kinderopvang, 
onderhoudsuitkeringen, giften…). 
Deze gegevens zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelasting die door de FOD 
Financiën aan ADS worden aangeleverd. 
Het vermelde jaar is het inkomstenjaar, het jaar dus waarin de gegevens in de aangiften zijn 
"verdiend". 
 

           
 
Bron: STATBEL en Gemeentemonitor editie 2018 
 
 

*Gemeenschappelijke aangiftes: 
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Gemeentemonitor editie 2018 
 
*Individuele aangiftes:  

 
Gemeentemonitor editie 2018 
 
2 Maatschappelijke gevolgen m.b.t. het inkomen 
 
2.1 Aantal leefloontrekkenden in het kader van het Recht op Maatschappelijke Integratie of 
Maatschappelijke Hulp per 1.000 inwoners 
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Het aantal personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op 
Maatschappelijke Integratie of Maatschappelijke Hulp per 1.000 inwoners is in 2017 in Ronse 
(2,9 %) iets minder dan de helft van het Vlaamse gewest (6 %).  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse bevindt zich in 2017 op plaats 127, tussen Gent (20/1.000 ) en Moerbeke (0,0 %). 
Tien jaar geleden was de situatie anders: toen was het aandeel Ronse (6,5 %) hoger dan het 
Vlaamse gewest (5,1 %). Vanaf 2011 zien we een tegenovergestelde situatie.  
 

                      

Bron: POD Maatschappelijke Integratie en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: POD Maatschappelijke Integratie en Gemeentemonitor editie 2018 

 

Leefloon bij jongeren in aantallen en in vergelijking met het Vlaams gewest: 

                              

Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

2.2 Aantal IGO- en GIB bejaarden 
Inkomstengarantie voor ouderen (IGO)/gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) per 1.000 
inwoners boven de 65 jaar. 
Dit is het aandeel personen met een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) of Gewaarborgd 
Inkomen voor Bejaarden (GIB) ten opzichte van de bevolking van 65 jaar en ouder, einde van 
het jaar. 
De IGO/GIB is een minimuminkomen voor ouderen die niet over voldoende bestaansmiddelen 
beschikken. 
Het GIB wordt sinds 2002 geleidelijk aan vervangen door de IGO. Meestal gaat het om een 
toeslag bovenop het pensioen, zodat men een bedrag bekomt dat vergelijkbaar is met het 
leefloon. Het wordt toegekend aan personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben 
bereikt maar die door omstandigheden geen of geen voldoende loopbaan hebben kunnen 
opbouwen. 
 

                      

Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Het inkomensgarantie voor bejaarden voor Ronse voor 2017 bedroeg dus 63,9 (IGO) + 3,5 
(GIB) is 67,4  per 1.000 bejaarden van 65+.  
Ronse bevindt zich hiermee in positie 16 op de rangorde Ruiselede (9 per 100) en Lubbeek 
(1,3 per 100 bejaarden).  
 
In totaal gaat het over 324 dossiers in 2017.  
 

 
Bron: FOD Sociale Zekerheid - Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: FOD Sociale Zekerheid - Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: FOD Sociale Zekerheid - Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
2.3 Inwoners met betaalmoeilijkheden en achterstallig krediet 
Onderstaande tabel geeft het aandeel inwoners (in %) aan dat behoort tot een huishouden 
met bettalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om één of 
meerdere rekeningen te betalen (huishuur, energiekosten, gezondheidskosten, 
schoolkosten…). Gegevens van 2017.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Zowat 16 % van de Ronsenaars heeft betalingsmoeilijkheden gehad in 2016 t.o.v. 9 % in het 
Vlaamse gewest. Dit is bijna het dubbele.  
 

 
Bron : Gemeentemonitor editie 2018 
 

*Inwoners met achterstallig krediet: 

                      

Bron: provincies in cijfers.be  
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*Betaalachterstand bij de Nationale Bank 

Aandeel personen van 18 jaar en ouder dat op 31 december van het jaar bij de Centrale voor 
Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België geregistreerd staat met 
minstens één wanbetaling voor een consumentenkrediet (verrichtingen op afbetaling en 
kredietopeningen) of hypothecair krediet, afgesloten door natuurlijke personen voor 
privédoeleinden, ten opzichte van de bevolking van 18 jaar en ouder. 
De indicator brengt maar een deel van de personen met schuldenlast in beeld, namelijk 
diegenen die geregistreerd staan bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de 
Nationale Bank van België. Daarbij houdt men enkel rekening met achterstallen als gevolg van 
consumptie- en hypothecaire kredieten, niet met andere mogelijke achterstallen zoals voor 
huur, nutsvoorzieningen of gezondheidskosten. 
 
Het aandeel Ronsenaars bedraagt in 2016  5,4 %, en dat is precies het dubbele van het aantal 
in het Vlaams Gewest (2,7 %).  
 

                     
Bron: Nationale Bank van België - Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse staat voor dit item op de rangorde van het Vlaamse Gewest helemaal bovenaan. 
Onderaan bengelt Hove met 0,6 %. 
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Bron: Nationale Bank van België en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Nationale Bank van België en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Nationale Bank van België en Gemeentemonitor editie 2018 
 
2.4 Energie-armoede 
 
2.4.1 Aantal LAC-dossiers 
Elektriciteitsgegevens, budgetmeters: 
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Bron: Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt | Provincies in Cijfers.be 

Wanneer iemand schulden heeft bij een commerciële leverancier voor elektriciteit en aardgas 
(vb. Engie Electrabel, Luminus, Essent…) en de leverancier beslist om het contract stop te 
zetten, is het mogelijk dat men terecht komt bij de sociale leverancier Eandis. Van zodra men 
ook bij Eandis schulden heeft, wordt het dossier doorgestuurd naar de Cel Energie van het 
OCMW en wordt men uitgenodigd voor de Lokale Adviescommissie (LAC). Deze LAC bestaat 
uit vertegenwoordigers van het OCMW en van Eandis en komt meestal maandelijks samen om 
alle dossiers te bespreken. 

Evolutie van behandelde LAC-dossiers in Ronse: 

                      

Bron: provincie in cijfers.be 

 
2.4.2 Energie-armoede: aantal afsluitingen en budgetmeters 
Deze gegevens geven het aandeel afsluitingen elektriciteit (of aardgas) en het aandeel 
budgetmeters ten opzichte van 1.000 toegangspunten elektriciteit (of aardgas). 
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Bron: VREG en Gemeentemonitor editie 2018 
 
Het aantal plaatsingen van budgetmeters voor zowel elektriciteit als gas is bijna 5 maal zo 
groot in Ronse als het gemiddelde van het Vlaamse gewest. Het aantal afsluitingen is voor 
elektriciteit 40 % hoger dan in het Vlaamse Gewest en voor gas meer dan 3 maal zo hoog.  
 

 

Bron: VREG en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bovendien zien we de laatste 6 jaar een stijging in alle opzichten. Enkel Mesen overtreft in het 
Vlaamse gewest de globale score van Ronse. In alle aspecten werd in 2016 het hoogste punt 
bereikt.  
 

 
 

 
 

 
Bron: VREG en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: VREG en Gemeentemonitor editie 2018 
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*Budgetmeters elektriciteit 
 

 

Bron: VREG en Gemeentemonitor editie 2018 
 
*Afsluitingen elektriciteit. 
 

 

Bron: VREG en Gemeentemonitor editie 2018 
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*Budgetmeters gas. 
 

 

Bron: VREG en Gemeentemonitor editie 2018 
 
Afsluitingen gas. 

 

Bron: VREG en Gemeentemonitor editie 2018 
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2.4.3 Verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering 

Aandeel personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering ten opzichte 
van de totale bevolking, op 1 januari van het jaar. Personen met een verhoogde 
tegemoetkoming in de ziekteverzekering genieten onder andere van hogere terugbetalingen 
voor geneeskundige verzorging en geneesmiddelen, een gunstiger stelsel voor de 
vooruitbetalingen en het persoonlijk aandeel (remgeld) in geval van hospitalisatie. 
Er zijn 3 rechtgevende categorieën: 

- op basis van een ontvangen sociaal voordeel (leefloon of gelijkaardige OCMW-hulp, IGO, 
GIB of recht op rentebijslag, uitkering voor personen met een handicap volgens de wet van 
27 februari 1987, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, gehandicapte kinderen met 
ongeschiktheid van ten minste 66%) 

- op basis van een specifieke hoedanigheid en een inkomenscontrole (wezen, 
gepensioneerden, invaliden, weduwen/weduwnaars, personen die minstens 1 jaar 
werkloos of arbeidsongeschikt zijn, personen met een erkende handicap die geen 
tegemoetkoming ontvangen en leden van eenoudergezinnen) 

- op basis van een inkomenscontrole voor de gezinnen die zich niet in één van bovenstaande 
situaties bevinden maar leven in een gezin met een bescheiden inkomen (OMNIO-
statuut)." 

 
Dat aantal is in Ronse zowat het dubbele als in het Vlaamse Gewest.  

                     

Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en 
Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en 
Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse staat hiermee in 2017 op de tweede plaats in het Vlaamse Gewest, na Antwerpen (26,5 
%). Onderaan staat Oud-Heverlee met 5,5 %.  
 

 

Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en 
Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en 
Gemeentemonitor editie 2018 
 
3 Armoede-index 

3.1 Armoede in het algemeen in Vlaanderen 
De armoede in ons land is nog steeds erg hoog. Enkele cijfers: 

- 15,5 % van de Belgische bevolking leeft in armoede (in Vlaanderen 10,5 %);  Bron: EU-SILC 

enquête 2016 

- wanneer ingezoomd wordt op de armoederisicograad van de Belgische gezinnen, wordt  
vastgesteld dat dit cijfer oploopt tot 17 %;  

- het leefloon van een alleenstaande bedraagt momenteel 867 euro. De Europese 
armoedegrens – vastgelegd op 60 % van het mediaaninkomen van het land – ligt 
volgens een recente berekening op 1.115 euro; 

- in 2016 deden 143 personen een beroep op één van de negen voedselbanken, dit is een 
stijging van 17,3 % tegenover 2013. 

Bron: Gegevens Federatie van Voedselbanken  

 
3.2 Kinderarmoede in Ronse 
De armoede-index is het % geboorten in kansarme gezinnen in jaar X, jaar X-1 en jaar X-2.  
Die index is in 2016 (22,8 %) bijna het dubbele als deze van het Vlaamse Gewest. Zowel in 
Ronse als in het Vlaams Gewest stijgt deze index . In Vlaanderen is er sinds 2003 een 
verdubbeling. In Ronse was die op dat ogenblik bijna het driedubbele (17,8 % versus 6,4 %).  
 
Een gezin wordt door Kind en Gezin als kansarm beschouwd als het op minstens 3 van 
volgende criteria zwak scoort: beschikbaar maandinkomen, opleiding ouders, arbeidssituatie 
ouders, laag stimulatieniveau, huisvesting en gezondheid. 
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22,8 % van de kinderen in Ronse, dat is bijna 1 op 4 van de kinderen, werden in 2016 geboren 
in een kansarm gezin. Situatie die niet zo goed evolueert.  
 

                      
Bron: Bron: Kind en Gezin – Gemeentemonitor editie 2018 
 

                       
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

0

5

10

15

20

25

Armoede-index Ronse versus Vlaams 
Gewest

Armoede-index Ronse Armoede-index Vlaams Gewest



pag. 363 

 
Bron: Kind en Gezin – Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
De armoede in Ronse is hiermee een van de hoogste van het Vlaamse Gewest, namelijk op 
plaats 9. In Boom bedraagt dit 38,9 % en het laagste cijfer vinden we in Kruishoutem, 0,5 %. In 
Oost-Vlaanderen staat Ronse zelfs op de eerste plaats (hoger dan Gent met 21,66 % 
geboorten in kansarme gezinnen). 
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Bron: Kind en Gezin – Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Kind en Gezin – Gemeentemonitor editie 2018 
 
Armoede is niet alleen een kwestie van inkomen, maar vooral een verstikkend web van sociale 
uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die sterk met elkaar verweven zijn, zoals 
onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting, gezondheid…. 
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Armoede en ongelijkheid zijn structurele problemen. Teveel mensen blijven aan de rand van 
onze samenleving, of verstoken van een waardig inkomen, degelijke huisvesting, of basiszorg. 
 
Onderwijskansarmoede-indicator (OKI-index) 
De OKI wordt berekend als ‘het aantal’ van de 4 leerlingenkenmerken (thuistaal niet-
Nederlands/laag opleidingsniveau moeder/ontvangen van een schooltoelage/wonen in een 
buurt met hoge mate van schoolse vertraging) waaraan leerlingen voldoen ‘aanklikken’, 
gesommeerd voor alle leerlingen en vervolgens gedeeld door het aantal leerlingen. De OKI is 
bijgevolg een cijfer tussen 0 en 4.  
Deze parameter – die een globaal beeld aangeeft van het klimaat waarin kinderen moeten 
opgroeien –toont aan dat dat de armoedebelastingfactor, als investering voor toekomst van 
de Ronsische jeugd en het Ronsisch onderwijs gigantisch groot is. De OKI is in Ronse meer dan 
het dubbele van het Vlaamse Gewest, nl. in 2016  1,92  t.o.v. het Vlaamse gemiddelde, zijnde 
0.81. Gemiddeld heeft elk kind in Ronse bijna 2 van de 4 obstructies! Het impact op het 
onderwijs voor alle leerlingen en leerkrachten en in het onderwijs in Ronse in het algemeen is 
enorm!  
Het probleem is tussen 2009 en 2016 bovendien jaarlijks (op één jaar na) groter geworden en 
in een exponentieel grotere mate dan in het Vlaamse Gewest.  
 
Een structurele aanpak van armoede en ongelijkheid vraagt een multidisciplinaire aanpak en 
samenwerking tussen onderwijs, welzijn, woonactoren, werkgevers, enz. In Ronse is er 
bovendien nog de taalbarrière.  
Hulpverlening is noodzakelijk, maar inzetten op werk, gezondheid, wonen,... is een meer 
structureel antwoord op ongelijkheid en armoede • Een structurele aanpak van armoede is 
noodzakelijk, ook buiten onze grenzen 
 

Uit de kaart van K&G vernemen we nog volgende gegevens:  
- 11 gemeenten hebben meer dan 20% kinderarmoede, en er is zelfs een gemeente met 

meer dan 38% kinderarmoede (Boom) ; 8 gemeenten (waaronder Ronse) hebben meer dan 
15% kinderarmoede; de andere 13 gemeenten zitten boven de 10%. 
De kinderarmoede is voor de meeste gemeenten pas sinds 2011 boven de 10% gestegen. 
De economische crisis van 2008 wordt zo concreet in deze gemeenten; 

- Het aantal personen met een leefloon is vooral het laatste jaar gestegen; federale 
maatregelen betekenen voor gemeenten extra zorgen. Voor verschillende gemeenten 
betekent dit een breuk met de voorbije jaren; 

- In 16 gemeenten blijven de werkloosheidscijfers nagenoeg gelijk of zijn ze licht dalend. In 
13 gemeenten volgen ze de Vlaamse dalende evolutie. Enkel in 4 gemeenten dalen ze 
merkbaar. We vinden zelfs 2 gemeenten (o.a. Zelzate) waar de werkloosheid stijgt; 

- De OnderwijskansarmoedeIndex voor het secundair onderwijs stijgt in 19 gemeenten en 
blijft stabiel in 4. In 10 gemeenten daalt ze; 

- In 1 op 4 gemeenten gaat het sociaal woonpatrimonium er op achteruit: er zijn minder 
sociale woningen dan 10 jaar geleden. In 1 op 3 gemeenten zijn er amper sociale woningen 
bijgekomen en 16 gemeenten hebben het sociaal objectief nog niet bereikt! 

- De cijfers voor energiearmoede zijn niet rooskleurig. In 2 op 3 gemeenten stijgt of blijft de 
energiearmoede gelijk. Enkel in 9 gemeenten daalt het aantal huishoudens met een 
budgetmeter. 
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Gegevens Zuid-Oost-Vlaanderen 

 
Bron: gemeentemonitor – bewerking door Solva 

 
4 Onderwijskansarmoede-indicator. 2016 
De OKI wordt berekend als het aantal van de 4 leerlingenkenmerken (Thuistaal niet-
Nederlands, Laag opleidingsniveau van de moeder, Ontvangen van een schooltoelage, 
Wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging) waaraan de leerlingen voldoen 
("aantikken"), gesommeerd voor alle leerlingen, en vervolgens gedeeld door het totaal aantal 
leerlingen. De OKI is bijgevolg een cijfer tussen 0 en 4. 
 

                      
Bron: Departement Onderwijs & Vorming - Gemeentemonitor editie 2018 
 
Dat cijfer is voor Ronse 1,9, meer dan het dubbele in het Vlaamse Gewest.  
Ronse staat hiermee op de derde plaats in het Vlaams Gewest, tussen Antwerpen (2,2 % en 
De Pinte, 0,2 %. Opnieuw de eerste plaats in Oost-Vlaanderen, na Gent, 1,6.  
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming - Gemeentemonitor editie 2018 
 
Die index steeg in Ronse gestadig de laatste 8 jaar.  
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming - Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming - Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming - Gemeentemonitor editie 2018 
 
5 Woonquote: de betaalbaarheid van de woning 
De woonquote is een criterium voor de betaalbaarheid van ‘wonen’. 
Huurders spenderen gemiddeld 47 % van hun inkomen aan wonen. Bij eigenaars is dit slechts 
36 %. Alleenstaanden betalen gemiddeld 43 %, tegenover 36 % voor samenwonenden.  
 
5.1 Woonquote algemeen  
Hier bevraagde men de inwoners naar het aandeel waarvan het totaal van de uitgaven voor 
wonen van het gezin minstens 30 % bedraagt van het gezinsinkomen.  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Hier zien we geen grote verschillen t.o.v. het Vlaamse Gewest (Ronse 17 % en het Vlaams 
gewest 18 % heeft score > 30 %).  
 

 
Gemeentemonitor editie 2018 
 
5.2 Woonquote voor eigenaars 

Hier bevraagde men de inwoners, eigenaars, naar het aandeel waarvan het totaal van de 
uitgaven voor wonen van het gezin minstens 30 % bedraagt van het gezinsinkomen.  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ook hier zien we slechts een klein verschil met Vlaanderen, maar omgekeerd: Ronse 13 %, het 
Vlaams Gewest 12 %. 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
5.3 Woonquote voor huurders 

Hier bevraagde men de inwoners, huurders,  naar het aandeel waarvan het totaal van de 
uitgaven voor wonen van het gezin minstens 30 % bedraagt van het gezinsinkomen.  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Hier zien we dat het aandeel voor Ronsische huurders minder is dan in het Vlaams Gewest. 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
6 Personen in een gezin met lage werkintensiteit 
Hier wordt het aandeel personen van 0 tot 59 jaar en aandeel kinderen van 0 tot 17 jaar in 
kaart gebracht dat leeft in een gezin waarvan de werkintensiteit lager of gelijk is aan 0,2 op 1 
januari van het jaar. 
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) registreert de socio-economische positie van 
de gehele Belgische bevolking. 
Op huishoudniveau kan worden gekeken hoeveel volwassenen in het gezin aan het werk zijn 
en in welk arbeidsregime. Op basis daarvan wordt een werkintensiteit van het gezin berekend. 
Deze werkintensiteit varieert tussen 0 (geen enkel volwassen lid van het gezin werkt) tot 1 
(alle volwassen leden van het gezin werken voltijds). De gezinnen met een werkintensiteit 
lager dan 0,2 worden beschouwd als gezinnen met een zeer lage werkintensiteit. 
 
6.1 Aantal personen in een gezin met lage werkintensiteit (WI<0,2) t.o.v. het aantal 
inwoners (0-59 jaar), volgens KSZ. 
 

               



pag. 372 

Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en 
Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse bevindt zich op plaats 19 in het Vlaams Gewest, tussen Baarle-Hertog (39,4 %) en 
Pepingen (3.9 %). 
 

 
Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en  
Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en 
Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en 
Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
6.2 Aantal kinderen in een gezin met lage werkintensiteit (WI<0,2) t.o.v. het aantal kinderen 
(0-17 jaar), volgens KSZ. 
 

               
Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en 
Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse positioneert zich hiermee op plaats 17 in het Vlaams Gewest, tussen Baarle-hertog 
(41.8 %) en Horebeke (1.7 %). 
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Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en 
Gemeentemonitor 

 

 
Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en 
Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en 
Gemeentemonitor editie 2018 
 
6.3 De sociale kaart van Ronse 

Dit is een atlas van achtergestelde buurten, door prof. Chris Kesteloot van het Instituut voor 
Sociale en Economische Geografie voor het eerst opgesteld in 1996, later meerdere malen 
herwerkt. Deze atlas kan gebruikt worden bij het lokaliseren van sociaal-economisch 
kwetsbare gebieden. Voor Ronse ziet deze kaart er als volgt uit: 
 
6.3.1 Kansarme stad 
Een studiedag ‘Sociale cohesie –Provincie Oost-Vlaanderen: Van werken ‘in’ naar werken ‘aan’ 
aandachtsgebied’ confronteert Ronse met haar pijnlijke situatie. De stad is de zwarte vlek op 
vlak van kansarmoede in de provincie:  
De meest samenvattende kaart van de parameter kansarmoede is deze van het aantal 
kansarme geboorten op het totaal aantal geboorten. Deze is in Ronse de hoogste van de 
provincie, nl; 21.8 % 

               
 
6.3.2 Kansarme buurten 
De studie uit 2016 schetst een aantal kansarme buurten (= buurten die heel hoog scoren op 
een aantal kansarmoede indicatoren).binnen de stad zelf, waarvan Scheldekouter, 
Prinskouter, Stookt, Marijve en Ninovestraat de belangrijkste zijn en opgenomen als kansarme 
buurten in de atlas van professor Stedelijke Geografie Christian Kesteloot. Het is meestal zo 
dat de kansarme buurten zich situeren in de omgeving van de grote invalswegen. 
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Als lichtpunt om één van deze wijken in haar totaliteit aan te pakken (verkenning en 
inventarisatie, sensibilisering bewoners voor duurzaamheid, stimuleren van energiezuiniger 
en kwalitatiever wonen, vergroenen en verfraaien van de buurt), werd op de studiedag de 
aanpak van de stad Ronse ‘Naar een duurzame wijk Prinskouter’ als praktijkvoorbeeld 
gepresenteerd.  
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5.2.5.2 Zorg in Ronse 

 

 
 
1. Aanbod zorgvoorzieningen 
 
1.1 Curatief aanbod 
 
1.1.1  Ziekenhuis 
Het Algemeen Ziekenhuis Glorieux werd in oktober 1952 opgericht en is erkend door het 
Ministerie van Volksgezondheid onder het nummer 550. Sinds 1982 maakt het ziekenhuis deel 
uit van de vzw Werken Glorieux te Ronse.  
Op 1 januari 2003 is het AZ Glorieux een fusieziekenhuis, ontstaan door overname van het 
Auroraziekenhuis, campus Ronse. Het ziekenhuis telt 346 acute bedden en 53 bedden 
daghospitalisatie (intern-, chirurgisch- en geriatrisch), 399 bedden samen. Hiermee situeert 
het ziekenhuis zich als middelgroot ziekenhuis in Vlaanderen. 
Het ziekenhuis biedt alle basisspecialiteiten aan die van een perifeer ziekenhuis mogen 
verwacht worden. Voor diverse subspecialisaties (hematologie, kindercardiologie, 
neurochirurgie…) wordt samengewerkt met gespecialiseerde ziekenhuizen, met consulenten 
in Ronse. Voor andere gespecialiseerde behandelingen wordt samengewerkt met 
ziekenhuizen: 

-Chronische pijn en pijnkliniek: AZ Delta, Roeselare 
-Netwerk beroertezorg: AZ Groeninge, Kortrijk 
-Botbank: AZ Groeninge, Kortrijk 
-Neurochirurgie: AZ Maria Middelares, Gent 
-Oncologisch Zorgprogramma (cardiologie, borstkanker, radiotherapie): AZ OLV Aalst 
-Orgaandonatie: UZ Leuven 

Het ziekenhuis is moedercentrum voor hemodialyse (26 bedden) en beschikt over 3 Low Care 
Dialysecentra 

-CAD Waregem: AZ OLV van Lourdes, Waregem 
-AD Zottegem: AZ St-Elisabeth, Zottegem 
-AD Oudenaarde: AZ Oudenaarde 

Het ziekenhuis is eveneens aangesloten bij het Vlaams Ziekenhuisnetwerk van de KU Leuven 
(www.vznkul.be). 
 
Het ziekenhuis stelt ongeveer 930 medewerkers en  95 artsen te werk.  

http://www.werken-glorieux.be/nl/gezondheidszorg/dialysecentra
http://www.werken-glorieux.be/nl/gezondheidszorg/dialysecentra
http://www.vznkul.be/
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Volgende parameters vonden we om het gebruik ervan door de Ronsenaar te schetsen:  

          
Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid, Indicatoren rond hospitalisaties, Vlaams gewest, 2014 

 

           
Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid, Indicatoren rond hospitalisaties, Vlaams gewest, 2014 

        
Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid, Indicatoren rond hospitalisaties, Vlaams gewest, 2014 
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1.1.2 Aantal huisartsen in Ronse 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid becijferde dat Vlaanderen voor de periode van juni 2019 
tot eind 2020 in totaal 227 ‘huisartsarme’ gemeenten (Antwerpen en Gent niet meegeteld) zal 
tellen. Dit zijn gemeenten met minder dan 90 actieve huisartsen per 100.000 inwoners, of 
minder dan 125 in dunbevolktere gemeenten. Vorig jaar stabiliseerde dat aantal nog op 195 
gemeenten. 

 
 
Kaart: Het Laatste Nieuws  
Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid 
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Vlaanderen telde in 2016 8.621 erkende huisartsen, in 2018 waren er dat 9.267.Ook al stijgt 
het aantal erkende huisartsen jaar na jaar, toch neemt ook het aantal ‘huisartsarme’ 
gemeenten verder toe.  
De stijging komt enerzijds omdat Zorg en Gezondheid voor de berekening andere maar betere 
cijfers gebruikt over het aantal actieve artsen. Anderzijds zijn artsen nu vaker op zoek naar 
een groepspraktijk om zich te vestigen, waar ze een betere thuiswerk balans kunnen hebben. 
Door de vergrijzing zetten nogal wat oudere artsen hun solopraktijk stop.  
Bij de berekening wordt ook geen rekening gehouden met bijvoorbeeld hoeveel artsen 
fulltime of parttime werken, hoeveel patiënten ze aannemen of wat de zorgnoden zijn in een 
bepaalde regio. 
Aanmoedigingspremie 
Bij de berekening van 2018-2019 zijn er 54 gemeenten ‘prioritaire zone’ geworden (met 
minder dan 90 actieve huisartsen per 100.000 inwoners) die het niet waren, en 19 gemeenten 
zijn niet langer prioritaire zone. Huisartsen die zich in een prioritaire zone vestigen kunnen 
een aanmoedigingspremie aanvragen van 20.000 euro.  
 
Ronse telt momenteel, medio 2019 22 huisartsen, waarvan 2 officieel met pensioen maar 
werken nog een beetje verder gezien de situatie. Dat is er één per 1.202 (1.322) inwoners. 
Ronse heeft aldus het statuut van prioritaire gemeente. Naar de RIZIV-gegevens – aantal 
artsen 60 jaar en ouder - kan dit in de nabije toekomst verergeren.  
Ronse blijkt – volgens HAKRON - voor jonge huisartsen immers geen evidente keuze. Vooral 
de tweetaligheid vormt een struikelblok, als dokter moet je zowel het Nederlands als het 
Frans perfect beheersen om misverstanden te vermijden.  
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1.2 Bejaardenzorg 
 
1.2.1 Aanbod bejaardenzorg in Ronse 
De intentie van de stad is om de zorgbehoevende bejaarden zo goed te omkaderen om zo 
lang mogelijk thuis te kunnen blijven. Daarvoor is een toegankelijk dienstenaanbod, 
aangepaste zorg en activiteiten op maat nodig. Tevens om de thuis- of mantelzorger beter te 
ondersteunen of de last tijdelijk kunnen verlichten. Dat kan zowel adviserend, financieel, 
informerend of via dagopvang.  
 
De stad Ronse heeft op haar grondgebied 211 bedden erkend., verspreid over OCMW 
Woonzorgcentrum De Linde(152), WZC Hogerlucht (VZW Glorieux , 47) en VZW Eclips (12).  
 
Om aan de behoeften van haar bevolking te kunnen voldoen, zou ze er eigenlijk 366 moeten 
hebben.  
Aangezien de stad geen 10.000 bejaarden op haar grondgebied heeft, wordt ze in een regio 
Ronse-Kluisbergen-Maarkedal ingedeeld, waarvan ze 67 % van het aantal inwoners heeft. De 
regio heeft voldoende bedden. Er is aldus een verschuiving van de bejaarde Ronsenaar die 
institutionele zorg nodig heeft van Ronse naar de aangrenzende gemeenten.  
Eenzelfde situatie doet zich voor op vlak van kortverblijf. De stad beschikt over 1 van de 17 
erkenningen op haar grondgebied (gesitueerd in Hogerlucht); binnen de regio is er voldoende 
invulling.  
Er zijn geen erkenningen voor dag- en nachtverblijf op het grondgebied.  
 
In de residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra en assistentiewoningen samen), beschikt 
Ronse over 5,19 plaatsen op 100 65-plussers. In het Vlaamse Gewest is dit er 8,04 (Gegevens  
jaar 2017).  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse staat hiermee op plaats 246 (op 308 gemeenten). 
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Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid 

 

 
 
Bron: Gemeentemonitor 2018 
 

 
Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid 

 
De seniorenraad speelt als adviesraad een belangrijke rol voor het adviseren en uitwerken van 
een seniorenbeleid. In het bijzonder verdient ‘vereenzaming bij bejaarden’ de aandacht.  
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1.2.2 Dementie in Vlaanderen 
In een gezamenlijke mededeling publiceren het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de 
Alzheimer Liga Vlaanderen nieuwe cijfers over de evolutie van het aantal mensen met 
dementie per gemeente van 2018 tot 2035. Uniek hierbij is dat steden en gemeenten hun 
cijfers en toekomstprognose via een interactieve en overzichtelijke digitale kaart kunnen 
raadplegen. 
Aanleiding voor de publicatie van de nieuwe cijfers is het memorandum rond dementie voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en het gezamenlijke streven naar een 
meer dementievriendelijke samenleving. Een instrument dat beleidsmakers lokaal voor hun 
beleidsplanning kunnen gebruiken moet hen hierbij helpen. 
Elke Vlaamse gemeente heeft een aantal inwoners met dementie, en in alle gemeenten zal 
dat aantal stijgen de volgende jaren, tegen 2035, gemiddeld met 42,7% maar in enkele 
gevallen zelfs met meer dan 90%! Voor het hele Vlaamse Gewest wordt het aantal personen 
met dementie voor 2018 geschat op 131.818, en dat stijgt naar 188.183 tegen 2035, een 
stijging van 42,7%. 
 

 
Bron: Expertisecentrum Dementie Vlaanderen  ‘Het voorkomen van dementie in Vlaanderen: cijfers per gemeente, 2019’ 

I.s.m. Statistiek Vlaanderen 

Cijfers voor Ronse: 
- Prevalentie 2018: 504 
- Prevalentie 2035: 640 
- Toename: 27 %  
Deze cijfers geven aan hoe urgent het is om als samenleving in het algemeen en de 
gemeentebesturen in het bijzonder na te denken over hoe deze groeiende groep kwetsbare 
mensen ,waarvan 70% thuis woont, de zorg en ondersteuning kan (blijven) krijgen die ze 
nodig hebben om kwaliteitsvol te kunnen leven. 
 
1.2.3 Inschattingen van de Ronsenaar 
*Aandeel van de inwoners dat tevreden is over de ouderenvoorzieningen in Ronse 
67 % van de Ronsenaars is hierover tevreden (Vlaams Gewest 74 %) en 12 % ontevrteden (18 
% voor het Vlaams Gewest) 
 

https://www.dementie.be/
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
*Aandeel van de inwoners dat tevreden is over de ouderenvoorzieningen in Ronse 
58 % is het ermee eens dat er voldoende aanbod is voor ouderen in de stad (versus 71 % in 
Vlaanderen). 19 % is het ermee oneens (versus 10 % in het Vlaams gewest).  
De respons van de Ronsenaar lijkt ons gerechtvaardigd, gezien het reëel aanbod in de stad.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
1.3 Kinderopvang 
 
1.3.1 Aantal plaatsen in de kinderzorg 0-3 jaar 
Het betreft hier het aantal plaatsen in de kinderopvang voor baby's en peuters, dat zijn 
kinderen van 0 jaar tot en met 3 jaar. De cijfers gaan over formele kinderopvang: 
beroepsmatig en tegen betaling. Elke opvanglocatie voor baby’s en peuters heeft een 
vergunning van Kind & Gezin. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen private of openbare 
voorzieningen. 
Ten opzichte van het aantal baby’s en peuters heeft Ronse een capaciteit van 38,7 % aan 

kinderopvang, in Vlaanderen is dit 42,42 %. In de rangorde staat Ronse hiermee op plaats 206 

op de 308 gemeenten (jaar 2016).  
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http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Financien/Documents/VVSG_Omgevingsanalyse%20Kinderopvang.pdf
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
1.3.2 Evolutie van het aantal beschikbare plaatsen voor baby’s en peuteropvang van 0-3 jaar 
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

Het Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning, ressorterend onder de VZW Glorieux,  
biedt vrijwillige hulpverlening aan gezinnen die moeilijkheden ervaren bij de opvoeding van 
hun kind(eren) van 0 tot en met 12 jaar (of in het basisonderwijs). 
Het CKG, met capaciteit 40, Ninovestraat 169 te Ronse (Vesaliusinstituut - 1e verdieping), 
biedt daartoe volgende werkvormen (modules) aan: 

- Ondersteuning van gezinnen aan huis, kort- of langdurend 
- Individuele pedagogische training van ouders in het CKG 
- Pedagogische groepstraining van ouders, in het kinderverblijf of op locatie 
- Pedagogische training van ouders samen met hun kinderen, in groepsverband, in het CKG 
- Dag- of nachtopvang, in combinatie met ondersteuning aan huis of individuele 

pedagogische training 
- Dag- en nachtopvang, in combinatie met gezinsbegeleiding 
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De stad ondersteunt het initiatief van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en Solva 
(www.kinderopvangzov.be) om op een eenvoudige manier beschikbare plaatsen te zoeken in 
de regio. Onthaalouders worden gestimuleerd.  
Er is aandacht voor de noden van jonge, werkende gezinnen. De stad blijft voorzien in een 
degelijke, flexibele ochtend- en avondopvang door het OCMW (Buitenschoolse Kinderopvang 
– BKO) en in een goede speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties. De huidige werking van 
het BKO wordt geëvalueerd en waar mogelijk geoptimaliseerd.  
Het Huis van het Kind wordt ondersteund m.b.t. ouders met opvoedingsvragen. De ambitie is 
om het label: ‘kindvriendelijke stad’ te behalen.  
De stad ondersteunt verschillende vakantie-initiatieven voor mensen met een beperking of 
maatschappelijk kwetsbare mensen. 
 
1.3.3 Inkomens-gerelateerde tarieven kinderopvang 

In Vlaanderen betaalde men in 2018 gemiddeld 14,16 euro per dag voor kinderopvang, in 
plaatsen waar betaald wordt volgens het inkomen (studie Kind en Gezin).  
Volgens het onderzoek telde Vlaanderen eind vorig jaar 93.636 vergunde opvangplaatsen voor 
baby’s en peuters. Driekwart van die plaatsen staat betalingen volgens inkomen toe. Dat 
houdt in dat de prijs bepaald wordt volgens het inkomen van de ouders en de 
gezinssamenstelling. 75 procent van de Vlaamse kinderen gaat naar een opvang die op deze 
manier werkt. Over de andere 25 procent, waar betaald wordt met een ‘vrije’ prijs, kan Kind 
en Gezin geen uitspraken doen. 
Met dit onderzoek worden voor het eerst gedetailleerde cijfers vrijgegeven over de 
verschillende tarieven die ouders bij opvangplaatsen met inkomenstarief betalen. Het 
maximumbedrag is 28,95 euro, het minimumbedrag 5,15 euro.  
Gerelateerd naar de Vlaamse provincies kijken is Vlaams-Brabant met een gemiddelde van 
15,07 euro per dag het hoogst. Met een gemiddeld tarief van 13,21 euro is Antwerpen het 
laagst. Het gemiddeld tarief voor Ronse bedroeg 11,5 euro/dag en dit is het laagste in Oost-
Vlaanderen.  
Kind en Gezin verzamelde ook gemiddelde prijzen voor kinderopvang per gemeente; het gaat 
enkel over de opvangplaatsen die werken met het inkomenstarief. 

    

Bron: Kind en Gezin, Studie omtrent ‘Inkomens-gerelateerde tarieven Kinderopvang’, oktober 2018 ! euro/dag i.p.v. per uur! 



pag. 388 

1.3.4 Beoordeling door de Ronsenaar 

63 % van de Ronsenaars vindt dat er voldoende aanbod is aan kinderopvang in de stad. In het 
Vlaams gewest is dit 71 %. 16 % vindt dat dit aanbod onvoldoende is tegenover 12 % in het 
Vlaams Gewest.  
Gezien de realiteit (10.1.3.1) lijkt dit gegeven verantwoord.  
 

                      

Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 

Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ook de tevredenheid van de Ronsenaar omtrent de opvang van kinderen in de stad is iets 

lager: 63 % is tevreden (69 % in het Vlaams Gewest), 14 % is dat niet (9 % in het Vlaams 

Gewest).  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 

Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
1.4 Gezinszorg 
 
1.4.1 Het jaarlijks aantal gepresteerde uren gezinszorg per inwoner. 
Aantal gepresteerde gesubsidieerde uren die gepresteerd worden in private en openbare 
diensten gezinszorg t.o.v. het aantal inwoners (jaar 2016). 
 
De cijfers schetsen een beeld van de gesubsidieerde uren gezinszorg van alle personeel van 
erkende diensten, maar dit is niet per definitie een afspiegeling van de feitelijke vraag en 
aanbod. Naast het reguliere aanbod zijn er nog andere diensten die gezinshulp aanbieden, 
meestal via tewerkstellingsinitiatieven. 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Dat aantal was in 2016 25.925 uren, zijnde 268,21 uren/100 inwoners.  
Ronse staat hiermee op plaats 125 in de rangorde van het Vlaamse Gewest.  
De cijfers tonen een dalende trend.  
 

 

Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
1.5 Buitenschoolse kinderopvang 
Deze item gaat over het aantal plaatsen in de kinderopvang voor schoolgaande kinderen, dat 
zijn kinderen van 3 jaar tot en met 11 jaar. De cijfers gaan over formele kinderopvang: 
beroepsmatig en tegen betaling. Het zijn opvanglocaties die erkend en/of vergund zijn door 
Kind & Gezin of een attest van toezicht hebben van Kind & Gezin. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen private of openbare voorzieningen. 
Hieromtrent zijn al enkele jaren geen gegevens bekend op Binnenlands Bestuur. Aldus zijn er 
ook geen vergelijkingspunten en kunnen er geen uitspraken gedaan worden.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
1.6 Zorgbehoevenden met zorgverzekering mantel- en thuiszorg 
 
1.6.1 Algemeen 
Dit betreft het aantal thuiswonende personen die een tegemoetkoming mantel- en thuiszorg 
van de Vlaamse zorgverzekering ontvangen. De Vlaamse zorgverzekering betaalt een 
tegemoetkoming uit aan personen met een zwaar verminderd vermogen tot zelfzorg. In deze 
reeks nemen we enkel de personen die de mantel- en thuiszorgpremie ontvangen in 
aanmerking, diegene die een residentiële premie ontvangen worden immers gevat door de 
indicator over residentiële ouderenzorg. 
 

                    

Bron: Gemeentemonitor editie 2018– bewerking op gegevens 
 

De rechthebbende op de zorgverzekering mantel- en thuiszorg geeft een zicht op het aantal 
zwaar zorgbehoevenden die in het thuismilieu opgevangen en verzorgd worden. Belangrijk is 
dat deze premie niet automatisch toegekend wordt, waardoor er niet alle rechthebbenden 
het recht ook hebben aangevraagd. Dit verklaart ook een deel van de jaarlijkse toename. 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse scoort met 2,6 /100 inwoners iets onder het gemiddelde in het Vlaams Gewest en 
positioneert zich op plaats 156 in het Vlaams Gewest (Range: Herstappe 11,24 – Kraainem 
0,71).  
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
1.6.2 Aantal gerechtigdenmantel- en thuiszorg per 1.000  65 plussers  
In 2016 waren er in Ronse 477 gerechtigden mantel-en thuiszorg per 1.000 65 plussers, een 
aantal dat sneller stijgt dan in Vlaanderen.  
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Bron: VAZG, verwerking Statistiek Vlaanderen en Gemeentemonitor editie 2018 
 
1.7. Algemene tevredenheid omtrent het aanbod gezondheidsvoorzieningen  

De algemene tevredenheid van de Ronsenaar omtrent de gezondheidszorgvoorzieningen in 
Ronse lopen ongeveer gelijk met de beoordeling in het Vaamse Gewest : tevreden 86 % 
(versus 87 %) en ontevreden 5 % (versus 5 % in het Vlaams Gewest).  
 

                     
Bron:  Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
1.8 Toekomst aanbod zorg: Uitbouw van een volwaardige moderne zorgsite op de campus 
Delghust en dit in samenwerking met privé-partners 
In de loop van 2016 zijn de stad en het OCMW Ronse gestart met een procedure om heel wat 
van de zorgdiensten te verzelfstandigen. 
Dit traject werd in een eerste fase geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst die 
werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 3 juli 2017 en die werd afgesloten tussen de stad 
Ronse, het OCMW Ronse en de VZW Woonzorgcentrum Sint-Vincentius uit Aaigem. 
De samenwerkingsovereenkomst had betrekking op verschillende deelopdrachten : 
 
1. Het ontwerpen, bouwen en uitbaten van een nieuw woonzorgcentrum binnen een 

structuur die beantwoordt aan titel VIII van het OCMW-decreet op een projectgrond van 
het OCMW middels de toekenning van een erfpachtrecht door het OCMW; 

2. De herbestemming en de uitbating van de bestaande gebouwen van het WZC De Linde, 
gelegen te 9600 Ronse, O. Delghustraat 64-68, na toekenning van een erfpachtrecht door 
het OCMW;  

3. De overname en de uitbating van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de 
stad Ronse; 

4. De overname en de uitbating van de dienstencheque onderneming van de stad Ronse; 
5. De overname en de uitbating van de seniorenflats, heden gekend onder de naam Hoge 

Winde, gelegen te 9600 Ronse, Bredestraat 256, na de verkoop of de toekenning van een 
erfpachtrecht door de stad;  

6. De overname en de uitbating van het lokaal dienstencentrum van de stad Ronse;  
7. Het ontwerpen, bouwen en uitbaten van het kinderdagverblijf het Sprookjesbos van de 

stad Ronse, in vervanging van de huidige locatie, momenteel gelegen te 9600 Ronse, O. 
Delghustraat 58; 

8. De overname en de uitbating van de dienst IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) van het 
OCMW dat is erkend door Kind en Gezin. 
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Voor deelopdracht 1 was het noodzakelijk een juridische structuur op te richten die 
beantwoordde aan het OCMW-decreet m.n. een VZW. Deze oprichting gebeurde bij besluit 
van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 10 oktober 2017. Begin 2018 vernietigde de 
minister deze beslissing waardoor in de loop van 2018 een nieuwe procedure in dit verband 
werd opgestart, welke op 11 juni door de gemeenteraad werd goedgekeurd.  
Hiertegen werd door twee instanties beroep aangetekend bij de Raad van State. 
Deelopdracht 2 kan dus voorlopig ook geen uitvoering krijgen. 
Voor deelopdracht 3 werd een VZW Gezinszorg opgericht die per 1 januari 2018 actief is. 
Deelopdracht 4, 5 en 6 werden gerealiseerd per 1 januari 2018. 
Wat deelopdracht 7 betreft werd de uitbating overgenomen per 1 januari 2018. Het bouwen 
van een nieuw kinderdagverblijf is gekoppeld aan deelopdrachten 1 en 2. 
Deelopdracht 8 zal op een latere datum worden gerealiseerd. 
 
2 Preventieve gezondheidszorg 
 
2.1 Levensverwachting (2019) 
Er bestaat er een verhoogd risico op overlijden in de industriegebieden en in streken waar 
veel arbeiders wonen. Zoals de Borinage, de industriële as ten zuiden en ten noorden van 
Brussel en in sommige wijken van Hasselt en Genk. Maar bijvoorbeeld ook in het noorden van 
Gent, met de staalindustrie van ArcelorMittal aan de haven. 
Mensen sterven eerder in armere gebieden in grote steden dan in rijkere gebieden of in 
landelijke omgevingen. Iemand die zijn hele leven zware arbeid verricht in de haven, zal daar 
wellicht meer onder lijden dan iemand met een kantoorbaan. Meestal heeft de eerste groep 
ook een lager inkomen. Dat heeft dan weer een effect op het voedingspatroon. 
Bovendien hebben mensen uit die eerste groep niet altijd de keuze waar ze gaan wonen. Vaak 
komen ze in de goedkoopste gebieden terecht. Dat zijn traditioneel de oude industrie-
gebieden, waar bijvoorbeeld nog bodemvervuiling bestaat van vroegere industrie, of gebieden 
met veel vervuiling. 
Bron: Studie ULB en KUL (M. Loopmans) in 2015 

 
De levensverwachting van de Ronsenaar bij de geboorte is 79,9 jaar (man 77 en vrouw 82,6), 
in Kluisbergen 81,1, Maarkedal 79,4, Oudenaarde 81.2, Brakel 79,5, Elzele 79,8, Mont de 
l’Enclus 78,7 en Frasnes-Les-Anvaing 79,4.  (Range: Sint-Martens-Latem 84,5 – Dour 76,5). 
Dat blijkt uit een studie van ULB en KUL uit 2015, waarbij de onderzoekers zich baseerden op 
het inkomen, maar ook de toegang tot gezondheidszorg, scholing en levensverwachting 
werden mee in de vergelijking genomen. 
Bron: Studie ULB en KUL (M. Loopmans) in 2015 
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Bron: Studie ULB en KUL (M. Loopmans), Levensverwachting in België verschenen in  ‘De Standaard’ op 31 juli 2015 

 

2.2 Preventieve gezondheidszorg: deelname aan de door de overheid georganiseerde 
screenings. 
Bevolkingsonderzoek heeft als doel om niet-symptomatische kanker in een zo vroeg mogelijk 
stadium op te sporen. De bedoeling is om de mortaliteit en mogelijke (late) neveneffecten te 
reduceren. De Vlaamse Overheid organiseert systematische screening voor borst-, 
barmoederhals- en colonkanker.  
 
2.2.1 Screening dikke darmkanker 
In 2017 was de totale dekkingsgraad voor Ronse 56,4 % voor het bevolkingsonderzoek dikke 
darmkanker. Dit betekent dat 43,6 % van de mannen en vrouwen van de doelgroep zich niet 
preventief laat onderzoeken. De totale dekkingsgraad voor Oost-Vlaanderen was 68 % en voor 
het Vlaams gewest 68,3%, gevoelig hoger dus.  
Ook de responsgraad (binnen het jaar) is voor de beide geslachten lager dan in Vlaanderen.  
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Bron: https://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/ 

 
Meer gegevens hierover: 
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2.2.2 Screening borstkanker 
In 2017 was de totale dekkingsgraad voor Ronse 60.6 % voor het bevolkingsonderzoek op 
borstkanker. Dit betekent dat 39,4 % van de vrouwen van de doelgroep zich niet preventief 
laat onderzoeken. De totale dekkingsgraad in 2017 voor het Vlaams gewest 65,2 %.  
 

                      
Bron: https://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/ 
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Meer gegevens hierover: 

 
 

 
 
2.2.3 Screening baarmoederhalskanker 
In 2017 was de totale dekkingsgraad voor Ronse 61,4 % voor het bevolkingsonderzoek op 
baarmoederhalskanker. Dit betekent dat 38,6 % van de vrouwen van de doelgroep zich niet 
preventief laat onderzoeken. De totale dekkingsgraad in 2017 voor het Vlaams gewest 62,2 
%., iets hoger dus. 
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Bron: https://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/ 

 
Meer gegevens hierover:  
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2.2.4 Conclusies a.h.v. de drie screeninggegevens in Ronse:  
De cijfers bevestigen de sociale ongelijkheid inzake gezondheid: ‘Arm maakt ziek en ziek 
maakt arm’. Ondanks de inspanningen die geleverd worden op federaal niveau om de 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg te bevorderen, blijven er – zoals in dit onderzoek -
nog heel wat drempels bestaan. 
Voor alle – door de overheid georganiseerde screenings – scoort de Ronsenaar minder goed 
dan in de provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest.  
De participatie aan borstkanker- en baarmoederhalskanker is hoger in Ronse dan de 
participatie aan dikkedarmkanker. Mogelijk verschil zit erin dat bij screening van de eerste 
twee, de arts of technieker het uitstrijkje of de mammografie integraal uitvoert, bij 
stoelgangonderzoek dient men thuis de prelevatie te doen a.d.h.v. richtlijnen, die niet voor 
iedereen voldoende worden begrepen. Mogelijk spelen ook etnische achtergronden hun rol.  
 
2.3 Curatieve gezondheidszorg 
 
2.3.1 Huisartsbezoek 
In 2014 had de Ronsenaar gemiddeld minder (75,6 %) huisartscontact dan de mediaan in 
Vlaanderen (83,5 %). 
 



pag. 402 

                      
Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse situeert zich op plaats 290 (op 308 gemeenten, zich situerend tussen Scherpenheuvel-
Zichem 89.1 % en Sint-Genesius-Rode 65.9 %).  Op één na zijn de 15 laagste scores gesitueerd 
rond Brussel. In 7 jaar tijd is er een lichte stijging waarneembaar.  
 

 
Gemeentemonitor editie 2018 
 
2.3.2 Tandartsbezoek 
Bij registratie in 2015 van het aantal Ronsenaars (in %) dat minstens 2 contacten had met een 
tandarts in 2 verschillende jaren binnen een periode van 3 kalenderjaren (jaar x, jaar x-1, jaar 
x-2), scoort Ronse (45,40 %) ook lager dan de mediaan van het Vlaams gewest (57.7 %). Ronse 
situeert zich op de derde laatste plaats in het Vlaams Gewest (Sint-Martens-Latem 69,5 % en 
Mesen 39.8 %). 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
We zien hier, in een periode van 8 jaar tijd wel een stijging die ongeveer analoog loopt met 
andere gemeenten.  
 

 
Gemeentemonitor editie 2018 
 
2.3.3 Antibioticaverbruik in de ambulante zorg 
Deze studie brengt een overzicht van het aantal terugbetaalde standaarddosissen antibiotica 
per 1.000 inwoners per dag tussen 1 juli van het jaar x en 30 juni van het jaar x+1 in de 
ambulante zorg. De grafiek is gebaseerd op gegevens van 2014. Ronse situeert (26,77) zich 
lager dan de mediaan van het Vlaamse Gewest, zijnde 30,0.  
Er werd gerekend met juli-juni jaren in plaats van kalenderjaren. Uit ervaring weet men dat de 
antibioticumconsumptie stijgt tijdens een griepepidemie. Een griepepidemie kan in het late 
najaar of in het vroege voorjaar vallen. Het is dus mogelijk dat men in het ene kalenderjaar 
twee griepepidemieën kent met als gevolg een hogere antibioticumconsumptie en in een 
ander kalenderjaar geen enkele griepepidemie met dus een lagere antibioticumconsumptie. 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse situeert zich op plaats 243, tussen Heers (43,3) en Lint (19,7). De 4 gemeenten met de 
laagste scores situeren zich ten zuid-oosten van de stad Antwerpen. Sinds 2008 zien we een 
stijging van 22,5 naar 26,77,  
 

 
Gemeentemonitor editie 2018 
 
In de meeste gemeenten zien we navenante stijgingen, behalve in de streek ten zuiden van 
Antwerpen en de Antwerpse Kempen, waar die stijging minder uitgesproken is en in sommige 
gemeenten ook dalingen vastgesteld worden.  
 
2.3.4 Chronische aandoeningen 
Aandeel (in %) van de Ronsenaars met minstens één statuut van chronische aandoening.  
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Bron: Inter Mutualistisch Agentschap (IMA) en Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse situeert zich op plaats 147 tussen Middelkerke (15.2 % en Kraainem 7.2 %). 
Zoals in de meeste andere gemeenten zien we hier een stijging met een 17 %.  
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
2.3.5 Diabetes prevalentie 
Hier wordt het aantal Ronsenaars in kaart gebracht die antidiabetesmedicatie krijgt of met 
een naar diabetes verwijzende nomenclatuur (diabetesconventie, diabetespas, zorgtraject) 
per 1.000 inwoners 
 

                     
Bron: InterMutualistisch Agentschap (IMA) en  

 
Ronse neemt hier met 72,68 per 1.000 inwoners een hoge plaats in de rangschikking van het 
Vlaams Gewest (mediaan 54,7). Ze neemt positie 11 in, tussen Middelkerke 84,6 en Linkebeek 
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38,2. In onze omgeving scoort ook Maarkedal (74,5) hoog. In 8 jaar tijd is er een stijging van 16 
% waarneembaar.  
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
3 Maatschappelijke zorg 
 
3.1 ‘Zorg dragen voor mekaar’ 
59 % van de bevraagde inwoners van Ronse vindt dat men ‘zorg draagt voor mekaar’. Dat 
percentage ligt gevoelig lager dan in het Vlaams gewest, waar dit 68 % bedraagt. 17 % is het 
hiermee oneens, ook hoger dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest. Dit lijkt een fenomeen 
van verstedelijking (meer migratie) te zijn: hoe groter de gemeente, hoe minder men mekaar 
ken en voor mekaar zorg wil dragen.  

 

                     
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
3.2 Maatschappelijke zorg - Weetjes 

6120 Ronsenaars hebben recht op het voorkeurstarief in de ziekteverzekering; 
 
In 2010 werd 23 keer een tussenkomst verleend door het OCMW bij verblijf in het ziekenhuis; 
het gaat hier uitsluitend over mensen die reeds de stap naar het OCMW hebben gezet; 
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5.2.6 Onderwijs 

 

 
 

5.2.6.1 Onderwijs in Ronse 

 
Er is recht op onderwijs voor alle kinderen, al is de impact van het stadsbestuur op het 
onderwijs – behalve het kunstonderwijs – zeer beperkt.  
Aangezien de armoedeproblematiek in Ronse deze in het Vlaams Gewest ver overstijgt, zien 
we in het onderwijs van Ronse hiervan ook de gevolgen, niet alleen voor kansarme kinderen, 
maar ook voor de hele schoolgemeenschap. 
 

Niet-stedelijk georganiseerd onderwijs 
 
1 Kleuteronderwijs 
 
1.1 Aantal kleuters in Ronse 
Aantal leerlingen in het gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs in Ronse (naar 
vestigingsplaats) per 1.000 inwoners. Vergeleken met het Vlaamse Gewest zijn er in Ronse 
zo’n 10 % meer kleuters.  
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse staat hiermee op plaats 47 in het Vlaamse Gewest (Spiere-Helkijn 90,1 -Kraainem 10,9). 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
1.2 Aantal leerlingen dat school loopt in Ronse 
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Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs t.o.v. de kleuterpopulatie (2,5  –  
5-jarigen) volgens vestigingsplaats. Hier zien we reeds een deficit van 10 % kleuters die niet  in 
de Ronsische scholen onderwijs lopen of helemaal niet op school ingeschreven zijn. Zie verder 
vergelijk.    
 

                       
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse staat hiermee op plaats 268 in het Vlaamse Gewest. Het aantal Ronsesche kleuters dat 
school loopt in Ronse daalde de laatste 10 jaar gestadig.  
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
1.3 Aanwezigheid in de kleuterschool  
Deze gegevens tonen de aanwezigheid van het aantal kleuters, ingeschreven in het gewoon 
kleuteronderwijs met minimumaanwezigheid van 150, 185 en 220 halve dagen voor 
respectievelijk 3-, 4- en 5-jarigen ten opzichte van het aantal 3-, 4- en 5-jarigen ingeschreven 
in het gewoon kleuteronderwijs, naar vestigingsplaats. 
 

                      
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
Die aanwezigheid is in Ronse lager dan in het gemiddelde van het Vlaamse Gewest. 
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 

 

                                            
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
2 Lager onderwijs 
 
2.1 Aantal leerlingen in het lager onderwijs in Ronse (2017) 
Het betreft hier het aantal leerlingen in gewoon of buitengewoon lager onderwijs in de 
gemeente naar vestigingsplaats per 1.000 inwoners. 

                      
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse staat hier op plaats 93 in het Vlaamse Gewest (Spiere-Helkijn 136,3 – Kraainem 15,4). 
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
2.2 Aantrekkingskracht scholen lager onderwijs van Ronse 
We zien hier het aantal leerlingen in gewoon of buitengewoon lager onderwijs naar 
vestigingsplaats in de gemeente ten opzichte van het aantal leerlingen in het gewoon of 
buitengewoon lager onderwijs met woonplaats in de gemeente en vergelijken dit met het 
Vlaamse Gewest.  
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
Hier zien we dat Ronse, ondanks haar centrumfunctie, slechts 93,2 % van het aantal leerlingen 
in het lager onderwijs ingeschreven heeft t.o.v. er leerlingen zijn in de stad.  
Ronse staat hiermee op plaats 197 (Spiere-Helkijn 243,3 % - 61,8 %). 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
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De problematiek doet zich in minder schrijnende vorm voor als in het secundair onderwijs (zie 
verder) maar ook in het basisonderwijs haalt Ronse in haar scholen zelfs niet het potentieel 
uit eigen stad.  
 
2.3 In- en uitstroom van leerlingen in het lager onderwijs (2017) 
Betreft het aantal leerlingen in het gewoon en buitengewoon lager onderwijs - in 
vestigingsplaats in de gemeente met woonplaats buiten de gemeente (inkomend) - in 
vestigingsplaats buiten de gemeente met woonplaats in de gemeente (uitgaand) ten opzichte 
van het aantal 6- tot 11-jarigen. 
 

              
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
We zien hier dat de uitstroom in 2017,  19,2 % veel groter is dan de instroom, 13 %.  
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
Vergelijking met de omliggende gemeenten.  
Bron: gemeentemonitor 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 en Provincies.in cijfers.be 
 
Vergeleken met de omliggende gemeenten valt de situatie voor het lager onderwijs nog mee, 
enkel Oudenaarde scoort iets beter.  
 
In onderstaande tabel vergelijken we met Oudenaarde en Brakel. 

                       
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 en Provincies.incijfers.be 
 
2.4 Kinderen in het lager onderwijs met thuistaal niet-Nederlands (2016) 
Aantal leerlingen met thuistaal niet-Nederlands dat naar gewoon lager onderwijs gaat ten 
opzichte van aantal leerlingen in het gewoon lager onderwijs, naar woonplaats. 
Op het congres werd deze parameter beschouwd als de belangrijkste oorzaak voor schoolse 
achterstand, groter dan het hebben van een moeder met een laag opleidingsniveau.  
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
Met meet dan 39 %, ook meer dan het dubbele van het Vlaamse Gewest, staat Ronse hiermee 
op de twaalfde plaats in het Vlaamse Gewest.  

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
Spijts alle inspanningen welke de stad Ronse levert (taallessen Nederlands…) vergroot de 
problematiek jaarlijks in belangrijke mate. In 8 jaar tijd is dit probleem zelfs bijna met de helft 
vergroot! 
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
2.5 Schoolse vertraging in het lager onderwijs (2017) 
Hier wordt het aantal leerlingen dat in het vierde leerjaar gewoon lager onderwijs 1 jaar of 2 
jaar en meer schoolse vertraging heeft opgelopen gemeten ten opzichte van het aantal 
leerlingen in het vierde leerjaar van het gewoon lager onderwijs, naar vestigingsplaats. 
 

                
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
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Ronse staat hiermee op de derde plaats in het Vlaamse Gewest met een schoolse vertraging 
van 1 en 2 jaar die het dubbele is van het gemiddelde in Vlaanderen! 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
3 Secundair onderwijs 
 
3.1 Aantal leerlingen in het secundair onderwijs in Ronse (2017) 
Meting van het aantal leerlingen in gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (inclusief 
deeltijds onderwijs) en in de gemeente naar vestigingsplaats per 1.000 inwoners. 
 

                      
 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
Het aantal leerlingen secundair onderwijs is in Ronse 30 % lager dan in het Vlaamse Gewest. 
Ronse situeert zich op plaats 118 in het Vlaamse Gewest (Malle 258,2 % - Sint-Pieters-Leeuw 
0.4 %). 
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
3.2 Aantrekkingskracht scholen secundair onderwijs van Ronse 
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ronse staat hiermee op plaats 127 (Wezembeek-Oppem 462,4 % - Sint-Pieters Leeuw 0,9 %).  
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
3.3 In- en uitstroom van leerlingen in het lager onderwijs (2017) 
Deze gegevens omschrijven het aantal leerlingen in het gewoon en buitengewoon secundair 
onderwijs (inclusief deeltijds onderwijs) - in vestigingsplaats in de gemeente met woonplaats 
buiten de gemeente (inkomend) - in vestigingsplaats buiten de gemeente met woonplaats in 
de gemeente (uitgaand) ten opzichte van het aantal 12- tot 17-jarigen. 
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
In 9 jaar tijd is de instroom van leerlingen voor het secundair onderwijs gedaald van 18,8 % 
naar 14,8 % en de uitstroom van de eigen leerlingen voor het secundair onderwijs gestegen 
van 29,2 % naar 40 % !! 
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Bij de inschatting van dit item moeten we bovendien rekening houden met het gegeven dat 
de randgemeenten van Ronse zelfs geen secundair onderwijs op hun grondgebied hebben.  
 
3.4 Schoolse vertraging in het secundair onderwijs (2017) 
Het betreft het aandeel leerlingen dat in het eerste jaar van de tweede graad voltijds gewoon 
secundair onderwijs 1 jaar of 2 jaar en meer schoolse vertraging heeft opgelopen ten opzichte 
van het aantal leerlingen in het eerste jaar van de tweede graad voltijds gewoon secundair 
onderwijs, naar vestigingsplaats (opgesplitst naar ASO, TSO, BSO en KSO). 
 

              
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
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De schoolse vertraging in het secundair onderwijs is in Ronse 38 % hoger dan het gemiddelde 
van het Vlaamse Gewest. Ronse staat hiermee op plaats 19.  
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en gemeentemonitor 
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
3.5 Vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs (2014) 
Aantal jongeren tot 25 jaar dat het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (inclusief 
deeltijds onderwijs) verlaat zonder kwalificatie secundair onderwijs ten opzichte van het 
aantal 18-25 jarigen dat in dat jaar van het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs 
(inclusief deeltijds onderwijs) uitstroomt, naar woonplaats. 
     

          
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
Dit aantal is in Ronse 60 % hoger dan in het gemiddelde van het Vlaams Gewest.  
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Ronse staat hiermee op plaats 10 in het Vlaamse gewest (Niet 23.6 % - Kortenaken 1.2 %). 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
3.6 Kinderen in het secundair onderwijs met thuistaal niet-Nederlands (2016) 
Omschrijving: Aantal leerlingen met thuistaal niet Nederlands dat naar gewoon secundair 
onderwijs (voltijds of deeltijds) gaat ten opzichte van aantal leerlingen in het gewoon 
secundair onderwijs (voltijds of deeltijds), naar woonplaats. 
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Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
 
Het resultaat voor Ronse is 2,4 maal groter dan het gemiddelde in Vlaanderen.  
Ronse situeert zich hiermee op plaats 12 in het Vlaamse Gewest (Kraainem 59,5 – Sint-
Laureins 0,5 %). 
Experten geven dit gegeven aan als belangrijkste oorzaak voor leerachterstand, groter dan het 
hebben van een moeder met een laag opleidingsniveau.  
 

 
Bron: Departement Onderwijs & Vorming en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Uit de tabellen kan geleerd worden dat het probleem groter wordt naarmate we met de 
kinderen evolueren van het kleuter- naar het secundair onderwijs.  
 
Een analyse op niveau provincie leert ons ook volgende zaken voor het secundair onderwijs 
voor 2017: 
In het secundair onderwijs gaat 44,5 % van de leerlingen naar school in een andere gemeente. 
Dit lijk prima bij een vergelijk met het Vlaams Gewest (54,2 %), doch men moet weten dat de 
meeste gemeenten in Vlaanderen – ook de randgemeenten van Ronse – geen secundair 
onderwijs aanbieden.  
 
De realiteit wordt anders als we de gemeenten uit de omgeving die wel secundair onderwijs 
aanbieden met elkaar vergelijken:  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 en  Provincies.incijfers.be 
 
44,5 % van de leerlingen voor het secundair onderwijs in Ronse gaat elders naar school. In 
Oudenaarde daarentegen bedraagt dit 16,3 %. Ronse doet het zelfs slechter dan Brakel met 
42,0%.  
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Het aantal leerlingen buitengewoon onderwijs bedraagt in Ronse 5,7 %, t.a.v. het Vlaamse 
gewest: 4,6 % 
 
In absolute getallen  
Het aantal leerlingen secundair onderwijs in Ronse bedraagt 1.810. Het aantal leerlingen 
secundair onderwijs in de Ronsische scholen (hier veronderstellen we in input van de 
omliggende gemeenten) bedraagt 1.436, een ernstig deficit dus.  
Voor Oudenaarde bedraagt dit 2.034 en 4.668 (meer dan het dubbele). 
Voor Brakel : 983 – 1.387 (50 % meer dan haar eigen aanbod).  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 en Provincies.incijfers.be 
 
Voor de hele regio zijn Ronse-Oudenaarde -Brakel de communicerende vaten.  
Ronse is hier dus de heel zwakke leerling.  
 
3.7 Gerelateerde elementen 
36 % van de kinderen in het lager onderwijs heeft een laag opgeleide moeder. In het Vlaams 
Gewest bedraagt dit 20 %. 
In het secundair onderwijs is de realiteit nog iets erger. 38,2 % van de kinderen in Ronse heeft 
een laag opgeleide moeder. Voor het Vlaams Gewest is dit 23,0 %. 
 
In het basisonderwijs spreekt 43 % van de leerlingen thuis geen Nederlands. Dit is 2.5 maal 
zoveel als in het Vlaams Gewest, 17,1 %.  
Voor 32,5 % van de kinderen in het secundair onderwijs is de thuistaal niet-Nederlands t.o.v. 
13,7 % in het Vlaams gewest. Dit is 2,5 maal zo veel!  
Studies wijzen uit dat het effect op de schoolse vertraging van deze kinderen groter is dan het 
hebben van een laaggeschoolde moeder.  
 
43,8% van de kinderen uit de lagere school ontvangt een schooltoelage. Dit is meer dan het 
dubbele van het Vlaams gewest, 21.8 %.   
Voor het secundair onderwijs bedraagt dit 45.7 % t.a.v. het Vlaamse gewest 27,3 %, dus bijna 
het dubbele. . 
Bron van de gerelateerde elementen: gemeentemonitor: Provincies.incijfers.be 
 

Schoolse vertraging van 1 jaar in het gewoon lager onderwijs volgens vestigingsplaats. Deze is 
in Ronse 24,9 %, het dubbele van het Vlaamse Gewest (12.3 %)! 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
9,1 % van de leerlingen in het secundair onderwijs heeft een schoolse vertraging van 2 jaar en 
meer. Dat is bijna het dubbele dan in het Vlaams Gewest, 5,2% 
 
16,2 % van de kinderen uit het secundair onderwijs verlaat vroegtijdig het onderwijs. Op 
niveau Vlaams gewest is dit 10,7 %.  
Bron van deze gerelateerde elementen: gemeentemonitor: Provincies.incijfers.be. 

 
De schoolbesturen en leerkrachten van de Ronsische basisscholen worden meer en meer 
geconfronteerd met armoede en diversiteit in de klas. Leerkrachten beschikken niet altijd over 
de gepaste competenties om goed met deze verscheidenheid in de klas om te gaan.  
Bron: 16 prioriteiten voor Stad en OCMW, ieders stem telt.be 

 
4 Hoger onderwijs 
De invoering van het Hogeschooldecreet in 1994, waarbij een school minstens 200 studenten 
diende te hebben heeft ertoe geleid dat de afdelingen verpleegkunde en kinesitherapie op 
hogeschoolniveau in Ronse stop gezet zijn geworden.  
Sinds 1997 zijn er geen hogeschoolstudenten in Ronse meer.  
Er wordt thans wel een algemeen tekort aan verpleegkundigen vastgesteld in Vlaanderen.  
 
5 Kunstonderwijs in Ronse. Kunstacademie Vlaamse Ardennen 
De KAVA verschaft deeltijds kunstonderwijs en heeft als centrumstad Ronse ook drie filialen, 
nl.  Brakel, Kluisbergen en Maarkedal.  
Het rijke aanbod situeert zich op vlak van muziek, woord, dans en beeldende en audio-visuele 
kunsten.   
Zie verder in dit hoofdstuk: ‘Stedelijk georganiseerd onderwijs’. 
 
6 Aanbod onderwijs : visie van de Ronsenaar 
Niettegenstaande de afbouw van het aanbod aan onderwijs mogelijkheden, de resultaten op 
vlak van schoolse vertraging en voortijdige stopzetting van het studietraject, alsook de grote 
uittocht van leerlingen uit Ronse naar onderwijsinstellingen buiten de stad, blijkt – bij 
onderzoek i.f.v. de gemeentemonitor – de Ronsenaar zelf omtrent dat aanbod nog niet zo 
overtuigend ontevreden te zijn.  
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Voor het kleuteronderwijs blijkt 84 % van de inwoners tevreden te zijn (versus 89 % in het 
Vlaamse Gewest) tegenover 9 % ontevreden (4 %  in het Vlaams Gewest).  
 

                             
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Gemeentemonitor editie 2018 
 
Ook voor de onderwijsvoorzieningen in het algemeen krijgen we geen duidelijk signaal van de 
Ronsenaar zelf: 85 % is tevreden (87 % in het Vlaams Gewest), slechts 4 % is ontevreden (3 % 
in het Vlaams Gewest).  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Gemeentemonitor editie 2018 
 

Stedelijk georganiseerd onderwijs (KAVA) 

7.1 Aanbod 
Sinds 2012 huizen het Deeltijds Kunstonderwijs en de Kunstacademie Vlaamse Ardennen in 
een nieuw complex in de Wolvenstraat.  
Er wordt verwezen naar de website ‘www.kunstacademievlaamseardennen.be’ van de KAVA 
voor een gedetailleerd informatie-overzicht.  
Naast de ‘domeinoverschrijdende Initiatie (Octopus)’ voor 6- en 7-jarigen - waarin kinderen 
ondergedompeld worden in een kunstenbad en kennis maken met Beeld, Dans, Muziek en 
Woord - bied KAVA sinds kort ook de nieuwe Muziekinitiatie en Woordinitiatie voor 7-jarigen 
aan. Reeds op zeer jeugdige leeftijd leren kinderen op de KAVA op een ongedwongen manier 
hun echte talenten en voorkeuren ontdekken. 
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen thans ook onmiddellijk starten met een instrument naast het 
Muziekatelier (huidige AMV). 
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Volgend aanbod is er op het gebied van Muziek: 

Strijkers 
Viool, Altviool, Cello en Contrabas 
Houtblazers 
Blokfluit, Dwarsfluit, Hobo, Klarinet, Fagot, Saxofoon 
Koperblazers 
Trompet, Bugel, Hoorn, Tuba, Trombone 
Toetsinstrumenten 
Piano, Orgel 
Gitaar, Harp, Accordeon, Slagwerk en Zang 

 
De reeds bestaande ‘Optie Klassiek’ en ‘Optie Jazz-Pop-Rock’ werden vanaf de 3de Graad 
aangevuld met de nieuwe Opties ‘Musical/Muziektheater’, ‘Oude Muziek en ’Comoneren-
arrangeren’. 
In het domein Woordkunst-Drama worden thans de nieuwe Opties ‘Spreken en Vertellen’ en 
‘Verteltheater’ aangeboden. 
Binnen het domein Dans introduceren ze naast de ‘Klassieke Dans’ nu ook de ‘Hedendaagse 
Dans’ (ook voor Volwassenen). 
Voor het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten vervoegt het ‘Projectatelier’ het reeds 
bestaande aanbod van Schilderkunst, Tekenkunst, Keramiek en Digitaal Beeldatelier. 
 
De KAVA Ronse heeft een grote locatie te Ronse en heeft daarnaast nog drie filialen: in Brakel, 
Kluisbergen en Maarkedal. Op campus Ronse wordt het volledig aanbod aangeboden.  
 
7.2 Visie 
In 2017 werd voor de KAVA volgende visie verder ontwikkeld: 
De leerlingen kunnen op de academie lessen volgen vanuit een specifieke interesse, 
engagement en motivatie. De academie respecteert elk van deze motivaties en geeft daar een 
gedifferentieerd, maar immer kwalitatief antwoord op: vanuit de capaciteiten en  
groeimogelijkheden van elke leerling wordt een artistiek en pedagogisch onderbouwd 
onderwijs aangeboden. 
KAVA is een ‘brede’ school, die open staat voor een zo ruim mogelijk publiek.  
Een bont en heterogeen gezelschap is kenmerkend voor de academie. Er wordt betracht  om 
de diverse bevolkingsgroepen te benaderen en hierdoor een nog betere integratie en 
deelname aan ons kunstonderwijs te beogen.  
Ook voor mensen met beperkingen worden de deuren wijd open gezet. Er wordt permanent 
gezocht naar de nodige omkadering en zorg die specifieke leerlingen en/of groepen nodig 
hebben om op een eigen tempo en volgens de eigen capaciteiten maximaal creatief en 
artistiek te ontwikkelen. 
Concreet organiseert KAVA jaarlijks workshops voor de leerlingen van de basisscholen in 
Ronse en omgeving. Hierdoor wordt een grote verscheidenheid aan doelgroepen en culturen 
bereikt.  
De samenwerking met de basisschool Glorieux en Decroly is een ander voorbeeld:  leerlingen 
die moeilijk de weg naar de Kunstacademie vinden krijgen er les in verschillende domeinen, 
binnen hun eigen schoolomgeving.  
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Binnen de hervorming van het  Deeltijds Kunstonderwijs zijn er voor jongeren en volwassenen 
nieuwe studierichtingen en opties aangevraagd: Hedendaagse dans, Verteltheater, Oude 
Muziek, Projectatelier…. 
 
7.3 Aantal leerlingen 
- Academiejaar: 2016-2017 

- Ronse : 1046 (inclusief Decroly en Glorieux) 

- Brakel : 178 
- Kluisbergen : 193 
- Maarkedal : 208 
Totaal= 1625 
 

- Academiejaar 2017-2018 
- Ronse : 1160 (inclusief Decroly en Glorieux) 

- Brakel : 154 

- Kluisbergen : 209 

- Maarkedal : 205 

Totaal= 1728  

 
- Academiejaar 2018-2019 

- Ronse : 1146 (inclusief Decroly en Glorieux) 

- Brakel : 160 

- Kluisbergen : 204 

- Maarkedal : 201 

Totaal= 1711 

 
7.4 Knelpunten in de nieuwe infrastructuur 
 
In 2012 werd de cc. De Ververij geopend, een gloednieuw complex met veel mogelijkheden.  
Na enkele jaren kunnen we enerzijds een stijging van het aantal leerlingen waarnemen, 
anderzijds komen stilaan ook de mankementen van het complex zelf tot uiting, welke op korte 
termijn een oplossing zouden moeten krijgen: 

 De temperatuur kan zeer hoog oplopen in de gebouwen.  
In de dansklas en in de leslokalen van BAK stijgt de temperatuur in de maanden mei, 
juni, juli, augustus, september al snel tot boven 30 °C. 
De lessen dreigen hierdoor afgelast te moeten worden aangezien het niet verantwoord 
is voor personeel & leerlingen om in deze extreme hitte les te geven/volgen. 
De ramen kunnen niet geopend worden in de gebouwen van BAK. 
Ook in de klassen op de 1ste & 2de verdieping loopt de temperatuur flink op. 
Muziekinstrumenten zijn ook niet bestand tegen deze grote 
temperatuurschommelingen. 

 Er wordt een luchtvochtigheid van 30% vastgesteld in de klassen. 
De instrumenten in het gebouw lijden erg onder de droogte. Zo is het belangrijk dat 
een piano in een omgeving staat met een luchtvochtigheidsgraad tussen de 45% en 60 
% staat. 
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Door de droogte slijten ze veel sneller, de toonstabiliteit is minder waardoor ze vaker 
moeten gestemd worden.  
Kortelings beschikt de KAVA ook over een klavecimbel, waarvoor de problematiek 
dezelfde zal zijn. Dit is een uiterst gevoelig instrument dat pas goed functioneert met 
een optimale luchtvochtigheid.  
Het is ook belangrijk dat de temperatuur relatief constant is en ligt tussen de 15 en 18 
graden. (zie supra). 

 De bediening van de verlichting (en zonnewering) werkt vaak niet naar behoren. 
Het aan en uit zetten van de verlichting is geen evidentie in vele van deze ruimtes. 
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5.2.7 Menselijke ontplooiingkansen in Ronse  

 

5.2.7.1 Cultuur 

 

 
 
1 Cultuuraanbod 
In Ronse waren er in 2016 1,7 activiteiten rond ‘Podiumkunsten’, in het Vlaamse Gewest 
waren dat er gemiddeld 6,2.  
Podiumkunsten omvat: muziek (inclusief festival), dans- of theatervoorstelling, film. 
 

                      

Bron:, Gemeentemonitor editie 20 bewerking 
 
2 Bijwonen van cultuurevenementen 

7 % van de bevraagde Ronsenaars gaf aan in Ronse meer dan 12 maal/jaar naar een cultureel 
evenement geweest te zijn (4 % in het Vlaams Gewest), 55 % tot 12 maal (48 % Vlaams 
gewest). In een andere gemeente deed hij dat 9 % dat meer dan 12 keer per jaar (11 % in het 
Vlaams Gewest) en 48 % minder dan 12 maal (Vlaams Gewest 54 %).  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 

Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
3 Tevredenheid omtrent de culturele voorzieningen 

66 % van de ondervraagde Ronsenaars is tevreden omtrent de culturele voorzieningen in de 
stad (versus 72 % in het Vlaams Gewest); 10 % is hierover ontevreden (idem gemiddelde 
Vlaams gewest).  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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5.2.7.2 Bibliotheek 

 

 
 
13.1. De bibliotheek van Ronse 
De bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over 
kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van 
deze vragen. De bibliotheek is actief op het vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en 
cultuurparticipatie. De bibliotheek van Ronse is een ambitieuze bibliotheek die het belang van 
lezen, taalvaardigheid en leren voor elke Ronsenaar onderkent. 
De bibliotheek is een middelgrote bibliotheek met 30 openingsuren per week. Buiten de 
reguliere openingsuren, staat de bibliotheek ook open voor klasuitleningen en rondleidingen 
aan groepen.  
De bibliotheek beschikt over een uitgebreide en actuele fysieke en digitale collectie en zet in 
op specifieke collecties voor specifieke doelgroepen. Het gratis lidmaatschap en het gratis 
uitlenen van gedrukte materialen zorgen voor een laagdrempelige toegang tot het aanbod 
van de bib. Voor audiovisuele materialen wordt er wel nog leengeld gevraagd, wat een 
drempel vormt voor bepaalde doelgroepen.  
De bibliotheek heeft een sterk lenersaantal dat nog steeds aangroeit. Het nog meer bereiken 
van bepaalde doelgroepen (vb. kansarmen, laaggeletterden, de volwassen allochtone 
bevolking) en het voorzien van een aanbod voor personen die minder mobiel zijn, vormen 
echter belangrijke uitdagingen. Het uitlenen van materialen blijft een kerndoelstelling van de 
bibliotheek, maar daarnaast kent de bibliotheek ook een uitgebreide activiteiten- en 
doelgroepenwerking, voor kinderen, jongeren en voor volwassenen, en een sterke 
samenwerking met het onderwijs in Ronse. Inzet op het stimuleren van leesplezier en de 
leesvaardigheden, educatie en levenslang leren, informatiegeletterdheid en het verkleinen 
van de digitale kloof staan hierbij centraal.  
Het potentieel van de bibliotheek als laagdrempelige culturele instelling en partner én als 
ontmoetingscentrum in de stad Ronse is zeer groot. Mensen komen niet alleen materialen 
lenen, maar ook verblijven in de bibliotheek, ontspannen, een krant lezen, studeren, een 
groepswerk maken, internet consulteren. De verouderde infrastructuur en inrichting van de 
bibliotheek zorgt er echter voor dat het potentieel van de bibliotheek niet ten volle ontplooid 
kan worden. De fysieke toegankelijkheid van de bibliotheek vormt een ernstig knelpunt, en de 
inrichting van het gebouw verhindert de realisatie van de kerndoelstellingen van een moderne 
bibliotheek (inzetten op beleving, ontmoeting…). De huidige interne organisatie en het 
ontbreken van zelfuitleen maken een efficiënte dienstverlening aan de klant en een optimale 
inzet van de competenties van de medewerkers onmogelijk. 
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2 Het lezerspubliek van de bibliotheek 
 
2.1 Aantal leners in een bibliotheek (individuele gebruikers), algemeen 
In 2015 waren er 6.331 leners in de bibliotheek, zijnde 24,6 % van de bevolking van Ronse. Dat 
is meer dan het aantal leners van een bibliotheek in het Vlaamse Gewest (21 %). Deze cijfers 
zijn exclusief de lidmaatschappen voor niet-individuele gebruikers. De bereikte doelgroep is in 
werkelijkheid dus groter. Het lenersaantal is in 2017 gestegen ten opzichte van de voorgaande 
jaren. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal leners 
bib Ronse 

6.970 6.669 6.636 6.581 6.317 6.363 6.201 6.331 6.360 6.658 

Totale bevolking 24 639 24 874 25 146 25 176 25 403 25 565 25 629 25 783 ?????  

% leners Ronse 28,3 26,8 26,4 26,1 24,9 24,9 24,2 24,6   

% leners in 
Vlaams Gewest 

24,6 24,2 23,5, 23 22,6 22,2 21,4 21   

Bron:Gemeentemonitor editie 2018 (tot 2015), ????? eigen cijfers stadsbibliotheek Ronse voor 2016 en 2017 

 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
2.2 Aantal leners jonger dan 15 jaar t.o.v. het totaal aantal jongeren onder de 15 jaar (in %): 
In de groep leners van de bibliotheek jonger dan 15 jaar, zien we in 2015 58,4 % leners, t.o.v. 
40,5 % in het Vlaamse Gewest. In 2017 telde de bibliotheek 3.095 leners jonger dan 15 jaar. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal leners 
bib Ronse < 15 
jaar 

3.438 3.722 3.328 3.508 3.668 2.751 2.936 2.967 2.970 3.095 

% leners Ronse 
< 15 jaar 

73,6 78,5 68,.2 71,4 72,9 54,0 58,0 58,4 ?????  

% leners in 
Vlaams Gewest 
< 15 jaar 

49,1 48,1 46,2 44,4 44,2 44,4 40,7 40,5   

Bron: Gemeentemonitor editie 2018 (tot 2015), eigen cijfers stadsbibliotheek Ronse voor 2016 en 2017 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Volgens de gemeentemonitor editie 2018 heeft in 2017 49 % van de ondervraagden de 
bibliotheek van Ronse niet bezocht. Dat is lager dan het gemiddelde in het Vlaamse Gewest 
(52 %). 36 % deed dit tot 12 maal per jaar (tegenover 32 % in het Vlaams Gewest) en 14 % 
meer dan 12 maal (versus 15 % in het Vlaams Gewest).  
 

3 Bibliotheekbezoek in de eigen gemeente, Ronse 
49 % van de ondervraagden heeft in 2017 de bibliotheek van Ronse niet bezocht. Dat is lager 
dan het gemiddelde in het Vlaamse Gewest (52 %). 36 % deed dit tot 12 maal per jaar 
(tegenover 15 % in het Vlaams Gewest) en 14 % meer dan 12 maal (versus 15 %).  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Niet elke bezoeker van de bibliotheek leent materialen uit. De bibliotheek wordt ook bezocht 
om de krant of een boek te lezen, om te studeren, om een groepswerk te maken… In 2016 
registreerde1 de bibliotheek 92.279 bezoekers, in 2018 waren er 94.632 bezoekers2. Het 
aantal bezoekers is evenwel gedaald ten opzichte van 2013. 
 

 2013 2014 2015 2016 2018 

Aantal bezoeken bibliotheek 98 580 97 000 96 150 92 279 94 632 

 
Bron: Stadsbibliotheek Ronse 
 

4 De collectie3 
De collectie van de bibliotheek aanvullen en vernieuwen is een dagelijks proces in de 
bibliotheek. In 2015 telde de bibliotheek van Ronse 18.441 audiovisuele werken, zijnde 0,72 
per inwoner.  Dit was hoger dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest, zijnde 0.60. 
De bibliotheek had in 2015 76.000 gedrukte werken, zijnde 2,94 per inwoner, hetgeen lager 
was dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest, 3.17 (Bron: Gemeentemonitor editie 2018).  
 
De tabel hieronder geeft een overzicht van het bezit en de aanwinsten in de bib: 

 Bezit Aanwinsten 

 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Gedrukte 
materialen – 
open kast 

54 257 53 503 51 319 52 966 
 

52 311 
 

11 098 
 

5 345 
 

5 428 5 079 5 794 

                                                           
1 De bezoekersteller registreert enkel de mensen die de bib bezoeken via de hoofdingang. In werkelijkheid is het aantal bezoekers van de bib 

nog een stuk groter, gezien de bezoekers die voor activiteiten binnenkomen via de zij-ingang niet geregistreerd worden. 
2 Er zijn geen exacte bezoekerscijfers beschikbaar voor 2017 wegens een maandenlang defect aan de bezoekersteller. 
3 De gebruikte terminologie is als volgt: Bezit: Het aantal eenheden, waarbij wordt geteld op exemplaarniveau, per barcode. Het betreft hier 

alle materialen van de bibliotheek, die in bezit waren op 31 december van het betreffende werkjaar. Aanwinsten: Het aantal materialen dat 
in de loop van het jaar is verworven. Uitleningen: Het aantal keer dat een materiaal is uitgeleend door gebruikers in de loop van betreffende 
jaar. Verleningen worden hier niet meegeteld.  Verlengingen: Het aantal keer dat de oorspronkelijke uitleenperiode van een materiaal is 
verlengd in de loop van het jaar. 
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AVM – open 
kast 

13 554 15 362 15 699 15 282 
 

15 249 
 

1 687 2 041 2 233 2 091 1 250 

Gedrukte 
materialen – 
magazijn 

27 255 
 

27 098 
 

24 681 22 925 22 721      

AVM –
magazijn 

2 972 
 

2 445 
 

2 742 2 635 2 766      

Bron: stadsbibliotheek Ronse 

 

Naast de fysieke collectie, wordt ook ingezet op de digitale collectie, met onder meer de 
Fundels (digitale prentenboeken), online databanken, online kranten en tijdschriften (inclusief 
archief)… De bibliotheek leent ook 8 e-readers uit met een selectie van e-boeken. De bib zet 
ook in op specifieke collecties voor specifieke doelgroepen (grootletterboeken, Makkelijk-
lezen boeken en Daisy-boeken…). Er is ook interbibliothecair leenverkeer mogelijk. 
 

                      

Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
13.5 Het gebruik van de collectie 
Raadplegen en lenen in de bibliotheek is gratis, met uitzondering van het lenen van de AVM-
materialen (waarvoor leengeld wordt gevraagd).  
De uitleningen en verlengingen van AVM-materialen gingen achteruit in 2017 ten opzichte van 
de jaren daarvoor. Dit is deels te wijten aan het feit dat de leentermijn voor series gewijzigd is, 
maar ook aan een evolutie die bij veel bibliotheken merkbaar is (online muziek en 
beeldcultuur). 
Voor de gedrukte materialen was er ten opzichte van 2016 een stijging in zowel het aantal 
uitleningen (103764 uitleningen in 2017 en 99548 in 2016) als het aantal verlengingen (70 927 
in 2017 en 66 220 in 2016). De stijging is merkbaar bij zowel jeugd als volwassenen.  
 
Het gebruik van de collectie: 

 Uitleningen Verlengingen 

 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 

Totaal gedrukte 
materialen – 
open kast 

103 764 99 548 102 529 103 708 70 927 66 220 61 249 61 367 
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Totaal AVM – 
open kast 

10 618 14 994 13 594 13 716 2 630 3 927 3 254 3 369 

Gedrukte 
materialen – 
magazijn 

1 781 1 649 1 291 1 192 1 977 1 705 1 390 1 106 

AVM - magazijn 180 230 163 131 46 50 44 65 

Totaal 
magazijncollectie 

1 961 1 879 1 454 1 323 2 023 1 755 1 434 1 171 

Bron: Stadsbibliotheek Ronse 
 

13.6 Activiteiten- en doelgroepenwerking 
De bibliotheek zet in haar activiteiten- doelgroepenwerking in op het stimuleren van 
leesplezier en de leesvaardigheden bij kinderen, jongeren en volwassenen, educatie en 
levenslang leren, informatiegeletterdheid en het verkleinen van de digitale kloof. Het aanbod 
bestaat uit voorleesuurtjes, (auteurs)lezingen, leesclubs, vertellingen, (digitale) cursussen, 
workshops, film- of muziekbeleving… Het aanbod werd de laatste jaren sterk uitgebreid.  
De bibliotheek speelt zoveel mogelijk in op regionale of nationale leesbevorderende 
initiatieven (vb. de Jeugdboekenmaand, de Voorleesweek, Boekstart…). De bib beoogt in haar 
activiteitenwerking waar mogelijk samen te werken met partners (het cultuurcentrum, 
Samenlevingsopbouw, Vormingplus, Leerpunt, Kind en Gezin…). De bibliotheek verleent ook 
haar medewerking aan verschillende werkgroepen van de cultuurraad (vb. WG Gedichtendag, 
WG Ronssies Geklapt, WG Picturale) en hun activiteiten.  
 
* Samenwerking met het onderwijs 
De bibliotheek zet in op een sterke scholenwerking, zowel binnen als buiten de reguliere 
openingsuren.  
Het hele jaar door verwelkomt de bibliotheek klasgroepen van alle leeftijden, van kleuters tot 
leerlingen uit het middelbaar onderwijs.  
Er zijn speciale uitleenfaciliteiten voor leerkrachten en leerlingen. In 2017 waren er 374 
klasbezoeken voor klasuitleningen, 55 introducties met klasuitlening en 18 rondleidingen 
(voor het eerste middelbaar). Er worden ook jaarlijks leesbevorderende activiteiten 
georganiseerd voor de scholen: 

- Auteurslezingen voor de lagere school (1e, 3e en 4e leerjaar) in het kader van de 
Jeugdboekenmaand  

- Het jeugdboekenmaandspel voor klassen (in 2017 speelden 22 klassen het spel) 
- Workshops met illustratoren in het kader van de Picturale voor alle kinderen van het 

tweede leerjaar. 
- Auteurslezingen in samenwerking met en voor de middelbare scholen.  

 
13.7 Digitale dienstverlening 
De bibliotheek beschikt over 9 publieksPC’, die intensief gebruikt worden door het publiek. 
 

Aantal gebruikers PC’s  

2017 3 093 

2016 2 435 

2015 2 352 

2014 3 920 
Bron: Stadsbibliotheek Ronse 
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De bibliotheek zet in op online dienstverlening. Het aantal unieke bezoekers per jaar van de 
online catalogus stijgt (12.992 in 2017; 7.321 in 2016). Ook het aantal geregistreerde 
lidmaatschappen in “Mijn bibliotheek” (mogelijkheid om online te verlengen, te reserveren…) 
is licht gestegen (2.483 in 2017; 2.452 in 2016). 
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5.2.7.3 Jeugd 

 
 
1 Cijfergegevens van de jeugddienst (vrij stabiele gegevens tot 2018) 
Speelpleinwerking:  

 alle vakanties, behalve Kerst 

 max 100 kinderen/dag 
Villa Creademie: 

 zomervakantie 

 max. 40 kinderen/dag 
Buurtspeelpleinen: 

 zomervakantie 

 60-tal kinderen/dag 
Animatorenploeg: 

 20tal animatoren jeugddienst 

 15-tal animatoren Lejo Ronse 
Lejo Ronse: 

 Activiteitenaanbod 

 Outreachende werking 

 Project werkingen 
Jeugdverenigingen: 

 Aantal: 7 

 Aantal leden: 710 

 Aantal leiding: 110 
 
2 Evaluatie van het aanbod voor de jeugd 
 
2.1 Aanbod speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar 
In Ronse zijn 49 van de ondervraagden tevreden over het aanbod van speelpleinen in de stad 
voor kinderen tot 12 jaar. In het Vlaams Gewest ligt die tevredenheid hoger, 61 %. 29 % is het 
zelfs oneens, in vergelijking met het Vlaams Gewest, 21 %.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
2.2 Aanbod plekken voor ontspanning voor de Jeugd 
44 % van de ondervraagden is van mening dat er voldoendegeschikte plaats in de stad is voor 
de jeugd, in het Vlaams Gewest is dit 51 %.  

0

20

40

60

80

Oneens Neutraal Eens

Aandeel van de bevolking (%) dat 
vindt dat er voldoende aanbod 

speelvoorzieningen voor kinderen tot 
12 jaar zijn. Ronse versus Vlaams 

Gewest.

Ronse Vlaams Gewest



pag. 452 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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5.2.7.4 Sport 

 

 
 
1 Sport algemeen 
 
1.1 Aanbod sport (exclusief zwemmen, zie verder) 
 
1.1.1 Belangrijkste gegevens uit het jaarverslag stedelijke sportdienst 
Voor volgend aanbod aan sportactiviteiten kan men in de stedelijke sportinfrastructuur 
terecht:  
*’t Rosco: 
Grote zaal: Centraal in de sporthal is er een grote zaal die kan worden verdeeld in drie 

kleinere delen. Er zijn veel sporten die je hier kan beoefenen, zoals minivoetbal, 
basketbal, gymnastiek, badminton... Ook zijn er meerdere scoreborden aanwezig. 
In de zaal is er ook een uitschuifbare tribune aanwezig die plaats biedt aan 
ongeveer 400 toeschouwers. 

Polyvalente zalen: Er zijn twee zeer ruime en aangename polyvalente zalen met heel veel 
lichtinval. Beide zalen zijn voorzien van spiegels en een professionele dansvloer. 
Deze zalen kunnen zowel door clubs als door particulieren worden gehuurd. 

Klimmuur: In de sporthal is ook een grote klimmuur aanwezig van maar liefst 11 m. hoog. Er 
zijn 15 klimtouwen ter beschikking met verschillende klimroutes variërend in 
moeilijkheidsgraad. Er zijn diverse overhangen met verschillende inclinaties. 

 
*Sportzone Steenweg op Leuze: 
Finse Piste: De Finse Piste loopt rondom de sportzone en is vrij toegankelijk. Het parcours is 

1450 m. lang met een breedte van 1m80. Het traject is voorzien van de nodige 
verlichting en een ondergrond die bestaat uit boomschors om de impact op de 
gewrichten tijdens het lopen te dempen. De piste wordt volledig afgebakend door 
boordstenen. 

Omnisportterrein: Op het verharde omnisportterrein kunnen er verschillende sporten worden 
beoefend zoals voetbal, basketbal, volleybal... Iedereen kan hier gratis gebruik van 
maken. 
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Petanquevelden: Ook petanque is mogelijk aan de sporthal. Er zijn maar liefst vier 
petanquebanen. Iedereen kan hier vrij gebruik van maken en je kan 
petanqueballen vragen aan de balie van de sporthal. 

Buitenspeelpleintje: Kinderen en jongeren kunnen ravotten op het speelplein aan de ingang 
van de sporthal. Dit is op elk moment van de dag vrij toegankelijk. 

Terreinen KSK Ronse: Naast de sporthal bevinden zich ook de terreinen en hoofdtribune van 
voetbalclub KSK Ronse. 

 
*Bezetting ‘t Rosco 
In 2018 is er in de stedelijke sportinfrastructuur ’t Rosco  9.238,16 uur bezetting geweest. De 
drukste momenten zijn tussen 18 en 20 uur.  

 
Bron: Sportdienst stad Ronse 

 
1.1.2 Aantal sportclubs in Ronse 
In Ronse zijn er 2,57 sportclubs per 1.000 inwoners, terwijl het gemiddelde in het Vlaams 
Gewest 4,17 bedraagt. Dat is dus bijna 40 % minder dan gemiddeld in Vlaanderen. 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 , bewerking  
 

1.1.3 Aantal sportaccommodaties in Ronse 

In Ronse waren er in 2017 1,92 sportaccommodaties per 1.000 inwoners. In Vlaanderen zijn er 

dat gemiddeld 3,17.  

                      

Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking  

 
1.1.4 Aantal sportactiviteiten in Ronse 
In Ronse waren er in 2016  0,6 sportactiviteiten per 1.000 inwoners. In Vlaanderen bedroeg 
dat gemiddeld 2,7. 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking  

 
1.2 Sportbeleving in Ronse 
 
1.2.1 Algemeen 
Uit een bevraging van Ronsenaars  in 2017 in het kader van de Gemeente-Survey levert 
volgende statistiek op:  
 

                                 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

Het aandeel Ronsenaars dat nooit of uitzonderlijk aan sport doet is 5 % hoger dan in het 
Vlaams gewest (30 % versus 25 %).  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
1.2.2 Sporten in de stedelijke voorzieningen  
De stad bouwde 10 jaar geleden een nieuw polyvalent sportcentrum en thans een nieuw 
zwembad (zie verder). Er is eveneens een subsidiereglement voor sportverenigingen.  
De Ronsenaar maakt – niet tegenstaande de nieuwe infrastructuur – globaal minder gebruik 
van deze accommodatie in vergelijk met het Vlaams gewest (excl. De centrumsteden), 56 % 
versus 61 %. Eens hij er de weg toe gevonden heeft, maakt hij er wel iets frequenter gebruik 
van. 24 % deed dit tot 12 keer (20 % Vlaams gewest), 20 % en meer den 12 keer (18 % in het 
Vlaams gewest). Ronse scoort hier dus duidelijk beter dan het gemiddelde in het Vlaams 
Gewest.  
 
 

                            
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

1.2.3 Passieve sportbeleving  
45 % van de Ronsenaars gaf aan in 2017 tot 12 maal een sportevenement bijgewoond te 
hebben in de eigen gemeente (39 % in het Vlaams Gewest).8 % deed dit meer dan 12 keer 
(even veel als in het Vlaams Gewest). 28 % woonde tot 12 keer een sportevenement bij in een 
andere gemeente (36 % in het Vlaams gewest), 8 % deed dit meer dan 12 maal (10 % in het 
Vlaams gewest).  

                     
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
2 Zwemmen in Ronse 
 
2.1 Zwemmen in het stedelijk zwembad: gegevens van de sportdienst 
In 2018 zijn er in totaal 87.604 zwembeurten geweest in Ronse: 28.495 particulieren, 42.286 
leerlingen in schoolverband en 16.823 in clubverband.  
 

                      
 
Meer uitgesplitst krijgen we volgende gegevens:  

2018

Scholen Clubs Publiek
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Bron: Sportdienst stad Ronse 
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Bron: Gegevens stedelijk zwembad Ronse 

 
2.2 Zwemmen in Ronse en in Vlaanderen 
72 % van de Ronsenaars maakt nooit gebruik van het huidige stedelijk zwembad, hetgeen zo’n 
20 % hoger is dan in het Vlaams Gewest (61%). 17 % deed dit minder dan 12 maal (idem 
Vlaams Gewest) en 10 % meer dan 12 maal (Vlaams Gewest 6 %). Minder dan in het Vlaams 
Gewest maakt de Ronsenaar dus gebruik van het stedelijk zwembad, maar diegenen die het 
doen, doen het ook frequenter.  
 

                            
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
3 Tevredenheid over de sportvoorzieningen 
80 % van de Ronsenaars is tevreden omtrent de sportvoorzieningen in Ronse (76 % in het 
Vlaams gewest). Slechts 5 % is ontevreden, tegenover 8 % in het Vlaams Gewest.  

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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5.2.7.5 Andere vormen van vrije tijd 

 

 

 

1 Winkelen in Ronse 
 
1.1. Aanbod in Ronse: inzichten UNIZO 
 
????  
1.2 Bevraging Ronsenaars: 
 
1.2.1 Is er voldoende aanbod aan winkels in de buurt voor dagdagelijkse boodschappen?  
24 % van de ondervraagde Ronsenaars vindt dat er niet voldoende winkels in de buurt zijn 
voor de dagdagelijkse boodschappen. Voor het Vlaams Gewest is dit 18 %. Slechts 67 % is 
hierover tevreden, in het Vlaams gewest is dit 73 %.  
We merken op dat alle grote winkelketens met etenswaren – Aldi, Lidl, Albert Hein, Carrefour, 
Match - tot voor kort gecentraliseerd zijn/waren aan de Westkant van de stad (bevraging in 
2017), behalve Delhaize dat centraal in de stad gelegen is. Recent kwam Express Carrefour 
zich vestigen aan de oostkant van de stad.  
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Bron: Gemeentemonitor 

 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
1.2.2 Bevraging ‘Aanbod shopping- en winkelvoorzieningen in de stad’ 
De bevraging over het aanbod aan shopping- en winkelcentra in de stad is dan weer 
positiever: slechts 8 % is het oneens dat er voldoende aanbod is (Vlaams Gewest 19 %), 76 % 
is hierover wel tevreden  (tegenover 63 % in het Vlaams Gewest). Deze score is wellicht eigen 
aan het begrip ‘stad’.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
2 Horeca in Ronse 
 
2.1 Bevraging ‘Aanbod restaurants en eetgelegenheden’ 
Over het aanbod van restaurants en eetcafés lijkt de Ronsenaar zeer tevreden, 86 % (Vlaams 
Gewest 73). Slechts 3 % is het hiermee niet eens, in vergelijk met het Vlaams Gewest dat 11 %  
scoort. Ook dit is eigen aan het begrip ‘stad’.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
3 Bevraging omtrent ‘Uitgaan in Ronse’ 
Bij bevraging bleek dat 60 % van de bevolking tevreden is over de uitgangsmogelijkheden in 
Ronse, in tegenstelling tot het Vlaams Gewest (51 %). 16% is het er niet mee eens, tegenover 
het Vlaams gewest, 23 %. Bemerk op de kaart dat de steden goed scoren. In de omgeving 
worden Geraardsbergen en Zottegem gelijkwaardig met Ronse ingekleurd; Oudenaarde en 
Zottegem doen het beter.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 

Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
4 Buurtcontact 
 
4.1 Relaties met buurtbewoners  
Contacten met buurtbewoners: aandeel van de inwoners dat veel contact heeft met andere 
buurtbewoners. 
53 % van de Ronsenaars beweert veel contact te hebben met de andere buurtbewoners. Dit is 
lager dan in het Vlaamse Gewest (58 %). 24 % is het hiermee oneens en dat is hoger dan in het 
Vlaamse Gewest (20 %).  
De centrumsteden werden niet betrokken bij dit onderzoek.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
*Gegevens Zuid-Oost-Vlaanderen 
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Bron: Gemeentemonitor – bewerking door Solva 

 
4.2 Tevredenheid buurtcontacten 
Tevredenheid over het contact met de buurt: aandeel van de Ronsenaars dat het aangenaam 
vindt om in hun buurt met mensen te praten.  
Ook hier scoort de Ronsenaar lager: 75 % is het hierover eens (tegenover 81 % in de Vlaams 
Gewest) en 10 % is het hierover oneens (6 % in het Vlaams Gewest). Ronse kleurt dan ook 
zwak op de kaart van Vlaanderen (sommige centrumsteden kleuren zelfs positiever: Brugge, 
Kortrijk, Hasselt, Roeselare…).  

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
4.3 Samenleven met inwoners met andere cultuurachtergrond 
Slechts 34 % van de Ronsenaars is van mening dat er goed samengeleefd wordt met andere 
culturen. In het Vlaamse Gewest is dit 54 %. 40 % is het hiermee oneens, en dat is 2,5 maal zo 
veel als in het Vlaams Gewest. 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
4.4 Waardering voor inwoners met andere cultuurachtergrond na hen beter te leren kennen 
Houding t.o.v. andere culturen. Aandeel Ronsenaars (%) dat het eens is met de stelling dat 
wanneer je mensen uit andere culturen beter leert kennen ze best sympathiek blijken te zijn. 
61 % van de Ronsenaars is het hiermee eens, iets minder dan in het Vlaamse Gewest (63 %).  
Dubbel zoveel Ronsenaars zijn het hiermee niet eens (16 % tegenover 8 % in het Vlaams 
Gewest).  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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5.2.8 Uitstraling van de stad 

5.2.8.1 Erfgoed - stadsarchief 

 

 
 
1 Erfgoed in Ronse 
Aangezien we over erfgoed over weinig bruikbaar vergelijkingsmateriaal beschikken, brengen 
we hier een overzicht van de elementen waar de jongste jaren aandacht aan besteed werd en 
in de volgende jaren verder aan gewerkt zal moeten worden:  
Rond het erfgoed in Ronse is de laatste decennia al heel wat initiatieven genomen rond 
welbepaalde thema’s, die echter nog verder ingevuld moeten worden. 
De Fiertel en de Sint-Hermescrypte vormden de laatste 10 jaar het onderwerp van resp. 
doorgedreven studie en herinrichting. Sinds 2009 is de Fiertel erkend als Immaterieel Erfgoed 
van de Vlaamse Gemeenschap. De laatste jaren werd intens gewerkt aan de voorbereiding 
van een Unesco-dossier, waarbij ook internationale banden gesmeed werden. Het is dus 
aangewezen dat dit dossier de komende jaren gerealiseerd en ingediend wordt. 
Het stadsarchief werd in 2010 opgericht. Het is echter gehuisvest in een oud schoolgebouw, 
dat grotendeels afgeleefd is. De stad kocht een pand aan in de Politiekegevangenenstraat, dat 
geschikt is om het stadsarchief in onder te brengen. Reeds geruime tijd zijn er 
aanpassingswerken aan de gang. Het is bijgevolg noodzakelijk om deze werken te voltooien, 
het archief daar naartoe te verhuizen en er een volwaardige dienst uit te bouwen. 
De Vlaamse Ardennen zijn officieel nog steeds een witte vlek voor wat de huisvesting van 
erfgoedcellen betreft. In 2012 werden daartoe tussen enkele steden en gemeenten in de regio 
informele contacten gelegd. Dit leidde intussen tot een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband van 12 steden en gemeenten, die in 2020 via een projectvereniging 
dossier voor het afsluiten van een erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap kunnen 
indienen. 
Onder de vorige legislatuur kocht de stad Ronse het pand Bovijn aan, dat paalt aan het MUST-
Werken. Het was van meet af aan de bedoeling dat het huidige Textielmuseum, dat te 
bekrompen gehuisvest zit, daarmee kan overgaan tot een herinrichting, met een globale 
nieuwe kijk op het ganse museum. Het is bijgevolg ook wenselijk dat ook daar de nodige 
stappen in gezet worden. 
 
2 Aanbod ‘Cultureel erfgoed’ 
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Het betreft hier activiteiten in 2016 onder de noemer expo, begeleide uitstap, monument. In 
Ronse waren dat er 2 per 1.000 inwoners, in het Vlaams gewest gemiddeld 2,4.  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, , bewerking 

 
2 Aanbod ‘Sociaal-cultureel werk’  

Het betreft hier activiteiten in 2016 onder de noemer cursussen, lezing of congres. 
In Ronse waren er in 2016 5,2 activiteiten per 1.000 inwoners, in het Vlaamse Gewest 
gemiddeld 6.7.  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018,  bewerking 
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5.2.8.2 Toerisme 

 

 
 
1 Ronse: Stedelijke musea – algemene gegevens 
De dienst toerisme-Ronse staat in voor de toeristische promotie van de stad en voor het 
ontwikkelen van het toeristisch aanbod. Naast de belangrijke onthaalfunctie staat de dienst 
toerisme ook in voor het beheer van het belevingscentrum, het Must – het Museum voor 
textiel - de Sint-Hermescrypte. Ook de coördinatie van de gidsenwerking behoort tot de 
reguliere werking van de dienst. 
 
1. Personeel: 

Aantal personeelsleden: 5VTE, 1 personeelslid werkt 4/5de 

2. Kosten: 
Werkingskosten toerisme (95.112 euro = 2017) 
Werkingskosten Must en Crypte (97.001 euro = 2017) 

3. Onkosten 
Ontvangsten toerisme (63.800,97 euro = 2017) 
Ontvangsten Must en Crypte (26.868,10 euro = 2017) 

4. Openingsuren 
Van 1 maart tot en met 30 september 

Maandag tot zondag van 10 tot 17u 
Van 1 oktober tot 30 november 

Maandag tot vrijdag van 10 tot 17u 
Weekends en feestdagen van 14 tot 17u 

Van 1 december tot 28 februari 
Maandag tot vrijdag van 10 tot 16u 

5. Overzicht toeristische producten 
Kunst- en Cultuurpatrimonium 

St.-Hermescrypte 
Must – Museum voor textiel 
Kerkelijke monumenten: de Sint-Hermesbasiliek, de Sint-Martinuskerk, de Sint-   
Maartenskerk, art-decokwartier 
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Villa Carpentier 
Gezinsvriendelijke activiteiten 

Speurtocht Op stap met Rosalie 
Creepy Crypte spel 

Streekproducten 
Smaakkaart, de lekkere stadswandeling 
Lekkere geschenken 

Natuurpatrimonium 
Muziekbos 
Bois Joly 
Hotondbos 

Diverse wandel- en fietsroutebrochures 
Rondrittten in de regio 

Rondrit Vlaamse Ardennen 
Rondrit Pays des Collines 

Bedrijfs- en atelier bezoeken 
Brouwerij Keun, Chocolaterie Hermes 
Glassculpturen Jan Leenknegt, Glasjuwelen Elisabeth Leenknegt  

Ronse actief 
City Golf, City Beer Golf, Citygame 
Outdoor activiteiten Ijsmolenhoeven 
Vespa rondrit 
Boogschieten 

 
2 Bezoekers i.f.v. toerisme in Ronse 
 
2.1 Groepsbezoeken:  

*Aantal groepen en aantal personen (2018, tussen haakjes de gegevens 2017-: 

 
Maand Groepen Personen Educatieve 

Groepen 

Aantal leerlingen 

Januari 2 (3) 4 (73) 1 (0) 16 (0) 

Februari 2 (8) 28 (173) 1 (9) 13 (354) 

Maart 15 (13) 291 (293) 2 (7) 34 (269) 

April 33 (28) 1287 (663) 3 (1) 53 (9) 

Mei 36 (33) 1256 (1125) 13 (3) 376 (147) 

Juni 32 (37) 713 (825) 9 (7) 236 (179) 

Juli 12 (15) 200 (321) 0 (0)  0 (0) 

Augustus 26 (22) 696 (383) 0 (0) 0 (0) 

September 45 (39) 3247 (2040)  2 (4)  74 (242) 
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Oktober 27 (31) 652 (798) 15 (5) 413 (252) 

November 13 (17) 234 (272) 4 (3) 107 (111) 

December 13 (9) 174 (119) 0 (0) 0 (0) 

Totaal groepen 256 (258) 8782 (7085) 50 (39) 1322 (1568) 

Citygolf 22 (18) 644 (523)   

Totaal groepen + Citygolf 

+ educatief 

328 (315) 9426 (9176)   

Bron: Dienst toerisme stad Ronse  

 
We merken hier een stijging van het aantal groepen; het aantal personen per groep daalt 
evenwel.  
De traditioneel drukkere maanden blijven eenzelfde vraag krijgen, in het voorjaar zien we 
echter een stijging. 
 
*Herkomst groepen 
Oost-Vlaanderen (met Ronse) bevestigt haar koppositie. Een tweede plaats is weggelegd voor 
West-Vlaanderen. De derde grote groep wordt gevormd door Vlaams-Brabant en Antwerpen. 
De groepen uit Wallonië kennen een kleine terugval. Ook dit jaar voor de eerst keer terug meer 
groepen uit het buitenland. 
 
AANTAL GROEPEN UIT   

RONSE 26 (6) 

OOST-VLAANDEREN 85 (110) 

WEST-VLAANDEREN 41 (56)  

ANTWERPEN 14 (14) 

VLAAMS-BRABANT 28 (19) 

LIMBURG 5 (4) 

HENEGOUWEN 7 (4) 

LUIK  0 (0) 

LUXEMBURG 0 (0) 

NAMEN 1 (1) 

WAALS-BRABRANT 0 (1) 

CITYGOLF 22 (18) 

OP STAP MET DE GIDS 19 (23) 

OMD 6 (5) 
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Persbezoeken, gratis via Deken 

en/of College 10 (2) 

Ere genodigden Kleve 0 (1) 

Herita/Congres Walking with 

Saints 2 (1) 

NIET BEKEND 5 (8) 

TOTAAL BELGIË 271 (273) 

 

NEDERLAND 3 (0) 

DUITSLAND 0 (0) 

FRANKRIJK 2 (0) 

ENGELAND 0 (0) 

AMERIKA 2 (0) 

TOTAAL BUITENLAND 7 (0) 

  
TOTAAL GROEPEN 278 (273) 

TOTAAL SCHOLEN 50 (39) 

Bron: Dienst Toerisme stad Ronse 

 
*Doelgroepen: 
De Socio-culturele verenigingen en familie/vrienden zijn de grootste doelgroepen van het totaal 
aantal groepsbezoeken. Op de 2de plaats staan de socio-culturele verenigingen. De scholen 
zorgen voor een lichte stijging. 
 

Categorie Aantal groepen 

Familie/vrienden 102 (90) 

Socio-culturele verenigingen 90 (99)  

Scholen 50 (39) 

Op stap met de gids 19 (23) 

Citygolf 22 (18) 

Bedrijven/teambuilding 30 (20) 

Autocar 3 (13) 

Overige/gratis/journalist 8 (10) 

Bron: Dienst toerisme stad Ronse 
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2.2 Individuele bezoekers  
*Bezoekers aan betalende evenementen – organisatie Toerisme Ronse 

Open Monumentendag 3210 bezoekers (1090 bezoekers) 

Op stap met de gids wandelingen - 457 deelnemers (510 deelnemers) 

Toeristische uitwisseling – 48 deelnemers naar Geraardsbergen (70 deelnemers naar 

Lokeren) 

*Bezoekers toeristisch infokantoor 

7981 bezoekers in het infokantoor (5647) 

622 aanvragen via mail (977) 

880 aanvragen via telefoon(1549) 

*Bezoekers crypte 

9088 bezoekers (6872) 

*Bezoekers Must 

4672 bezoekers (4968) 

 
3 Verblijfsgegevens 
 
3.1 Verblijfscapaciteit (gegevens 2018) 
Op grondgebied van de stad Ronse beschikt men over volgende verblijfsaccomodatie: 

Hotels: 
Totale capaciteit: 23 kamers – 46 personen 

B&B’s: 
Totale capaciteit: 11 kamers – 38 personen + 12 kinderbedjes 

Jeugdlogies:  
Totale capaciteit: 28 kamers – 95 personen 

 
3.2 Verblijfstoerisme in Ronse 
1. Algemene overnachtingscijfers: 

2015 27937 overnachtingen 

2016 26974 overnachtingen 

2017 31836 overnachtingen 

2. Positionering binnen het Vlaamse Gewest: 
In Ronse werden in 2016  1040,5 overnachtingen/1.000 inwoners geregistreerd. Dit is minder 
dan één derde van het gemiddelde in het Vlaams e Gewest (3.530,84).  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
Het aantal overnachtingen in Ronse bedroeg in 2015 27.973. Verdeeld over een beschikbare 
capaciteit van 399 bedden bedroeg de bezetting 70,02 %. In tegenstelling tot het gemiddelde 
in het Vlaamse Gewest dat 108,4 % bedroeg.  
Met volgende bedenking: Capaciteit omvat 3 dimensies: aantal commerciële 
logiesinstellingen, aantal kamers en aantal bedden. ‘Capaciteit’ is een momentopname, en 
geen jaarcijfer. Aantal overnachtingen is wel een totaal voor een heel jaar. De teller (aantal 
overnachtingen) is in de studie enkel beschikbaar voor gemeenten met 3 of meer 
commerciële logiesinstellingen, omwille van vertrouwelijkheidsredenen. 
 

                     
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

3.3 Kamperen in Ronse 
Aantal campers:  
2015 107 campers 
2016 214 campers 
2017 243 campers 
2018 207 campers 
 

4 Verkoop belangrijkste toeristische producten: 
Smaakkaarten, lekkere stadswandeling - 255 exemplaren (354 exemplaren) 
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Speurtocht Rosalie is jarig - 91 exemplaren (67 exemplaren) 
Lekkere geschenken - 428 exemplaren (710 exemplaren – inclusief grote bestelling van 
meer dan 300 gastronomische pakketjes) 
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5.2.8.3 Evenementen en Recreatie 

 

 
1 Aanbod evenementen in Ronse 
De stad Ronse organiseert op jaarbasis tal van evenementen waarbij ze niet alleen de eigen 
inwoners probeert te bereiken maar ook mikt op belangstelling van een ruime omgeving 
buiten de stad.  
 
Bommelsfeesten 
Al sinds de middeleeuwen vieren de bommels (de naam komt van het Picardische “bonmoss”, 
wat vrolijke vrienden betekent) in Ronse Zotte Maandag. Aanvankelijk liepen de bommels 
individueel door de stad. In 1950 organiseerde stadsbeiaardier Ephrem Delmotte voor het 
eerst een stoet. Hij componeerde ook een speciaal bommellied. Sinds 1963 gaat de stoet uit 
op de zaterdagavond van het Zotte Maandag weekend. De organisatie van de 
Bommelsfeesten is in handen van de Stedelijke Raad der Bommels. 
Op zaterdagmorgen vertrekt de morgenstoet aan de Zottenmuur. Er worden bloemen 
neergelegd bij het standbeeld van den Bonmoh. Op de grote Markt staat de burgemeester de 
macht af aan het Koningspaar door de overhandiging van de symbolische stadssleutel. Het 
uittredend Koningskoppel wordt opgenomen in de Orde der Koninklijke Bommels. De 
marktkramers brengen hulde aan het nieuwe vorstenpaar. Daarna volgt in de trouwzaal van 
het stadhuis een academische zitting met receptie. 
Traditiegetrouw vertrekt dan omstreeks 18 u de Bommelstoet. Tegen 19u30 volgt aldus de 
apotheose op de Grote Markt. De verschillende verenigingen passeren de revue, stellen hun 
praalwagens voor, in combinatie met muziek en dans. Aansluitend, om 20u30, is er de 
Gouden Bommelworp. 
Tegen 21 u worden vuurpijlen het firmament ingeschoten. Het muzikaal vuurwerk duurt 
ongeveer 20 minuten. Nadien kunnen de bommels de feestnacht induiken, waarop deze 
ongetwijfeld meermaals het Hof zal tegenkomen tijdens hun cafébezoeken. 
Op zondag start 14u30 officieel het Bal der Bommelkies. Het hoogtepunt van deze namiddag 
vindt plaats tijdens de verkiezing van Jeugdprins- en prinses. 
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Op maandag gaan om 14 u de deuren open voor het Zotte Maandagbal. Ieder jaar 
verwelkomen de Bommels vedetten/groepen om er de senioren te laten dansen en genieten 
van de optredens. 
Om 23 u hoeft niemand beschaamd te zijn een traantje weg te pinken, bij de verbranding van 
de Bommelspop op de Grote Markt. Het Bommelweekend wordt officieus afgesloten met de 
teruggave van de sleutels van het stadhuis aan de burgemeester en de zangstonde. Uiteraard 
begint erna de laatste feestnacht. 
 
Fiertelommegang 
Op Drievuldigheidszondag, dat is de zondag na Pinksteren, wordt het schrijn met de relieken 
van de heilige Hermes, de patroonheilige van de stad Ronse, zo'n 32,6 km rond de grenzen 
van de stad gedragen.  
Na de Fiertelmis in de Sint-Hermesbasiliek verleent de kerkelijke overheid aan de 
burgemeester van de stad de toelating om de relieken van Sint-Hermes gedurende één dag af 
te staan om de Dragers van het Schrijn rondgedragen te worden langs de aloude 
stadsgrenzen. Het schrijn wordt voorafgegaan door een belder die de kadans van het stappen 
aangeeft.  
De traditie wil dat iedereen die zich binnen de cirkel bevindt, zo beschermd wordt tegen 
geestesziekten. 
Het is een gezonde traditie waar jaarlijks meer dan 5000 enthousiaste Ronsenaars en 
sympathisanten aan deelnemen.  
Een historische stoet door de centrumstraten sluit deze ommegang af. 
Sinds 2009 is de Fiertel alvast erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Maar Ronse 
wil nog een stap verder gaan. Het dossier voor de erkenning door UNESCO wordt momenteel 
grondig voorbereid, om de kans op succes te vergroten.  
 
Pleinconcerten 
De stad Ronse grijpt terug naar waar het bij gezellig feestvieren eenvoudigweg over gaat: op 
pleintjes in het stadscentrum met vrienden of familie genieten van een hapje en een frisse 
pint, terwijl lokale artiesten voor de juiste sfeer zorgen. Deze zomer kunnen Ronsenaars en 
bezoekers tijdens drie Pleinconcerten hun muzikale hart ophalen bij optredens van lokale 
bands. 
Voor 2019 vinden de Pleinconcerten plaats op 12 juli, 19 juli en 9 augustus, op respectievelijk 
de Kleine Markt / De Vrijheid, het Guissetplein en aan het Winston Churchillplein (station). 
Deze formule biedt aan de plaatselijke horeca de gelegenheid om op hun eigen territorium 
het beste van zichzelf te geven. Het zijn immers zij die de zaken op "hun" pleintjes uitbaten. 
De Pleinconcerten zijn een mooie stimulans voor de Ronsese cafés. Daarnaast kunnen lokale 
muzikanten voor "hun" eigen publiek spelen. Gevestigde waarden treden op in eigen streek 
en nieuwelingen kunnen zich in hun eigen regio presenteren en profileren. Een win-win-
situatie voor iedereen! 
De Pleinconcerten zijn aantrekkelijk en toegankelijk voor iedere Ronsenaar en bezoeker en 
zijn gratis. 
 
Kermissen 
Er is in Ronse een zomerkermis dat doorgaat met het Fiertel-weekend en een winterkermis 
welke start op de laatste weekend van oktober.  



pag. 484 

Deze kermissen vinden plaats op de Grote Markt. Tijdens deze kermissen wordt op een 
woensdag polsbandjesdag gehouden.  
 
Wekelijkse markten 
Er zijn te Ronse twee marktdagen: op woensdag- en zaterdagvoormiddag. Ze vinden plaats op 
de Grote markt, behalve wanneer deze ingenomen wordt door andere activiteiten (kermis…). 
In dat geval verschuift de markt naar het Portoisplein.  
 
Braderie 
De jaarlijkse braderie wordt georganiseerd door de winkeliersvereninging 'Unie der 
Handelaars' en gaat door in de centrumstraten van de stad. Dit gebeuren lokt elk jaar heel wat 
volk naar Ronse en ook inwoners snuisteren graag tussen de verschillende kramen. Het is dan 
ook vaak gezellig druk in de winkelstraten van Ronse. Bovendien valt de braderie samen met 
de laatste dag van de zomerkermis en van de noveen van Sint-Hermes.  
Naar aanleiding van de braderie is er de zondag voordien een koopzondag en openen de 
meeste handelaars hun deuren. 
 
Sierk Masjiek 
Elke eerste zaterdag van de zomervakantie is er “Sierk Masjiek” in en rond het amfitheater in 
de Stadstuin. Sierk Masjiek is dé opener van de zomer en staat garant voor een volledige 
namiddag familiale verwondering en beleving. Het gratis programma zorgt ervoor dat 
iedereen van deze dag kan genieten.  
Acts op kindermaat blijven de sleutel tot het succes. Het amfitheater in de Stadstuin staat 
hierbij centraal. Hier geven verschillende gezelschappen het beste van zichzelf voor het 
publiek. Rondom deze piste maken enkele straattheatergezelschappen, verschillende 
animaties en workshops, schminkstandjes en kapsalons, het kinderdorp volledig. 
 
Ronse Opscène 
Voor 2014 werd Ronse Opscène georganiseerd door de stadsdiensten. Dit betekende een 
organisatie, grotendeels voor en door Ronsenaars. Bovendien lag de klemtoon sterk op lokaal 
talent. Vanaf 2019 wil het stadsbestuur opnieuw deze weg op gaan. De organisatie komt 
opnieuw in handen van de lokale gemeenschap, gecoördineerd door het stadsbestuur. Niet 
enkel op het podium zullen meer Ronsenaars te vinden zijn. Ook achter het podium, in de 
organisatie en achter de toog zullen mensen uit de Ronsese gemeenschap van dienst zijn. Op 
die manier steunt Ronse Opscène de lokale middenstand. Het is immers de vzw ’t Amusement 
13, die 12 cafés en het stadsbestuur verenigt, die de drankuitbating zal verzorgen. 
 
Voor 2019 is er reeds volgende planning gemaakt:  

BOMMELSFEESTEN 5 - 6 - 7 januari 
GEDICHTENDAG 31 januari 
SPORTGALA januari 
PICTURALE  9 maart – 7 april 
RONDE VAN VLAANDEREN 7 april 
BUITENSPEELDAG 24 april 
CYPRIAAN DE RORE 28 april 
WAK 10 – 19 mei 
ZOMERKERMIS 15 juni tot 24 juni 

https://www.ronse.be/winkeliersverenigingen
https://www.ronse.be/winkeliersverenigingen
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FIERTELOMMEGANG 16 juni 
BRADERIE 24 juni 
BRUULCONCERT  … juni 
SIERK MASJIEK 29 juni 
VLAANDEREN FEEST 11 juli 
BRUULCONCERT … juli 
BRUULCONCERT … juli 
RONSE OPSCENE 23 - 24 augustus 
BEVRIJDINGSFEESTEN 31 augustus (?) 
SEPTEMBERFEESTEN 7 en 8 september 
OPEN MONUMENTENDAG  8 september 
RONSE RUN 15 september (?) 
TEXTIELFESTIVAL  september – oktober 
HOTONDCROSS oktober 
DAG & NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING 18 oktober 
WINTERKERMIS 26 oktober – 3 november 
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN  17 november 
GROTE PRIJS TEKENKUNST  15 december – 13 januari 
KERSTMARKT – RONSE WINTERLICHT  20 - 21 - 22 december (?) 

 
2 Bijwonen van pleinevenementen in de eigen of in een andere gemeente:  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
3 Tevredenheid omtrent de recreatiemogelijkheden in de stad: 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
4 De populariteit van de Vlaamse wandelnetwerken (2017) 
 

 

Bron: Wandelknooppunt: de cijfers voor deze analyse zijn gemeten tussen 14 juli 2016 en 14 januari 2017 

Elke keer wanneer een gebruiker van mijn routeplanner een wandeltocht heeft gedownload 
(dat kan op 3 manieren: als afdruk, GPX-bestand of import in de app) heeft het systeem de 
gekozen wandelroute opgeslagen. Elke keer wanneer een gebruiker één van deze 3 acties 
onderneemt, kon men er redelijk zeker van zijn dat de gekozen wandeltocht ook effectief zal 
gewandeld worden. Op 6 maanden tijd is dit een relatief grote database geworden waaruit 
een aantal interessante conclusies kunnen getrokken worden. 
 
De Getuigenheuvels werden 2.141 maal gedownload en kwamen op wandelplaats 7 met 4.2 % 
van het aantal wandelingen in Vlaanderen terecht. Voor de provincie Oost-Vlaanderen staat 
wandelknooppunt 70 (Kwaremont) op de nr. 1 als meest gepasseerd wandelknooppunt 
geregistreerd (507 passages).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.wandelknooppunt.be/routeplanner
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5.2.8.4 De attractiviteit van de voorzieningen in  Ronse 

Enkele studies op Vlaams niveau (Ruimterapport Vlaanderen, 2018 en Ontwikkelingskansen 
op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen door VITO, 2016) werpen een 
interessant licht op de voorzieningen, de collectieve bereikbaarheid en aldus – in combinatie - 
de attractiviteit en uitstraling van steden en gemeenten in Vlaanderen. Het doel ervan is 
gedifferentieerde ontwikkelingskansen (voor wonen, werken, voorzieningen) te lokaliseren.  
We proberen Ronse hierin te plaatsen en ook een uitspraak te doen naar mogelijke 
ontwikkelingskansen.  
 
1. Het aanbod aan voorzieningen 
1.1 Basisvoorzieningen 
Dit zijn voorzieningen die nodig zijn om het dagelijkse leven te organiseren en deel te nemen 
aan het maatschappelijk leven. Voorbeelden hiervan zijn: een kleuter- en basisschool, 
kinderopvang, huisarts, apotheek, voedingswinkel, postpunt en (publieke) ontmoetings-
ruimten binnen en buiten (zie onderstaande tabel).  
Vlaanderen heeft een relatief dicht netwerk van basisvoorzieningen, zowel op het vlak van 
onderwijs, cultuur en sport, zorg als voor woonondersteunende voorzieningen. De helft van 
de basisvoorzieningen blijkt in de verstedelijkte delen van Vlaanderen te liggen (3,5 
voorzieningen per 100 inwoners). In de randstedelijke en landelijke delen van Vlaanderen is 
de bevolkingsdichtheid minder groot, maar met resp. 2,5 en 2,4 basisvoorzieningen per 100 
inwoners blijven de basisvoorzieningen er gemiddeld goed uitgebouwd. Er is dus ook geen 
groot verschil tussen landelijk gebied en randstedelijk gebied.  
 

 
 
Basisvoorzieningen in Vlaanderen en de spreiding ervan over verstedelijkte, randstedelijke en landelijke gebieden.  
Bron: Ruimterapport Vlaanderen, een ruimtelijke analyse voor Vlaanderen, deel ‘Ruimte voor voorzieningen’, 2018 
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De woonondersteunende basisvoorzieningen zijn proportioneel iets beter uitgebouwd in de 
verstedelijkte delen van Vlaanderen (53% van het totaal aantal woonondersteunende 
basisvoorzieningen), en de cultuur- en sportvoorzieningen zijn proportioneel iets beter 
uitgebouwd in de landelijke delen van Vlaanderen (41% van het totaal aantal sport- en 
cultuurvoorzieningen). Zo stelt men vast dat sportterreinen en bibliotheken overal in 
Vlaanderen voorkomen. Ook een aantal zorgvoorzieningen, zoals kinderopvang en OCMW-
dienstverlening, zijn goed uitgebouwd in de landelijke delen van Vlaanderen.  
De nabijheid en bereikbaarheid van verschillende basisvoorzieningen is minstens even 
belangrijk als het aanbod eraan. 89,5% van de Vlamingen woont op plekken met 
basisvoorzieningen op wandel- of fietsafstand. Voor de meeste Vlamingen zijn dagelijkse 
voorzieningen zoals een supermarkt, de lagere school en de kinderopvang dus vrij gemakkelijk 
bereikbaar te voet of met de fiets. Daarbij wordt rekening gehouden met de typische 
afstanden die mensen te voet of met de fiets afleggen (17 minuten reistijd aan wandel- of 
fietssnelheid) om een voorziening te bezoeken, en ook met de waarde die een voorziening 
nog heeft naarmate je er verder van verwijderd bent.  
Een plek met weinig basisvoorzieningen heeft amper voorzieningen, en/of de voorzieningen 
zijn niet vlot bereikbaar. 10,5% van de Vlamingen woont dus op plekken met weinig tot zeer 
weinig voorzieningen op wandel- of fietsafstand. Het gaat om plekken waar de 
inwonersdichtheid lager is dan gemiddeld (nl. gemiddeld 5,5 inw/ha bewoonde oppervlakte) 
en de meeste ervan ligt in de landelijke delen van Vlaanderen. Over het algemeen hebben 
slechts 2% van de kernen in Vlaanderen zeer weinig of weinig basisvoorzieningen. De meeste 
kernen hebben veel tot zeer veel voorzieningen.  
 

 

Aanbod en nabijheid van basisvoorzieningen op wandel- en fietsafstand in Vlaanderen per Ha.  
Bron: Ruimterapport Vlaanderen, een ruimtelijke analyse voor Vlaanderen, deel ‘Ruimte voor voorzieningen’, 2018 
 

Dit lijkt op bovenstaande kaart voor Vlaanderen ook voor Ronse het geval te zijn, al geeft deze 
kaart ons geen inzicht in de mix aan voorzieningen in de stad en een vergelijking met andere 
kernen. Tussen Ronse en Oudenaarde/Brakel lijkt dat aanbod zeer beperkt. Naar het zuiden 
hebben we geen zicht op het aanbod.  
 
Het Ruimterapport Vlaanderen toont alvast één wijk binnen de stad die over een 
onvoldoende mix aan basisvoorzieningen beschikt, nl. de zone tussen de Stw. op Leuze en de 
Stw. op Doornik, de wijk Biest.  
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Locaties van kernen met een onvoldoende mix aan basisvoorzieningen 
Bron: Ruimterapport Vlaanderen, een ruimtelijke analyse voor Vlaanderen, deel ‘Ruimte voor voorzieningen’, 2018 

 
 
1.2 Regionale voorzieningen  
Dit zijn voorzieningen met een ruimer verzorgingsgebied. Voorbeelden van regionale 
voorzieningen zijn een middelbare school, een woonzorgcentrum, een algemeen ziekenhuis, 
gerechtelijke diensten, een winkelcentrum, een cultureel centrum en kantoren.  
Een supermarkt heeft een ruimer publiek nodig om te functioneren en mensen zijn ook bereid 
zich daarvoor verder te verplaatsen.  
Een samenhangende regio beschikt over een compleet pakket van regionale voorzieningen. 
Regionale voorzieningen bedienen in principe verschillende kernen in een regio. Logischerwijs 
zouden ze op centrale, goed bereikbare plekken moeten liggen, maar ze hebben een 
gelijkaardig spreidingspatroon zoals de basisvoorzieningen.  
Randstedelijke en landelijke delen van Vlaanderen lijken goed uitgebouwd zijn op het vlak van 
regionale voorzieningen. Opvallend is bvb. het grote aandeel van de sportaccommoda-ties en 
de autohandel in de landelijke delen van Vlaanderen.  
De meeste middelbare scholen, ziekenhuizen, grote voedingswinkels, culturele centra, 
bioscopen,… liggen in de verstedelijkte delen van Vlaanderen. 
79,9% van de Vlamingen woont en 80,5% werkt op plekken met regionale voorzieningen op 
bereikbare afstand. Hierbij wordt rekening gehouden met de typische afstanden die mensen 
te voet of met de fiets afleggen om een voorziening te bezoeken (20 minuten reistijd aan 
wandel- of fietssnelheid) of met de bereikbaarheid via het openbaar vervoer (met een 
maximum reistijd van 30 minuten en maximum 3 overstappen). 
Voor de meeste Vlamingen (76,8% van de inwoners en 79% van de werknemers) zijn regionale 
voorzieningen zoals een ziekenhuis, middelbare school, zwembad zelfs gemakkelijk bereikbaar 
te voet of met de fiets.  
Een plek met zeer veel regionale voorzieningen is een plek waar er meerdere regionale 
voorzieningen zijn, op wandel- of fietsafstand of bereikbaar met het openbaar vervoer. Een 
plek met weinig regionale voorzieningen heeft amper voorzieningen, en/of de voorzieningen 
zijn niet vlot bereikbaar. 
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Regionale voorzieningen in Vlaanderen en de spreiding ervan over verstedelijkte, randstedelijke en landelijke gebieden.  
Bron: Ruimterapport Vlaanderen, een ruimtelijke analyse voor Vlaanderen, deel ‘Ruimte voor voorzieningen’, 2018 

 
De meeste plekken in Vlaanderen hebben veel tot zeer veel regionale voorzieningen in de 
nabijheid. Vooral in de verstedelijkte delen van Vlaanderen liggen regionale voorzieningen in 
elkaars buurt en zijn ze goed bereikbaar.  
Een lage waarde voor het voorzieningenniveau betekent dat de voorziening geïsoleerd ligt 
met weinig of geen voorzieningen in de buurt. In de landelijke en (voor een stuk de) 
randstedelijke delen van Vlaanderen zijn er meer regionale voorzieningen op minder goed 
bereikbare plekken en met een beperkt aantal regionale voorzieningen in de buurt. 
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Aanbod en nabijheid van regionale voorzieningen (op wandel- en fietsafstand, of via het openbaar vervoer) in Vlaanderen per 
Ha 
Bron: Ruimterapport Vlaanderen, een ruimtelijke analyse voor Vlaanderen, deel ‘Ruimte voor voorzieningen’, 2018 
 

Op de kaart uit het Ruimterapport Vlaanderen blijkt duidelijk de zwakke positie van Ronse 
inzake aanbod aan regionale voorzieningen in vergelijking met de omliggende steden 
(Oudenaarde, Zottegem, Geraardsbergen, Ninove, Waregem, Deinze….), toch met  de 
bedenking dat we hier wel een idee kunnen maken in de mix van de voorzieningen.  
In de stad is er goed aanbod van niet-alledaagse koopwaar, vrije beroepen, uitzendbureaus, 
reisagentschappen, muziekinstrumenten, tuinartikelen, doe-het-zelf…..  
Het ziekenhuis van Ronse is alvast het grootste en meest uitgebouwde in de brede regio 
(inclusief de opgenoemde steden), maar inzake het aanbod aan residentiële zorgaanbod 
scoort de stad ondermaats: er is een deficit van 166 bedden (45 %) woonzorgbedden, een 
belangrijk deficit aan kortverblijf en het ontbreekt aan dag- en nachtverblijf.  
Op vlak van onderwijsaanbod gebeurde de laatste decennia een gestadige afbouw en geraakt 
men in een vicieuze cirkel. Enkel het kunstonderwijs (KAVA) heeft met haar 3 filialen een 
regionale uitstraling en grote attractiviteit. Tweedekansonderwijs scoort ook zeer matig.  
Op  gerechtelijk vlak verloor de stad, met de overheveling van het vredegerecht naar 
Geraardsbergen, haar laatste gerechtelijke dienstverlening.    
De politiezone Ronse is autonoom. De brandweer is opgenomen in de Zone Vlaamse 
Ardennen. Oudenaarde en Zottegem zijn de hoofdposten. De dienstverlening door post Ronse 
strekt zich contractueel over de taalgrens naar de aangrenzende, Noord-Henegouwse 
gemeenten.               
 
1.3 Metropolitane voorzieningen  
Dit zijn voorzieningen met een ruim bereik en het potentieel om zich internationaal te 
onderscheiden. Concreet gaat het om kennisinstellingen, grote culturele instellingen of 
toeristische attracties die toegankelijk zijn voor ondernemers, kenniswerkers, studenten, 
bezoekers en burgers uit Vlaanderen en daarbuiten. We brengen hieronder een overzicht: 
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Metropolitane voorzieningen in Vlaanderen en de spreiding ervan over verstedelijkte, randstedelijke en landelijke gebieden.  
Bron: Ruimterapport Vlaanderen, een ruimtelijke analyse voor Vlaanderen, deel ‘Ruimte voor voorzieningen’, 2018 

 
Deze voorzieningen zijn niet noodzakelijk de grootste in een sector. Ze zijn vaak dermate 
gespecialiseerd dat ze gebruikers uit internationale netwerken aantrekken. Mensen zijn 
bereid om zich verder te verplaatsen omdat die voorziening een bovenlokale uitstraling geniet 
en voorziet in een behoefte die niet, of onvoldoende lokaal ingevuld wordt. 
Wat betreft de metropolitane voorzieningen, zijn er slechts een 20-tal kernen die een hoge 

score behalen, met Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven voorop. Omdat deze metropolitane 

voorzieningen sterk geconcentreerd voorkomen in bepaalde kernen, scoren bovendien heel 

wat locaties zeer slecht op het vlak van metropolitane voorzieningen. 

 

Het totale voorzieningenniveau aan metropolitane voorzieningen in Vlaanderen.  
Bron: Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen. Syntheserapport. Studie uitgevoerd 
door VITO in opdracht van Ruimte Vlaanderen, 2016 
 

In onze brede omgeving lijkt het enkel Oudenaarde te zijn die zich met de musea, toerisme, 

hotels, occasionele zaken (tentoonstellingen, ijsschaatsen, Ronde van Vlaanderen, 

jachthaven…)….  als kleine stad zelfs sterk kan profileren. 
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2. De bereikbaarheid van de voorzieningen 
In het hoofdstuk mobiliteit gingen we al uitgebreid in op de problematiek van het vervoer in 
Ronse, de knelpunten van het verkeer via de weg en het aanbod van openbaar (collectief) 
vervoer. De knooppunten in het systeem van collectieve vervoersstromen vormen de basis 
voor nieuwe ontwikkelingen. Zo ontstaat een bovenlokale structuur van steden en dorpen die 
verbonden zijn in een collectief vervoerssysteem.  
 
2.1 Van opstapplaatsen naar knooppuntwaarde 
De knooppuntwaarde is een gecompliceerde, samengestelde indicator, bestaande uit een al 
dan niet gewogen aggregatie van een aantal deelindicatoren die elk een eigen aspect van 
toegankelijkheid of ander kenmerk van de opstapplaatsen meten: 
- het gemak van verplaatsing in termen van snelheid en frequentie; 
- de aantal overstappunten; 
- afstand woonplaats, werkplaats, plaats van bezoek tot het knooppunt; 
- de spilcentraliteit van het knooppunt voor een groter netwerk; 
- de dichtheid van voet- en fietspaden; 
(-de capaciteit van het vervoermiddel).  
 
2.1.1 Treinhaltes 
Het railnetwerk is vandaag het collectief vervoerssysteem met de hoogste capaciteit om op 
stedelijk-regionaal niveau grote aantallen personen te verplaatsen met een minimale impact 
op gezondheid en ruimte-inname. De ambitie van het Vlaams ruimtelijk beleid is daarom dat 
een (her)ontwikkeling van kernen gebeurt waar mogelijk rond knooppunten in het 
railnetwerk. 

 

Netwerk  
Bron: Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen. Syntheserapport. Studie uitgevoerd 
door VITO in opdracht van Ruimte Vlaanderen, 2016 
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Bovenstaande staande figuur geeft ons de kaart en de waarde voor de treinhaltes in 
Vlaanderen. Voor de trein heeft de hoogste categorie betrekking op stations in Brussel, 
Antwerpen, Mechelen, Vilvoorde en Gent. De hoge knooppuntwaarden zijn duidelijk 
geconcentreerd in Brussel en het centrale meest verstedelijkte deel van Vlaanderen. 
Ronse is terminus-halte van de enige treinverbinding Eeklo via Gent – Ronse. Tussen 
Oudenaarde en Ronse zijn geen treinhaltes, in tegenstelling tot het traject tussen Gent en 
Oudenaarde. De knooppuntwaarde-Ronse in het Vlaamse landschap is bijzonder laag, toch 
voor een stad die bijna 27.000 inwoners heeft.  
 

2.1.2 Bushaltes 
Ook voor de A-bushaltes wordt ervan uitgegaan dat strategische bushaltes dezelfde rol 
kunnen spelen. Het toevoegen van de bushaltes doet het aantal haltes sterk toenemen: van 
958 tot 3417 in 2015. 
Ook hier toont de kaart de zwakke positie van Ronse inzake busvervoer, dit in tegenstelling tot 
de dichtste ons omringende steden, Oudenaarde, Waregem, Zottegem en Geraardsbergen.  
 

 

Netwerk met A-bushaltes (alle haltes die bediend worden door A-lijnen van het Kernnet, enkel streeklijnen. Deze hebben een 
minimale bediening van 4 bussen per uur).  
Bron: Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen. Syntheserapport. Studie uitgevoerd 
door VITO in opdracht van Ruimte Vlaanderen, 2016 
 

2.1.3 Tramhaltes 
Het aspect tram laten we buiten beschouwing, daar het geen enkel impact heeft op de 
bereikbaarheid van Ronse.  
 
3. Attractiviteit: een combinatie van voorzieningen en knooppuntwaarde 
De combinatie van het aanbod en de mogelijkheden om tot dit aanbod te geraken geeft een 
beeld van de attractiviteit en uitstraling van steden en gemeenten om er te leven, wonen en 
werken en de keuze van mensen om eventueel een keuze te maken voor inkopen, werk-plaats 
en woonplaats.  
De studie, uitgevoerd door Vito, verdeelt de steden en gemeenten van Vlaanderen naar 
aanbod aan voorzieningen en knooppunt op een tweedimensionale schaal in 4 kwadranten, 
verschillend ingekleurd.  



pag. 496 

Deze twee indicatoren werden door VITO geoperationaliseerd en in kaart gebracht op 1 ha 
resolutie. De combinatie van de scores op beide indicatoren was aanleiding tot het 
onderscheiden van een 16-tal types van gebieden in Vlaanderen. Met andere woorden: het 
feit dat een bepaalde locatie sterk/zwak scoort op vlak van knooppuntwaarde en sterk/zwak 
op vlak van nabijheid aan voorzieningen, bepaalt de ontwikkelingskansen voor wonen, werken 
en voorzieningen die aan die locatie kunnen gekoppeld worden. De 16 types werden verder 
geanalyseerd op basis van ondermeer bevolkingsdichtheid, tewerkstelling, ruimtebeslag en 
bestemming. Zo ontstaat een concreter beeld met betrekking tot hun ruimtelijk 
gedifferentieerde ontwikkelingskansen. In de studie ontwikkelde VITO een geografische 
expliciete, cartografische benadering van deze problematiek. Ze vormt een startpunt voor 
meer concrete analyses en aanbevelingen voor de ontwikkelingsmogelijkheden op plekken die 
goed ontsloten zijn door het railnetwerk en/of een hoog niveau van voorzieningen hebben. 
Daarvoor zal ondermeer een simulatie en ruimtelijke optimalisatieoefening worden 
uitgevoerd met behulp van het RuimteModel Vlaanderen. 

 

Bron: Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen. Syntheserapport. Studie uitgevoerd 
door VITO in opdracht van Ruimte Vlaanderen, 2016 

 

3.2 Gedifferentieerde ontwikkelingskansen 
De kaart met de A-categorieën tonen locaties die een sterk aanbod aan voorzieningen hebben 
en een goed aanbod collectief vervoer.  
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Steden en gemeenten in Vlaanderen met een goed aanbod collectief vervoer én voorzieningen. 
Bron: Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen. Syntheserapport. Studie uitgevoerd 
door VITO in opdracht van Ruimte Vlaanderen, 2016 
 

Alle steden in de dichtste omgeving van Ronse scoren hier behoorlijk (A2 en A3). 
De kaart met de B-categorieën tonen locaties die een minder aanbod aan voorzieningen 
hebben en een goed aanbod collectief vervoer.  
 

 

Steden en gemeenten in Vlaanderen met een goed aanbod collectief vervoer én minder aanbod aan voorzieningen. 
Bron: Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen. Syntheserapport. Studie uitgevoerd 
door VITO in opdracht van Ruimte Vlaanderen, 2016 

 



pag. 498 

De kaart met de C-categorieën tonen locaties die een goed aanbod aan voorzieningen hebben 
en een minder goed aanbod collectief vervoer.  
 

 

Steden en gemeenten in Vlaanderen met een goed aanbod aan voorzieningen en een beperkt-matig collectief vervoer. 
Bron: Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen. Syntheserapport. Studie uitgevoerd 
door VITO in opdracht van Ruimte Vlaanderen, 2016 
 

Ronse valt hier op in de regio, met een sterk C1-C2 profiel. Ook de rand rond Oudenaarde en 
Geraardsbergen kleurt C3-C4.  
De studie van VITO schrijft hierover: ‘het gaat dan enerzijds om een aantal kernen van 
kleinstedelijke gebieden zoals Ronse, Tongeren, Beringen, Ieper en Poperinge, die aan de 
uiteinden van de treinlijnen liggen of slechts een beperkt aanbod in collectief vervoer hebben; 
anderzijds scoren een aantal suburbane gordels of randen rondom de best voorziene locaties 
ook minder op knooppuntwaarde (bv. rand rondom kernen als Mol, Hasselt, Brugge, Leuven, 
…). Het gaat dan om locaties met een goed voorzieningenniveau, maar met een iets grotere 
reistijd naar de stations. Er zijn ook goed voorziene locaties met beperkte knooppuntwaarde 
of zelfs geen aanbod aan collectief vervoer zoals gedefinieerd in deze studie (C4; lichtblauw) 
zoals Maldegem en Noordoost-Limburg (Maaseik, Maasmechelen, Lanaken)’. 
 
De kaart met de D-categorieën tonen locaties die een minder aanbod aan voorzieningen 
hebben en ook een minder goed aanbod collectief vervoer.  
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Steden en gemeenten in Vlaanderen met een beperkt aanbod aan voorzieningen en collectief vervoer. 
Bron: Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen. Syntheserapport. Studie uitgevoerd 
door VITO in opdracht van Ruimte Vlaanderen, 2016 
 

De hele noordelijke omgeving van Ronse scoort hier zwak. Voor aangrenzende gemeenten van 

Noord- Henegouwen die ook tot de invloedsfeer van Ronse gerekend kunnen worden, 

beschikken we niet over soortgelijke gegevens.  

4. Besluit: ontwikkelingskansen voor Ronse 

Ronse beschikt over voldoende aanbod aan basisvoorzieningen, een matig aanbod aan 
regionale voorzieningen en een zwak aanbod aan metropolitane voorzieningen. Bovendien is 
de knooppuntwaarde voor bereikbaarheid via het openbaar vervoer bijzonder laag.  
Deze combinatie plaatst Ronse in een sterk C-profiel: voldoende aanbod versus beperkt-matig 
collectief vervoer. Dit toont de zwakke positie van de stad naar attractiviteit in de regio en 
deze is de meest uitgesproken C-positie van Oost-Vlaanderen.  
Vooral de sterke en centrale positie van Oudenaarde kan ons zorgen baren. Kan Ronse bvb. bij 
een schaalvergroting van politiezones de tewerkstellingszetel opeisen?   
Kan een ruimer aanbod op niveau regionale voorzieningen tot stand komen? De opening van 
een nieuw zwembad en bijkomende sportaccommodaties, ontwikkelingen binnen de KAVA, 
ruimer aanbod aan onderwijs en tweedekansonderwijs? Is een marketingstudie naar aanbod 
van speciaalzaken voor winkelwaren zinvol?  
Kan er beter samengewerkt worden m.b.t. de mobiliteit met de omliggende gemeenten? Kan 
een regionale ontsluiting via de N60 en zuidelijke ring de stad uit haar isolement halen?   
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5.2.9 Eigen werking 

 

5.2.9.1 Informatieverstrekking en communicatie 

 

 
 
1 Informatieverstrekking in Ronse 
 
Voor de interne administratie werd het intranet verder uitgebouwd. Een groot aantal 
processen (facturen, briefwisseling, nota’s college, aanvraag vorming…) werden de voorbije 
jaren gedigitaliseerd via CRM-systeem. 
Recente audits adviseren een betere communicatie naar alle belanghebbenden omtrent 
procedures. 
Voor de communicatie met de inwoners en bezoekers van Ronse investeerde de vorige 
legislatuur in vernieuwde en verbeterde vormen van communicatie. Zo werd een nieuwe 
website gemaakt en veranderde ‘INzicht’, het tweemaandelijks stadsmagazine, van look. 
Jaarlijks krijgt iedere inwoner van Ronse ook ‘Ronse uw stad’, een jaarlijks infomagazine met 
alle mogelijke  informatie, in de bus en wordt hij wekelijks geïnformeerd via het weekblad 
Rondom en Deze Week.  
Eind vorige legislatuur werd in samenwerking met veel actoren ook een nieuw stadslogo en 
een nieuwe huisstijl ontwikkeld.  
 
2 Informatieverstrekking door de stad: visie Ronsenaar 
 
2.1 Spreiding van informatie: aandeel in % van de inwoners dat zich voldoende 
geïnformeerd voelt over de activiteiten, in en door de stad 
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75 % van de Ronsenaars voelt zich voldoende geïnformeerd over activiteiten in en door de 
stad georganiseerd, iets minder dan in het Vlaamse Gewest (78 %). 12 % is het hiermee 
oneens, tegenover 9 % in het Vlaamse Gewest.  
 

                      
Bron: gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
2.2 Spreiding van informatie: aandeel in % van de inwoners dat zich voldoende 
geïnformeerd voelt over de initiatieven , in en door de stad 
65 % van de Ronsenaars voelt zich voldoende geïnformeerd over initiatieven in en door de 
stad genomen ongeveer zo veel als in het Vlaamse Gewest (66 %).  
16 % is het hiermee oneens, eenzelfde quotatie als in het Vlaams Gewest.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 
2.3 Spreiding van informatie: aandeel in % van de inwoners dat zich voldoende 
geïnformeerd voelt over de beslissingen, in en door de stad 
45 % van de Ronsenaars voelt zich voldoende geïnformeerd omtrent beslissingen, door de 
stad genomen, tegenover 48 % in het Vlaams gewest. 29 % is het hiermee oneens, tegenover 
26 % in het Vlaams Gewest.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
 

5.2.9.2 Personeelsinzet 

 
Bij de boordeling van deze gegevens moeten vooraf melden dat niet alle gemeenten een 
openbaar woonzorgcentrum hebben (2017) en ook het personeel van OVERO in deze 
gegevens niet is opgenomen. Een aantal gemeenten beschikken bv. ook over gemeentelijk 
onderwijs. 
Derhalve kunnen we omtrent de personeelsgegevens geen uitspraken doen gebaseerd op 
gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, verwerkt in de gemeentemonitor.  
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1 Aantal personeelsleden in 2017(FTE) 
 
1.1 Aantal personeelsleden (FTE) in dienst van de stad Ronse en uitgesplitst naar stad, 
OCMW en AGB 
 

           
Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
1.2 Aantal personeelsleden (VTE) per 1.000 inwoners 
 

           
Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 

 
*Personeelsleden, uitgesplitst naar geslacht 
 

           
Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 

 
1.3 Personeelsleden, uitgesplitst naar statuut 
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Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 

 
1.4 Personeelsleden, uitgesplitst naar prestatieregime 
 

           
Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 

 
1.5 Aantal personeelsleden per categorie 
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Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 

 

 
Bron: Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) en Gemeentemonitor editie 2018 
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5.2.9.3 Stadsfinanciën 

 

 
 

1 Voorstelling van de dienst 
De financiële dienst heeft als belangrijkste opdrachten: 

- bijhouden van de boekhouding, bijhouden inventaris gemeentelijk patrimonium, 
opmaak begroting, meerjarenplanning, rekening, balans, resultatenrekening en 
dergelijke 

- inning van de ontvangsten: opvolging belastingkohieren, inning belastingen, 
vervolgingen, bezwaarprocedure, allerlei facturaties, inning retributies, subsidies, 
huurinkomsten 

- verantwoordelijk voor de uitgaven: 
 voorbereiding en uitvoering beslissingen van gemeenteraad en college van 

burgemeester en schepenen (bestellingen, prijsvergelijking tussen 
leveranciers, bestekken, gunningen …) 

 registratie, aanrekening en uitvoering betaling facturen 
- beheer liquiditeiten en kredieten 
- financieel beleidsadvies en financiële planning 
- kerkfabrieken 
- autonome gemeentebedrijven 

 
2 Het financieel kader 
Ingevolge het nieuw financieel kader BBC 2020 met een integratie van de beleidsrapporten 
van het OCMW in de stad, wordt een nieuw financieel kader gecreëerd.  
Het verdient aanbeveling toch even terug te kijken naar de start van dit financieel kader en 
kort de jaarrekeningen van stad en OCMW toe te lichten.  
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2.1 De jaarrekening stad 2018  
 
2.1.1 Stad Ronse  
Voor het jaar 2018 kon aan de gemeenteraad volgende jaarrekening worden voorgelegd, met 
onderstaande commentaar: 
 

De liquiditeitenrekening:    Jaarrekening 2018 
Geconsolideerd      

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget 
Initieel 
budget 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 7.615.813,02 5.292.925,56 2.932.894,25 

        

   A. Uitgaven 31.120.353,28 32.601.671,74 35.665.236,91 

   B. Ontvangsten 38.736.166,30 37.894.597,30 38.598.131,16 

      1.a. Belastingen en boetes 19.285.418,62 19.061.671,70 19.429.324,35 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden       

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

      2. Overige 19.450.747,68 18.832.925,60 19.168.806,81 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -9.141.722,66 
-

12.031.390,82 -10.905.695,42 

        

   A. Uitgaven 9.961.193,69 14.936.822,07 12.521.945,42 

   B. Ontvangsten 819.471,03 2.905.431,25 1.616.250,00 

        

III. Andere (B-A) -1.772.911,29 6.157.088,71 8.164.116,71 

        

   A. Uitgaven 2.143.130,20 2.143.130,20 2.248.130,20 

      1. Aflossing financiële schulden 2.143.130,20 2.143.130,20 2.248.130,20 

         a. Periodieke aflossingen 2.143.130,20 2.143.130,20 2.248.130,20 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige transacties       

   B. Ontvangsten 370.218,91 8.300.218,91 10.412.246,91 

      1. Op te nemen leningen en leasings   7.930.000,00 10.000.000,00 

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden 370.218,91 370.218,91 412.246,91 

         a. Periodieke terugvorderingen 370.218,91 370.218,91 412.246,91 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige transacties       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.298.820,93 -581.376,55 191.315,54 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 741.654,83 741.654,83 3.979,03 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) -2.557.166,10 160.278,28 195.294,57 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        

   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) -2.557.166,10 160.278,28 195.294,57 
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Na verwerking van het resultaat van het vorig boekjaar 2017 t.b.v. 741.654,83 euro sluit de 
stad Ronse het boekjaar 2018 af met een negatief resultaat op kasbasis van -2.557.166,10 
euro.  
Het budgettair resultaat van het boekjaar is slechter dan gebudgetteerd maar dit heeft alles te 
maken met het feit dat er in budget voorzien was om de investeringen te financieren middels 
het aangaan van een lening. (geraamd op 7,93 mio euro). 
Dit gebeurde nog niet. De investeringen werden voorgefinancierd middels commercial paper. 
Op 31/12/2018 werd er voor 7,5 mio euro commercial paper opgenomen. 
In de loop van 2019 zal een deel van het commercial paper worden omgezette in een 
klassieke lening. 
Het overschot op het exploitatiebudget was zeer groot en bedroeg 7.615.813,03 euro. Dit 
bedrag kon deels worden aangewend om de aflossingen op onze leningen terug te betalen en 
eveneens om heel wat eigen middelen te gebruiken ter financiering van de in totaal 
9.961.193,69 euro investeringen. 
 

2.2 De autofinancieringsmarge 
De AFM is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft 
weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan 
of het bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen van kapitaal en intresten) te dragen 
met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en 
uitgaven). 
Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de 
leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks 
te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan. 
De AFM moet positief zijn in het laatste boekjaar van de financiële nota van het 
meerjarenplan. Als dat niet het geval is, schorst de provinciegouverneur het meerjarenplan. 
Opdat niet-recurrente verrichtingen geen vertekend beeld zouden geven, wordt de AFM maar 
geëvalueerd op het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Voor de 
tussenliggende jaren is wel een negatieve autofinancieringsmarge mogelijk. 
Voor OCMW’s moet ook de som van de autofinancieringsmarges van elk jaar van de 
planningsperiode positief zijn. Die bijkomende voorwaarde moet vermijden dat OCMW’s 
zouden kunnen gedwongen worden om activa te verkopen om de dagelijkse werking te 
financieren. 
 
De AFM voor de stad Ronse bedroeg in 2018  5.842.902 euro, het hoogste bedrag sinds 5 jaar. 
 

 AFM 

2014 2.051.907 

2015 5.488.235 

2016 2.298.140 

2017 2.320.189 

2018 5.842.902 
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Details: 

  
*De uitgaven in exploitatie in historisch perspectief 

 

Wat de goederen en diensten betreft zien we een stijging van 5 %. Dit is niet toe te 
wijzen aan één post maar aan de samenstelling van heel veel algemene rekeningen. 
De bezoldigingen en sociale lasten zijn sterk naar beneden gegaan. Dit heeft deels te 
maken met het feit dat heel wat contractuele personeelsleden zijn overgegaan naar 
de WZC St-Vincentius VZW. De overige personeelskosten bleven vrij stabiel. 
De toegestane werkingssubsidies zijn sterk naar beneden gegaan. De voornaamste 
algemene rekeningen in deze betreffen de bijdrage aan de politiezone en de 
bijdrage aan het OCMW.  Ingevolge een zeer goede jaarrekening 2017 van zowel de 
politiezone als van het OCMW kon de bijdrage in 2018 met 413.134 euro naar 
beneden gaan voor de politiezone t.o.v. het voorgaande jaar. Voor het OCMW was 
dit 1.576.000 euro.  
Dit is direct al de voornaamste reden voor de sterke stijging in de 
autofinancieringsmarge. 
De andere operationele uitgaven kennen eveneens een sterke daling. 
Dit heeft te maken met het feit dat er in 2018 voor 132.330 euro minder 
vorderingen oninbaar werden gemaakt. 
Vanzelfsprekend dalen ook de financiële uitgaven. De intrestlasten op een steeds 
lagere schuld met actief schuldbeheer liggen hieraan ten grondslag. 

  
*De ontvangsten in exploitatie in historisch perspectief 

 

De ontvangsten uit de werking blijven op een aantal kleine schommelingen na 
ongeveer op hetzelfde niveau. 
De fiscale ontvangsten zijn t.o.v. het vorige jaar sterk gestegen. 
De grootste stijgers zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing die met 
1.058.284 euro stegen tot 8.505.269 en de aanvullende belasting op de 
personenbelasting die steeg met 173.448 euro steeg tot 5.911.579 euro.  
Ook de opbrengsten uit eigen belastingen stegen met 2,9 % tot 4.519.637 euro. 

  
De werkingssubsidies zijn gedaald van 14.486.606 euro naar 13.667.428 euro. Dit 
heeft vooral te maken met het feit dat de stad geen subsidies meer ontvangt voor  

rek. 2018 rek. 2017 rek. 2016 rek. 2015 rek. 2014

Goederen en diensten 5.130.302 4.882.526 4 759 501 4 774 109 5 094 288

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 14.068.661 14.545.407 14 041 871 14 089 928 14 092 163

Toegestane werkingssubsidies 11.443.121 13.680.278 13 339 735 12 813 791 12 575 469

Andere operationele uitgaven 287.513 428.943 436 013 370 037 298 834

Financiële uitgaven 190.757 210.188 274 862 330 278 494 086

rek. 2018 rek. 2017 rek. 2016 rek. 2015 rek. 2014

Ontvangsten uit de werking 3.128.385 3.182.614 2 936 833 2 942 512 3 421 220

Fiscale ontvangsten en boetes 19.285.419 17.915.746 18 328 644 19 513 558 17 847 495

Werkingssubsidies 13.667.428 14.486.606 13 638 067 13 384 373 13 187 808

Andere operationele ontvangsten 134.180 187.786 196 701 171 863 239 029

Financiële ontvangsten 2.520.755 2.088.894 1 932 054 3 868 644 2 020 388
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de kinderkribbe, de dienst gezinshulp en aanvullende thuiszorg en ook niet meer 
voor het lokaal dienstencentrum vermits deze diensten zijn overgegaan naar de WZC 
St-Vincentius VZW. 
De financiële ontvangsten zijn sterk gestegen. Deze evolutie zal echter éénmalig zijn. 
Ingevolge de inkanteling van Figga in Zefier werden de aandelen Engie en Suez die 
de stad nog aanhield binnen Figga op de beleggingsrekening van de stad 
overgemaakt voor een totaal bedrag van 242.531 euro. 
Ook gaf een kapitaalbeweging binnen TMVW-Farys aanleiding tot de inboeking van 
een financiële opbrengst van 340.775 euro. Het betrof de inboeking van het niet 
uitgekeerd dividend TMVW 2015. 
 

*De investeringsuitgaven 
In 2018 werd er heel veel geïnvesteerd, als volgt verdeeld: 
 

 rek. 2018 
Financiële vaste activa 343.363 
Terreinen en gebouwen 5.121.620 

Wegen en overige infrastructuur 3.145.803 
Roerende goederen 255.262 
Immateriële vaste activa 759.058 
Toegestane 
investeringssubsidies 336.087 

 9.961.193 
 

*De investeringsontvangsten 
Tegenover de investeringsuitgaven stonden er eveneens 819.471 euro investerings-
ontvangsten. 
De verkoop van materiële vaste activa was goed voor 635.660 euro en de ontvangen 
investeringssubsidies bedroegen 183.811 euro. 
  

*De balans per 31/12/2018 
Het balanstotaal stijgt t.o.v. het vorige boekjaar van 143.181.528 EUR naar 
146.495.865 EUR.  
Bij de activa is het belangrijk toch even te kijken naar de schulden. Deze dalen verder 
naar 16.178.690 euro. 
Zoals eerder aangegeven stegen de financiële schulden op korte termijn (commercial 
paper) van 4 mio euro naar 7,5 mio euro. 
 
 
 
2.1.OCMW Ronse  
Voor het jaar 2018 kon aan de OCMW-raad volgende jaarrekening worden 
voorgelegd, met onderstaande commentaar: 
 
De liquiditeitenrekening:    Jaarrekening 2018 
Geconsolideerd      
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RESULTAAT OP KASBASIS 
Jaarrekeni

ng 
Eindbudge

t 
Initieel 
budget 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 77.918,55 
-

452.686,68 436.658,73 

        

   A. Uitgaven 
13.105.085,

03 
13.547.891

,74 
14.124.262,6

6 

   B. Ontvangsten 
13.183.003,

58 
13.095.205

,06 
14.560.921,3

9 

      1.a. Belastingen en boetes       

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 
3.175.000,0

0 
3.175.000,

00 4.135.000,00 

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

      2. Overige 
10.008.003,

58 
9.920.205,

06 
10.425.921,3

9 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -70.623,35 
-

145.017,06   

        

   A. Uitgaven 70.623,35 145.017,06   

   B. Ontvangsten       

        

III. Andere (B-A) -389.217,58 
-

389.209,32 -388.632,59 

        

   A. Uitgaven 389.217,58 389.209,32 388.632,59 

      1. Aflossing financiële schulden 389.217,58 389.209,32 388.632,59 

         a. Periodieke aflossingen 389.217,58 389.209,32 388.632,59 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige transacties       

   B. Ontvangsten       

      1. Op te nemen leningen en leasings       

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden       

         a. Periodieke terugvorderingen       

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige transacties       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -381.922,38 
-

986.913,06 48.026,14 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 
1.018.932,5

0 
1.018.932,

50 587,21 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 637.010,12 32.019,44 48.613,35 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        

   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 637.010,12 32.019,44 48.613,35 
 

 
Na verwerking van het resultaat van het vorig boekjaar 2017 t.b.v. 1.018.933 euro sluit het 
OCMW Ronse het boekjaar 2018 af met een positief resultaat op kasbasis van 637.010 euro.  
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Het budgettair resultaat van het boekjaar van - 381.922 euro, is 604.991 euro beter dan 
gebudgetteerd. Het grootste verschil situeert zich in de exploitatie-uitgaven die ongeveer 
442.800 euro minder bedroegen dan voorzien in het budget.  
Ook de investeringsverrichtingen bedroegen slechts 70.623 euro tegenover een budget van 
145.017 euro. 
Het grote verschil in het exploitatieresultaat, leidde bijgevolg tot een betere 
autofinancieringsmarge. Deze werd geraamd op -841.896 euro, maar bedraagt nu bij het 
afsluiten van de jaarrekening - 311.299 euro. 
 
In de bundel dat de OCMW-raad werd overgemaakt, vindt men vanaf pagina 121 een detail 
van de verklaring van de materiële verschillen van de ontvangsten en uitgaven jaarrekening en 
budget. 
De voornaamste vaststellingen vindt u hierna : 
 
*Exploitatieverrichtingen   

 Personeel 
De bezoldigingen, de sociale lasten en de pensioenen van het OCMW-personeel vormen net 
zoals de voorgaande jaren met 64% het grootste aandeel in de exploitatiekosten. Dit komt 
overeen met een totale kost van 8.426.059 euro die zowel betrekking heeft op de 
vastbenoemden als op de contractuelen gedurende 2018.  

 
Vastbenoemden 
In 2018 waren er in totaal 63 vastbenoemden in dienst, waardoor de totale kost inclusief 
patronale bijdrage opliep tot 3.303.980 euro.  

 
De responsabiliseringsbijdrage die ten laste werd genomen bedroeg in totaal 766.300 
euro. De factuur die voor 2017 werd ontvangen bedroeg 690.893 euro, wat 31.296 euro 
hoger ligt dan oorspronkelijk geraamd. Voor 2018 werd een bedrag van 735.004 euro 
aangerekend o.b.v. de laatste raming van DIBISS. De afrekening zal gebeuren in de loop 
van 2019. 
De totale pensioenlast voor 2017 bedroeg volgens de gegevens van DIBISS 2.315.449 
euro. Hiervan werd reeds via de wedden van de vastbenoemden middels de persoonlijke 
en patronale bijdragen, respectievelijk 7,5% en 34%, in totaal 933.664 euro voldaan. De 
patronale bijdragen werden hierbij voor 8% gefinancierd via het gezamenlijk 
pensioenfonds met de stad Ronse. Het uiteindelijke deficit in de pensioenlasten van 
1.381.786 euro werd vervolgens aan een responsabiliseringcoëfficiënt van 50% 
doorgerekend aan het OCMW van Ronse, zijnde 690.893 euro. 
 
Contractuelen 
Het aantal contractuelen die het OCMW tewerkstelde in 2018 bedroeg 86 personen, 
waarvoor de totale loonkost opliep tot 3.162.016  euro t.o.v. 3.067.113 euro in 2017.  
 
Art.60 
Verder stelde het OCMW van Ronse nog 48 personen tewerk onder de regulering van art. 
60§7 van de OCMW-wet van 08/07/1976. De totale brutobezoldigingen bedroegen 
974.212 euro, de daarop verschuldigde patronale bijdrage 249.761 euro.  
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De totale subsidies voor de tewerkstelling bedroegen in totaliteit 943.197 euro, waarvan 
255.135 euro afkomstig van de VDAB.  
Aan de diverse tewerkstellingsplaatsen werd 78.558 euro gefactureerd voor de geleverde 
prestaties door deze personen tegenover 90.878 euro in 2017. 
 
Personeelskosten per item 

 
 
De grootste personeelskost valt nog steeds ten laste van het woonzorgcentrum, nl. 51%. 
De personeelskosten aangerekend op het beleidsitem “Activering van tewerkstelling” 
bedragen 17% van de totale loonkost. De sociale dienst daarentegen vertegenwoordigde 
13% en de ondersteunende diensten 19%. 
Deze personeelskosten hebben enkel betrekking op werknemers die een 
arbeidsovereenkomst hebben met het OCMW. De personeelskosten van degenen die 
tewerkgesteld zijn door OVERO zitten hierin niet vervat (infra). 
 
Fonds Sociale Maribel 
Het doel van de sociale Maribel is de bevordering van de tewerkstelling in (voornamelijk) 
de non-profitsector via de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen. Zo komt deze 
maatregel tegemoet aan de noden van de sector en verbetert de kwaliteit van de 
dienstverlening. 
Werkgevers krijgen een tussenkomst van een Fonds sociale Maribel voor de loonkosten 
van nieuwe arbeidsplaatsen. 
Deze specifieke sectorfondsen worden gefinancierd via RSZ-middelen.4 
In 2018 ontving het OCMW van Ronse 475.914 euro aan dergelijke subsidies.  

                                                                  

 OVERO 
De toegestane werkingssubsidies betreffen de werkingskosten van OVERO, die het OCMW van 
Ronse ten laste nam. Deze kosten hebben betrekking op de tewerkstelling van de 

                                                           
4 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: http://www.werk.belgie.be/socialemaribel/ 
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personeelsleden van het voormalig OCMW-ziekenhuis. De totale werkingsbijdrage voor 2018 
bedroeg 1.033.161 euro.  
 

 Sociale dienst 
De werkingskosten voor de sociale dienst bedroegen 1.011.490 euro in 2018. Zij bestaan uit 
82% toegekend leefloon, 10% uit het equivalent leefloon en 8% uit diverse financiële steunen. 
Er zijn  geen grote verschillen tegenover 2017 merkbaar. 
Aan ontvangstenzijde werd er voor het leefloon en equivalent leefloon in totaal 595.200 euro 
aan subsidies ontvangen. 
Bij de cliënten werd een recuperatie van onterecht uitgekeerde leeflonen en steunen geboekt 
t.b.v. 251.257 EUR. Tegenover 2017 is dit 36% minder. 
De betaalde werkingssubsidie aan de Sociale Kruidenier in 2018 bedroeg 3.364 euro. 
Voor verdere informatie over de prioritaire doelstellingen van het Sociaal Huis wordt verwezen 
naar de bijgevoegde jaardoelstellingenrekening. 
 

 Lokaal Opvang Initiatief 
De totale werkingskosten, met uitzondering van de personeelskosten, bedroegen 7.954 euro in 
2018. Dit betekent een daling van 70% tegenover 2017. De reden hiervoor is dat de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn besliste om het Lokaal Opvang Initiatief stop te zetten vanaf 1/5/2018. 
Aan opbrengstenzijde werd in 2018 een totaal van 27.670 euro subsidies geboekt. 
 

 Kinderopvang 
Voor de kinderopvang, BKO en IBO, bedragen de totale werkingskosten 44.555 euro, exclusief 
personeel. Tegenover 2017 is er hier een stijging op te merken van 85%. Dit kan grotendeels 
verklaard worden door de aankoop van laptops, de nodige licenties en bijkomende opleiding. 
Ook werd een inventarisatie van de kinderopvang uitgevoerd. 
Voor de uitbating van het IBO kreeg het OCMW Ronse van Kind & Gezin 24.091 euro aan 
subsidies. De facturatie van de geleverde prestaties voor IBO leverde in 2018 een totaal bedrag 
op van 19.022 euro. 
Voor de buitenschoolse kinderopvang werd er 133.002 euro gefactureerd.  
 

 Woonzorgcentrum 
De totale werkingskosten van het woonzorgcentrum t.b.v. 2.032.438 euro worden vooral 
gevormd door het verbruik van materiaal ten behoeve van de bewoners ten belope van 934.617 
(46%) euro en door het personeel ter beschikking gesteld door OVERO. Deze laatste kosten 
werden niet verwerkt in de personeelskosten maar werden afzonderlijk geboekt en bedroegen 
in totaal 534.728 euro (26%).  
De wedde van de directeur werd niet opgenomen onder het woonzorgcentrum, maar werd 
deels ten laste genomen door de Fiscale en Financiële diensten (beleidsitem 01110) en deels 
door de Stad Ronse (vanaf augustus 2018). 
In totaal werd er ook voor 45.671 euro beroep gedaan op interimpersoneel als vervanging van 
personeelsleden die afwezig zijn wegens ziekte. 
Het waterverbruik is tegenover 2017 enorm gedaald en dit is te verklaren door de herstelling 
van het waterlek. De compensatieaanvraag die werd ingediend bij Farys is nog steeds 
hangende. 
Aan opbrengstenzijde zien we dat het merendeel van de inkomsten werd bekomen uit enerzijds 
de facturatie aan de bewoners t.b.v. 2.786.600 euro en anderzijds uit de forfaitaire tussenkomst 
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vanuit het RIZIV via de mutualiteiten t.b.v. 2.840.306 euro. De daling van de bedragen t.o.v. 
vorig boekjaar zijn een gevolg van een lagere bezettingsgraad. 
Ook ontving het OCMW vanuit het RIZIV tegemoetkomingen. De RIZIV-bijdragen ontvangen 
voor “Einde loopbaan” stegen tot 240.541 euro en voor “derde luik” tot 395.760 euro.  
Voor het opleidingstraject 600 binnen het woonzorgcentrum werd een bedrag van 11.689 euro 
ontvangen van DIBISS. 
 

 Gemeentelijke bijdrage 
Vanuit de Stad Ronse werd voor 2018 een gemeentelijke bijdrage van 3.175.000 euro gestort. 
Tegenover 2017 betekent dit een daling van 1.576.000 euro. Een verklaring hiervoor is terug te 
vinden in de budgetwijziging 2018-1. 
 

 Gemeentefonds 
Het OCMW van Ronse ontving een bedrag van het gemeentefonds t.b.v. 743.287 euro. 
 
*Investeringsverrichtingen 
Het OCMW Ronse verrichtte in 2018 volgende investeringen: 

- waterdichtingswerken kelder Canfijn. Deze werken werden evenwel in 2017 uitgevoerd, 
maar wegens gebrek aan budget pas in 2018 geregistreerd: 36 050,46 euro 

- herstelling dak WZC De Linde: 23 966,60 euro 
- interne renovatie West-Vleugel: 10 600 euro. 

 
*Liquiditeiten 
In totaal loste het OCMW van Ronse 389.218 euro af aan lopende leningen. Het totaal 
openstaande vreemd vermogen bedraagt op 31/12/2018 nog 4.185.297 euro. 
De commercial paper ten voordele van de Stad Ronse werd in de loop van 2018 volledig 
terugbetaald. 
 
*Pensioenfonds 
Dit fonds wordt niet uitgedrukt in de boekhouding van het OCMW maar wel door de Stad Ronse 
en wordt  beheerd door Ethias. 
De bijdrage aan het pensioenfonds voor 2018 bedroeg 704.126 euro. 
 
*De balans per 31/12/2018 
Het balanstotaal daalt t.o.v. het vorige boekjaar van 20.073.658 EUR naar 16.036.384 EUR.  
 
3 Analyse van de fiscaliteit van de stad Ronse 
In dit deel wordt het geheel van belastingen en het effect op de financiële mogelijkheden van 
de stad geanalyseerd en vergeleken. ‘Belasting’ is een rechtsband tussen de overheid en een 
de belastingplichtige, waarbij een heffing of prestatie wordt opgelegd ten behoeve van een 
overheid met als doel in de openbare uitgaven te voorzien. Belastingen worden geheven op 
grond van wetgeving. 
 
3.1 Schulden in euro, per inwoner, in 2017 
Financiële schulden zijn schulden van leningen, leasings of soortgelijke overeenkomsten. Ze 
houden verband met de thesaurie van het bestuur. 
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In totaal heeft elke Ronsenaar 856 euro schuld aan de stad  (Lange termijn 620 euro, lange 
termijn dat vervalt 82 en korte termijn 153 euro).  
Dat is 303 euro minder dan de gemiddelde inwoner in het Vlaams Gewest heeft t.a.v. 
zijn/haar stad (lange termijn: 921 euro, lange termijn die vervalt 106 euro en korte termijn 32 
euro).  
In rangorde van hoogste schuld per inwoner t.a.v; zijn gemeente (Koksijde 4.028 euro) tot de 
laagste (Wommelgem 21 euro) bekleedt Ronse plaats 158 (op 308 gemeenten).  
 

                     
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 

 

                              
Bron: BVR BBC en ministerieel besluit BBC ABB. Lokale Financiën -  Gemeentemonitor editie 2018 

 

                     
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 

 
De globale schuld van de Ronsenaar t.o.v. de stad is t.o.v. 2010 (722 euro) gestegen naar 856 
euro in 2017. 
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Ronse positioneert zich in 2017 in het Vlaamse Gewest op plaats 153 (Range: Koksijde 4.028 
euro – Wommelgem 21 euro). 
In de evolutie zien we in 2012 een plotse stijging naar 1.586 euro. Dit is te verklaren door de 
opgerezen financiering ingevolge de bouw van TIO3. Sindsdien is er een geleidelijke daling 
over 5 jaar, welke haar laagste peil sinds 2011 (608 euro) nog niet bereikt heeft.  
In onze onmiddellijke omgeving zien we echter relatief zeer lage individuele schulden t.a.v. de 
gemeenten: Kluisbergen 345 euro (!tegemoetkoming na slopen van de elektriciteitscentrale), 
Maarkedal 89 euro, Oudenaarde 540 euro en Brakel 441 euro.  
 
3.2 Inkomsten van de stad Ronse 
 
3.2.1 Totale ontvangsten van de stad Ronse 
De totale ontvangsten zijn het geheel aan ontvangsten. Ze worden samengesteld uit 
exploitatieontvangsten, investeringsontvangsten en andere ontvangsten.  
 
De totale ontvangsten van de stad waren in 2017 39.675.749 euro. In de prospectie wordt dit 
voor 2018 zo’n 20 % meer, nl. 50.626.628 euro. 

                           Bron: BVR BBC en ministerieel besluit BBC 
ABB. Lokale Financiën - Gemeentemonitor editie 2018 
 

                      
Bron:, Gemeentemonitor editie 2018bewerking 

 
Omgerekend was de totale inkomst van de stad per inwoner in 2017 1.521 euro.  
Ronse staat hiermee op plaats 102 in de reeks gemeenten + OCMW’s en AGB’s, gesitueerd  
tussen Gent (3.577 euro) en AGB Zoersel 0 euro.  
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Bron: BVR BBC en ministerieel besluit BBC ABB. Lokale Financiën - Gemeentemonitor editie 2018 

 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 

 
Het bedrag van 2017 is voor Ronse opgebouwd uit : 

- exploitatie: 1.451 euro (1.602 euro Vlaams Gewest) 
- investeringen: 54 euro (78 euro Vlaams Gewest) 
- financiering: 16 euro (89 euro Vlaams Gewest).  

 

                     
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 
 

3.2.2 Exploitatie –ontvangsten in 2017, analyse  
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De exploitatie-ontvangsten zijn het geheel van opbrengsten, met uitzondering van de 
opbrengsten ‘meerwaarde bij de realisaties van financiële, materiële of immateriële vaste 
activa’.  
In de economische indeling worden de exploitatie-ontvangsten uit de werking (vergoedingen 
die het bestuur krijgt voor geleverde prestaties); fiscale ontvangsten en boetes; algemene en 
specifieke werkingssubsidies; recuperatie van specifieke kosten sociale dienst (voor het 
OCMW) en financiële ontvangsten (vb. ontvangen van dividenden, inkomsten op 
beleggingen). 
 

                           
Bron: BVR BBC en ministerieel besluit BBC ABB. Lokale Financiën – Gemeentemonitor editie 2018 

 

                          
Bron: BVR BBC en ministerieel besluit BBC ABB. Lokale Financiën – Gemeentemonitor editie 2018 

 
In 2017 ontving de stad 37.861.644 euro aan inkomsten. Dat is 1.451 euro per inwoner.  
Ronse staat hiermee op plaats 68 in het Vlaamse gewest (Range: Gent 3.131 euro – Horebeke 
909 euro/ inwoner).  
 

                      
Bron: BVR BBC en ministerieel besluit BBC ABB. Lokale Financiën – Gemeentemonitor editie 2018 
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Uit de analyse van 2017 blijkt dat de stad minder inkomsten haalt uit belastingen (809 
euro/inwoner) dan gemiddeld in het Vlaamse Gewest (889 euro.). 
De inkomsten door werkingskosten zijn in Ronse (555 euro/inwoner) lager dan elders in 
Vlaanderen (620 euro).  
 
3.2.3 Belastingdruk op de Ronsenaar  
 
3.2.3.1 Aanvullende personenbelasting in euro, per inwoner in 2017 
De aanvullende personenbelasting is een bijkomend percentage op de inkomensbelasting die 
men elk jaar betaalt aan de federale overheid. Gemiddeld bedraagt die APB - in 2019 - 7,2 
procent. Per 100 euro belasting die men betaalt aan de federale overheid, draagt men dus 
gemiddeld ook nog eens 7,2 euro extra af aan het lokaal bestuur (vanaf 2019) 
De vergelijkingen die we kunnen maken via de Gemeentemonitor spreken tot 2017.  
De aanvullende personenbelasting bedroeg in Ronse 8 % t.a.v. een gemiddelde van 7 % in het 
Vlaams Gewest (situatie 2017).  
De waarde van 1 % bedraagt in Ronse echter slechts 27 euro, tegenover 42 euro in het 
Vlaamse gewest.  
Met een hogere aanslagvoet per persoon zijn er aldus toch minder inkomsten in de stadskas 
via de personenbelasting.  
 

                           
Bron: BVR BBC en ministerieel besluit BBC ABB. Lokale Financiën – Gemeentemonitor editie 2018 

 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 bewerking 

 
Hiermee werd in Ronse in 2017 een bedrag van 5.738.131 euro geïnd, zijnde 220 euro per 
inwoner.  
 

0

10

20

30

40

50

Aanslagvoet in % Waarde van 1%

Aanvullende personenbelasting per 
inwoner. Ronse versus Vlaanderen

Ronse Vlaams Gewest



pag. 532 

*Evolutie van de inkomsten via de aanvullende personenbelasting 2012-2017:  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 

 
We zien hier een evolutie van 4.996.717 euro inkomsten in 2012 naar 5.738.131 euro in 2017. 
 
*Evolutie bedrag aanvullende personenbelasting, bedrag per inwoner, in Ronse, periode 
2012-2017 
 

                       
Bron: Gemeentemonitor editie 2018ewerking 

 
Hier zien we een evolutie van 197 euro in 2012 naar 220 euro in de periode 2012-2017.  
Echter, in deze periode was er geen wijziging in de aanslagvoet. De lagere inkomsten in de 
aanslagjaren 2014-2015  hebben voornamelijk te maken met een vertraagde inkohiering bij de 
federale overheid.  
 
Ronse positioneert zich aldus op plaats 187 van de 308 gemeenten (Range: Hove 516 euro – 
De Panne-0 euro).  
 
3.2.3.2 Opcentiemen op de onroerende voorheffing per euro in euro in 2017 (situatie 
gewijzigd vanaf 2018, zie verder 20.3.5)). 
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De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden dan weer berekend op basis van de 
belasting die men aan de Vlaamse overheid betaalt voor onroerende eigendommen of 
vastgoed. Ook bedrijven zijn onderworpen aan die opcentiemen. Klassiek liggen die 
opcentiemen laag in gemeenten waar het vastgoed betrekkelijk duur is, zoals de groene rand 
rond Brussel en Antwerpen. En hoger in gemeenten waar men relatief gezien minder betaalt 
voor de aankoop van een huis of bedrijfsgebouw, dat is met name het geval in grote delen van 
West-Vlaanderen 
De aanslagvoet opcentiemen op de onroerende voorheffing per inwoner bedroeg in Ronse in 
2017  1.500 opcentiem. 
 

                
Bron: BVR BBC en ministerieel besluit BBC ABB. Lokale Financiën – Gemeentemonitor editie 2018 

 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 

 
*Waarde van het opcentiem 
De waarde van 100 opcentiemen is voor Ronse slechts 19 euro, terwijl dit in Vlaanderen 25 
euro bedraagt. 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018bewerking 

 
Dit bracht de stad 7.446.985 euro op in 2017, zijnde 285 euro per inwoner.  
 
*Evolutie inkomsten stad Ronse via de onroerende voorheffing. Periode 2012-2017 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 

 
Het bedrag opcentiemen op de onroerende voorheffing was in 2017 per inwoner (285 euro) 
iets minder van in 2012 (289 euro). Voor 2018 (333 euro) en 2019 (339) worden opnieuw de 
bedragen van de periode 2013-2015 verwacht.  
 
*Evolutie bedrag onroerende voorheffing per inwoner in Ronse. Periode 2012-2017 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 

 

                                
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 
 
Via de onroerende voorheffing ontving Ronse in 2017(7.446.985 euro), iets meer dan in 2012 
(7.345.893 euro). De vooruitzichten voor de bedragen van 2018 (8.782.890 euro) en 2019 
(8.941.702 euro) benaderen opnieuw de inkomsten van de periode 2013-2015. 
 
Ronse bekleedt in het Vlaamse Gewest plaats 160 (Range Knokke Heist 1.300 euro – Mesen 
145 euro). In de top-10 van de hoogste bedragen bevinden zich 8 kustgemeenten.  
 
3.2.3.3 Andere belastingen in euro, per inwoner in 2017: overzicht Ronse versus Vlaams 
Gewest 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
*Overzicht Vlaams Gewest:  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
De andere – dan de eerder vermelde belastingen A.P.B. en O.O.V - brachten Ronse in 2017 
4.730.629 euro op, zijnde 181 euro per persoon.  
 
Belangrijke verschillen Ronse versus Vlaanderen zien we: 

- algemene gemeentebelasting: 89,77 euro versus 7,85 euro  
- afleveren van identiteitskaarten, trouwboekjes, uittreksels: 9,87 euro versus 4,62 

euro; 
- afval: 36,86 euro versus 21,77 euro; 
- bedrijfslasten: 22,26 euro versus 34,39 euro; 
- plaatsrecht markten: 2,72 euro versus 1,20 euro;  
- tweede verblijven: 1,06 euro versus 13,71 euro. 
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*Evolutie pakket ‘Allerlei belastingen in Ronse’ 2012-2017 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 

 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 

 
In 2015 (5.322.979 euro)  is een belangrijke stijging waar te nemen (+/- 35 %) t.o.v. het jaar 
voordien (3.942.105 euro). In dit jaar  
Ronse bekleedt hiermee in 2017 plaats 26 op 308 gemeenten (Range: Koksijde 996 euro -
Holsbeek 21 euro).  
De 7 eerste posities worden bekleed door kustgemeenten.  
 
3.2.3.4 De Algemene Gemeentelijke Heffing (A.G.H.) 
De gemeenteraad van 22 december 2014 keurde de Algemene Gemeentelijke Heffing goed 
die van toepassing werd op 1 januari 2015.  
De belasting wordt per woning of woongelegenheid als volgt vastgelegd : 
In aanmerking te nemen oppervlakte : Bedrag van de heffing : 

a) tot en met  5.000 m² 190,00 euro 
b) van 5.001 m²  tot en met 10.000 m² 285,00 euro 
c) meer dan 10.000 m² 400,00 euro 

De belasting wordt gevestigd op basis van de toestand per 01 januari van het aanslagjaar en is 
ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. 
Elke vierkante meter die wordt gebruikt of tot gebruik wordt voorbehouden, is belastbaar. 
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Een gedeelte van een vierkante meter wordt als een eenheid beschouwd. 
Deze Algemene gemeentebelasting bedraagt omgerekend 89,77 euro per inwoner. In 
Vlaanderen bedraagt het gemiddelde per inwoner 7,85 euro. Deze belasting is dus 11.5 x het 
gemiddelde in Vlaanderen.  
 
3.3.5 Vergelijkingen 
Cfr. de aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen vanaf het aanslagjaar 2018, ingevolge 
de vernieuwde Vlaamse basisheffing onroerende voorheffing, werden in toepassing van het 
decreet van 18 november 2016, houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde 
financiering van de provincies de gemeentelijke opcentiemen van 1500 (tot 2017) gewijzigd 
naar 944 (vanaf 2018), met de bedoeling eenzelfde opbrengst te realiseren.  
Hieronder enkele vergelijkingen, vanuit verschillende invalshoeken:  
 
3.3.5.1 Met de omliggende gemeenten aanvullende personenbelasting en opcentiemen 
onroerende voorheffing Ronse omliggende gemeenten, vanaf 2018 (i.f.v. mogelijke 
verhuisintenties) 
Voor die gemeenten vonden we volgende gegevens voor 2018 en 2019:  
 

Gemeente APB 
2019 

T.o.v 
Vlaanderen 

O.o.v. 
2019 

T.o.v. 
Vlaanderen 

APB 
2018 

O.o.v. 
2018 

Ronse 8 % > 944 > 8 % 944 

Kluisbergen 6,5 % < 850 < 6,5 % 850 

Maarkedal 7 % < 819 < 7 % 819 

Oudenaarde 7 % < 756 < 7 % 756 

Brakel 8 % > 818 < 8 % 818 

Horebeke 7 % < 715 < 7 %  715 
Bron VVSG 

 
3.3.5.1 Met de gemeenten welke Belfius Ronse in een cluster plaatste met andere 
‘verstedelijkte gemeenten met toenemend aantal jongeren’ (i.f.v. eenzelfde 
uitgavenpatroon) 
Voor die gemeenten vonden we volgende recente gegevens voor 2018 en 2019 (VVSG):  
 

Gemeente APB 
2019 

T.o.v 
Vlaanderen 
(gem. 7,2) 

O.o.v. 
2019 

T.o.v. 
Vlaanderen 
(gem. 880) 

APB 
2018 

O.o.v. 
2018 

Boom 7,9 % > 976 > 7,9 % 976 

Borsbeek 7 % < 787 < 7 % 787 

Hemiksem 7,5 % > 976 > 7,5 % 976 

Niel 8 % > 976 > 8 % 976 

Willebroek 7,5 % > 992 > 7,5% 992 

Menen 8 % > 1134 > 8%  1134 

Denderleeuw 7 % < 819 < 7 % 819 

Geraardsbergen 7,8 % > 981 > 7,8 % 882 

Ninove 7,5 % > 866 < 7,5 % 866 

Hamme 8 % > 1039 > 8 % 1039 

Zelzate 7,5 % > 913 > 7,5 % 913 

Ronse 8 % > 944 > 8 % 944 

Temse 8 % > 945 > 8 % 945 
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Leopoldsburg 8 % > 850 < 8 % 850 
Bron: VVSG 

3.2.4 Investeringsontvangsten in 2017 
De investeringsontvangsten betreffen de ontvangsten uit verkoop van duurzame goederen die 
het bestuur gebruikt om zijn maatschappelijke opdracht te vervullen en de dienstverlening te 
organiseren (vb. gebouwen, wegen, gemeentelijk wagenpark…). 
De investeringsontvangsten kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën: verkoop 
van financiële vaste activa, verkoop van materiële vaste activa, verkoop van immateriële vaste 
activa, investeringssubsidies en –schenkingen.  
 

                       
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 

 
3.3 Uitgaven 
3.3.1 Uitgaven globaal en per inwoner in 2017 
De totale uitgaven zijn het geheel van uitgaven waarbij we een uitgave definiëren als een 
transactie die een verlaging van de beschikbare en realiseerbare geldmiddelen tot gevolg 
heeft of op korte termijn zal hebben. Ze worden samengesteld uit de exploitatie-uitgaven, de 
investeringsuitgaven en andere uitgaven.  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 

 

0 10 20 30 40 50 60

Ronse financiële vaste activa

Vlaanderen financiële vaste activa

Ronse materiële vaste activa

Vlaanderen materiële vaste activa

Ronse immateriële vaste activa

Vlaanderen immateriële vaste…

Ronse investeringssubsidies

Vlaanderen investeringssubsidies

Investeringsontvangsten per inwoner, 
in euro,

in 2017. Ronse versus Vlaanderen

0 500 1000 1500

Ronse-exploitatie

Vlaanderen-exploitatie

Ronse-investering

Vlaanderen-investering

Ronse-financiering

Vlaanderen -financiering

Uitgaven per inwoner, in euro,  in 
2017. Ronse versus Vlaams Gewest. 



pag. 541 

Het bedrag per inwoner van 2017 is voor Ronse opgebouwd uit : 
- exploitatie: 1.293 euro (1.366 euro Vlaams Gewest) 
- investeringen: 225 euro (286 euro Vlaams Gewest) 
- financiering: 85 euro (136 euro Vlaams Gewest).  

 
De stad gaf in 2017 minder uit aan exploitatie en investeerde ook minder in vergelijking met 
het Vlaamse Gewest. Dit gegeven uit de Gemeentemonitor is echter slechts een moment-
overzicht van één jaar binnen een financieel plan van meerdere jaren voor Ronse, alsook voor 
het Vlaamse Gewest. De zwaartepunten van de uitgaven kunnen aldus in ander jaren 
gevonden worden.  
 
3.3.2 Exploitatie-uitgaven 
De exploitatie-uitgaven zijn het geheel van kosten, met uitzondering van de toegestane 
investeringssubsidies en de meerwaarde bij de realisatie van financiële, materiële of 
immateriële vaste activa. In de economische indeling worden de exploitatie-uitgaven 
ingedeeld volgens hun soort. We onderscheiden volgende belangrijke soorten: aankoop van 
goederen en diensten (werkingskosten); personeelskosten; 
Specifieke kosten voor de sociale dienst (voor het OCMW); toegestane werkingssubsidies en 
financiële uitgaven (vb. intresten en leningen).  
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 

 
3.3.3 Investeringsuitgaven 
Investeringsuitgaven betreffen de uitgaven voor de aanschaf van duurzame goederen die het 
bestuur gebruikt om zijn maatschappelijke opdracht te vervullen en zijn dienstverlening te 
organiseren (vb. gebouwen, wegen, gemeentelijk wagenpark). De investeringen worden 
ingedeeld in de volgende categorieën: investeringen in financiële vaste activa, investeringen in 
Investeringen in materiële vaste activa, investeringen in immateriële vaste activa en 
toegestane investeringssubsidies.  
 
In onderstaande tabel worden de cijfers uit de gemeentemonitor weergegeven voor 2017. 
Echter, ook deze dienen best binnen een meerjarig financieel plan geplaatst te worden.  
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 

 
3.3.4 Toegestane werkingskosten in 2017 
Toegestane werkingssubsidies omvatten de tussenkomsten van het bestuur in de werking van 
andere entiteiten. Hiertoe behoren onder meer de werkingsbijdrage aan het OCMW, aan de 
politiezone, de hulpverleningszone, de kerkfabrieken, de autonome gemeentebedrijven en de 
subsidies aan sport- en culturele verenigingen.  

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 
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Er zijn twee grote financiële uitdagingen de komende jaren die eveneens de grootste financiële 
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- anderzijds het wegvallen van de compensatie voor materieel en outillage inzake de 
onroerende voorheffing  

 
3.4.1 De responsabiliseringsbijdragen 
De responsabiliseringsbijdrage werd ingevoerd voor die besturen waarvan het bedrag van de 
pensioenbijdragen lager is dan de werkelijke pensioenlast.  
Op heden bedraagt de responsabiliseringscoëfficiënt 50 %. De heden beschikbare ramingen 
lopen tot en met 2023 waar men de responsabiliseringscoëfficiënt als volgt verwacht te zien 
evolueren : 2020 : 50 %, 2021 : 53 %, 2022 : 70 % en 2023 74 %. 
Concreet betekent dit dat er in de volgende meerjarenplanning ruimte zal gemaakt dienen te 
worden om volgende responsabiliseringsfacturen te dragen. 
De bedragen 2024 en 2025 zijn dezelfde overgenomen als 2023 vermits er slechts tot dan 
ramingen beschikbaar zijn. 
 

 Stad OCMW OVERO Recup. 
BFM VZW 
WG 

Totaal 

2020 52.785 861.893 1.195.253 570.000 1.539.931 

2021 93.696 967.959 1.361.302 570.000 1.852.957 

2022 119.516 1.344.938 1.878.913 570.000 2.773.367 

2023 173.361 1.486.923 2.064.762 570.000 3.155.046 

2024 173.361 1.486.923 2.064.762 570.000 3.155.046 

2025 173.361 1.486.923 2.064.762 570.000 3.155.046 
 

De bijzonder zware financiële druk die de responsabiliseringsfactuur legt op de stadsfinanciën 
zou deels kunnen worden verlicht door het zorgdossier. Immers aan de private partner die 
mee de verzelfstandiging van het woonzorgcentrum van het OCMW opneemt, werd opgelegd 
om tussen te komen in deze factuur. 
Gelet op de juridische onzekerheid inzake het afhandelen hiervan, verdient het aanbeveling 
hier nog geen rekening mee te houden. 
 
3.4.2.Wegvallen van de compensatie voor materieel en outillage inzake onroerende 
voorheffing 
Wat het wegvallen van de compensatie voor materieel en outillage betreft, kan het volgende 
worden geschetst.  
Onder bepaalde voorwaarden kon een bedrijf vrijstelling van onroerende voorheffing krijgen 
van de investeringen in nieuw materieel en outillage. Aangezien deze vrijstelling via de 
opcentiemen ook de ontvangsten uit de onroerende voorheffing van de gemeente beïnvloedt, 
werd door de Vlaamse overheid deze minderontvangst financieel gecompenseerd.  
Vanaf 2015 werd deze compensatie stopgezet met een overgangsmaatregel die loopt tot en 
met 2019. 
Vanaf 2020 verliest de stad Ronse zo jaarlijks een bedrag van 687.299,05 euro. 
 
Daarnaast werd in het bestuursakkoord overeengekomen dat de verouderde belasting op 
drijfkracht geleidelijk aan zou worden afgebouwd over een periode van 4 jaar.  
Deze belasting is nu goed voor een jaarlijkse opbrengst van 330.000 euro. 
 



pag. 544 

Tegen deze achtergrond dient de nieuwe meerjarenplanning te worden opgemaakt bij een 
gelijkblijvend fiscaal klimaat. 
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5.2.9.4 Waardering van de Ronsenaar 

 

 
 
1 Tevredenheidsmetingen omtrent ‘wonen’ bij de Ronsenaars 
85 % van de ondervraagde Ronsenaars beweert graag in Ronse te wonen. Dat is minder dan 
het gemiddelde in het Vlaams Gewest (89 %). 4 % is het hiermee oneens, net zoveel als in het 
Vlaams Gewest.   

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
2 Tevredenheid over de loketdiensten: aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de 
loketdiensten van de stad 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
2.3 Tevredenheid over de dienstverlening:  
 
2.3.1. Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de algemene dienstverlening van 
de stad 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
2.3.1 Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de digitale dienstverlening van de 
stad 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018, bewerking 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
2.4 Uitspraken omtrent ‘betrokkenheid’ van de inwoners van de stad  
 
2.4.1 Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het stadsbestuur voldoende inspanningen 
doet om hen bij veranderingen te betrekken 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
2.4.2 Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het stadsbestuur op een goede manier 
omspringt met de vragen van haar inwoners 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
3 Vertrouwen van de Ronsenaar in de overheid 
 
3.1 Vertrouwen van de Ronsenaar in de federale overheid 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
3.2 Vertrouwen van de Ronsenaar in de Vlaamse overheid 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
3.3 Vertrouwen van de Ronsenaar in het stadsbestuur 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
3.4 Vertrouwen van de Ronsenaar in de politie 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
3.5 Vertrouwen van de Ronsenaar in de pers 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
4 De algemene indruk van de Ronsenaar 
 
4.1 Tevreden over de stad 
70 % van de inwoners van Ronse stelt tevreden te zijn over ‘de stad’ (versus 76 % in het vlaams 
Gewest). 12 % is ontevreden (versus 9 %) en 19 % oordeelt ‘neutraal’ (versus 9 %.)  
 

                       
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron:, Gemeentemonitor editie 2018 

 
4.2 Tevreden over de buurt 
74 % van de Ronsenaars is tevreden over de buurt (versus 79 % in het Vlaams Gewest). 13 % is 
dat niet (versus 10 %) en 13 % neemt geen stabndpunt in (versus 11 %).  
 

                    
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron:, Gemeentemonitor editie 2018 

 
4.3 Fier over zijn stad 
65 % van de Ronsenaars zijn fier op hun stad. Dat is minder dan de inwoners van het Vlaams 
Gewest (69 %). 10 % zijn het hier mee oneens (versus 9 %) en 25 % geeft een neutrale mening 
(versus 22 %) 
 

                      
Bron: Gemeentemonitor editie 2018 
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Bron: Gemeentemonitor editie 2018 

 
*Gegevens Zuid-Oost-Vlaanderen 
 

 
Bron: Gemeentemonitor –bewerking door Solva 
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Bron: gemeentemonitor –bewerking door Solva 

 
5 Organisatiebeheersing 
 

 
Bron: a3o BVBA, Lijsterstraat 9, 1830 Machelen 

 

Het gemeente- en OCMW-decreet bepaalde in 2008 dat elke gemeente en centrum moet 
beschikken over een interne controlesysteem. De wetgever omschreef dat systeem als “een 
geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te 
verschaffen over  

 het bereiken van de doelstellingen;  

 het naleven van wetgeving en procedures;  

 de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;  

 het efficiënte en economische gebruik van middelen;  
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 de bescherming van activa en  

 het voorkomen van fraude. “ 
 
Al snel werd duidelijk dat de term ‘interne controlesysteem’ misleidend was, want die doet 
denken aan ‘controleren’. In feite gaat het om de betekenis van ‘to control’, namelijk 
beheersen. In het Decreet Lokaal Bestuur (22 december 2017, van toepassing 1 januari 2019) 
werd dit rechtgezet, heeft men het niet meer over ‘interne controle’ of ‘interne 
controlesysteem’, maar over ‘organisatiebeheersing’.  
 
De Vlaamse overheid stelde in 2008 in deze bepaling wat ze wilde, maar liet de lokale 
besturen in het ongewisse over hoe dat moest gebeuren. Pas in 2014, 6 jaar later, verscheen 
voor het opzetten van zo’n organisatiebeheerssysteem een ‘Leidraad organisatiebeheersing 
voor lokale besturen’.  
Het model bestaat uit 10 thema’s waarvoor telkens doelstellingen op het vlak van 
organisatiebeheersing en beheersmaatregelen zijn uitgewerkt.  
Deze thema’s zijn: 1. doelstellingen, proces- en risicomanagement 2. 
belanghebbendenmanagement 3. monitoring 4. organisatiestructuur 5. personeelsbeleid 6. 
organisatiecultuur 7. informatie en communicatie 8. financieel management 9. facilitaire 
middelen 10. informatie- en communicatietechnologie  
De thema’s worden telkens behandeld volgens de bekende PDCA-cyclus: ‘plan’, ‘do’, ‘check’, 
‘act’: voor we iets doen, bereiden we dit voor (‘plan’), doen we het (‘do’), evalueren we 
tussentijds (check) en sturen we bij indien nodig (act).  
Het is niet aangewezen om alle activiteiten en de volledige organisatie tot in het kleinste 
detail te gaan opvolgen in het organisatiebeheerstraject.  
De prioriteiten worden vastgelegd aan de hand van de methodiek van risicoanalyse: risico’s 
zijn interne en externe factoren die de realisatie van de organisatiedoelstellingen kunnen 
belemmeren en bijgevolg ook de kwaliteit van producten en diensten beïnvloeden en/of 
bedreigen.  
Het niet (tijdig) benutten van opportuniteiten is ook een risico. Wijzigende interne of externe 
omstandigheden creëren nieuwe risico’s of veranderen bestaande risico’s. In een goed 
beheerste organisatie kan snel antwoord gegeven worden op volgende vragen:  

 Wat zijn onze belangrijkste risico’s?  

 In welke mate ondervangen of beheersen we deze risico’s?  

 Wat zijn de geplande verdere beheersmaatregelen?  
Risico’s worden geïnventariseerd en beoordeeld in een organisatiebeheersrapport. Per risico 
wordt bepaald wat de kans is dat het risico zich voordoet en hoe groot de impact hiervan is op 
de werking van de organisatie/dienst.  
Een hoog risico wordt omschreven als de omstandigheid die tot een belangrijke negatieve 
impact op de organisatie en haar dienstverlening kan leiden (impact > 40%) waarbij de kans 
waarschijnlijk is dat de interne controle niet zal functioneren (kans > 60%).   
 
Zoals vele andere besturen heeft Ronse deze ‘Leidraad organisatiebeheersing voor lokale 
besturen’ in 2014 gebruikt om een zelfevaluatie uit te voeren. 
Die leidraad focust op de basisvoorwaarden die in elk bestuur moeten vervuld zijn om van een 
goede organisatiebeheersing te kunnen spreken. Deze leidraad werd ook gebruikt voor de  
zelfevaluatie van de stad 2016-2017. 
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Jaarlijks wordt hierover door de algemeen directeur gerapporteerd aan het college / vast 
bureau en de gemeente- en OCMW-raad.  
Het OCMW heeft reeds over het kalenderjaar 2018 gerapporteerd tijdens de OCMW-raad van 
19 december 2018. 
 
We geven hierbij een overzicht van die punten die opvolging krijgen:   
 
5.1 Stadsbestuur 
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5.2 OCMW Ronse 
 
Eenzelfde traject werd afgelegd in het OCMW.  
Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 20 december 2017 werd het eindverslag 
hiervan gerapporteerd.  
Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2018 werd de opvolging van dit 
verslag voor 2018 gerapporteerd.  
We nemen dit einverslag over.  
 
Uit het eindrapport dat door het managementteam werd gevalideerd in een 3-tal 
vergaderingen (januari tot maart 2017) werd door dit managementteam de lijst van prioritaire 
verbeterpunten bepaald als volgt :  

 
- Doelstellingen, proces- en risicomanagement (Organisatiebeheersing) 

1.6. De organisatie kent de belangrijkste risico’s waarmee ze kan worden geconfronteerd. 
Mogelijk risico : 
De organisatie loopt belangrijke imagoschade op door een bepaalde externe 
communicatie van eigen medewerkers (WZC) 
Actie/beheersmaatregel : 
Medewerkers werden reeds op de hoogte gebracht van 'integriteit t.o.v. 
werkgever' : gebeurde via meerdere interne vormingen en uitleg deontologische 
code. 
Verbeteractieplan : 

- voor nieuwe medewerkers (bij voldoende aantal) een interne vorming te 
organiseren omtrent de deontologische code en ‘integriteit t.o.v. de 
werkgever’ 

- voor de huidige werknemers die in de voorbije 2 jaar ondertussen reeds een 
dergelijke vorming volgden op regelmatige basis opnieuw oproepen tot het 
volgen van een dergelijke vorming. 

Procesverantwoordelijke voor organiseren van dergelijke vorming : 
personeelsdienst. 

 
- Informatie en communicatie 



pag. 565 

7.3. De externe communicatie focust op de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de 
optimalisatie van de dienstverlening. 

Mogelijk risico : 
De communicatie aan het onthaal in het Woonzorgcentrum verloopt ondermaats. 
Er is namelijk geen onthaal : bezoekers, vertegenwoordigers en leveranciers 
spreken om het even welke medewerkers aan om te weten waar ze moeten zijn. 
Actie/beheersmaatregel : 
Dit risico wordt mee opgenomen in zorgdossier. 
Verbeteractieplan : 
Hierbij wordt als verbeteractieplan voorgesteld om de resultaten af te wachten 
van het zorgdossier/dossier privatisering. In afwachting bespreekt de vervangend 
dagelijks verantwoordelijke WZC dit met de diensten. 

 
- Facilitaire middelen 
(*) Facilitaire middelen = gebouwen, kantoorinrichting, dienstvoertuigen, apparaten, 
machines, vrachtwagens, werktuigen, schoonmaak, … 

9.1. De organisatie weet hoe ze haar facilitaire middelen wil inzetten om de 
beleidsdoelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. 

9.2. De organisatie weet hoe ze haar facilitaire middelen wil inzetten om de 
beleidsdoelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. 
Aspect gebouwen 

Mogelijk risico : 
9.1 : Beleidsdoelstellingen worden niet bereikt omdat de nodige facilitaire 
middelen ontbreken (In WZC zeer verouderd, niet meer onderhouden, vloeren 
vertonen mankementen, watervoorziening valt soms uit, deuren die niet meer 
gesloten kunnen worden, ramen die niet meer voldoende sluiten, allemaal 
elementen die de kwaliteit naar beneden halen). 
9.2 : 
- WZC zeer verouderd, niet meer onderhouden, vloeren vertonen mankementen, 

deuren niet breed genoeg, ramen laten tocht door, allemaal elementen die de 
kwaliteit naar beneden halen 

- Toegang tot WZC, gebouw niet meer beveiligd 
Actie/beheersmaatregel : 
9.1 : 
- Is de essentie van het zorgdossier 
- Verloederde westvleugel werd volledig gerenoveerd 
- Alle problemen met branddetectie : allemaal gecorrigeerd 
- Vloer kelder opgelost 
- Legionella problematiek opgelost 
9.2 :  
- Zie lopende zorgdossier 
- Zie lopende zorgdossier 
Verbeteractieplan : 
Hierbij wordt zowel voor 9.1 als voor 9.2 als verbeteractieplan voorgesteld om de 
resultaten af te wachten van het zorgdossier/dossier privatisering. In afwachting 
houdt de vervangend dagelijks verantwoordelijke WZC toezicht op het verder 
onderhoud en behoud van de facilitaire middelen. 
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Overkoepelend verbeteractieplan : 
Tot slot wenst het managementteam zich in de komende 2 jaar volledig te focussen op de 
nakende integratie/samenwerking van de OCMW-diensten met de stadsdiensten in navolging 
van het toekomstig decreet over het lokaal bestuur. 

 
In november 2018 adviseerde het managementteam van het OCMW een bevraging te 
organiseren bij alle managementteamleden en de afdelingshoofden Welzijn Sociaal Huis 
omtrent de resultaten en de opgevolgde/gerealiseerde verbeteractieplannen. 
 
Deze bevraging leverde volgende opmerkingen en bevindingen (tekst in blauw) 
 
1. Doelstellingen, proces- en risicomanagement (organisatiebeheersing 

1.5 De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed. 
Gemiddelde risicograad 
Risico : de aangehaalde risico’s inzake update processen werden door het 
managementteam in 2017 als ‘medium prioriteit voor het bestuur’ omschreven. 
Reeds gedurende het traject en ook in 2018 werden de processen opnieuw helemaal in 
orde gebracht door een personeelslid en worden deze tevens actueel gehouden. 

 
1.6. De organisatie kent de belangrijkste risico’s waarmee ze kan worden geconfronteerd 
Gemiddelde risicograad 
Risico : De organisatie loopt belangrijke imagoschade op door een bepaalde externe 
communicatie van eigen medewerkers (WZC). 
Het managementteam gaf een gemiddelde prioriteit aan dit risico. 
De deontologische code werd dit jaar (2018) aangevuld met de ICT code en zodoende 
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen zoals o.a. het gebruik van sociale media, het 
behandelen van gevoelige documenten, het gebruik van e-mail, paswoorden, login. De 10 
geboden voor informatieveiligheid werd aan iedere dienst bezorgd. 
Tijdens sollicitatiegesprekken en mondelinge selectieproeven wordt bijzondere aandacht 
gegeven aan integriteit en deontologie. 
Bij het onthaal van een nieuwe medewerker wordt de deontologische code overhandigd 
en doorgenomen met het nieuw personeelslid. Voor het personeel van het 
Woonzorgcentrum wordt vooral de nadruk gelegd op hoe moet worden omgegaan met 
het aanvaarden van geschenken/geld, discretie en beroepsgeheim. 

 
4. Organisatiestructuur  

4.4 Projecten worden uitgewerkt volgens een haalbare methodologie. 
Gemiddelde risicograad 
Risico : onrealistische verwachtingen van projecten, op chaotische manier werken, niet 
duidelijk in welke projecten wordt geinvesteerd, geen kennis van projectmanagement. 
Het managementteam gaf een ‘lage prioriteit’ aan dit aspect. 
De sociale dienst vond dit echter een te belangrijk aspect en daarom werd beslist inzake 
de lopende projecten een oplijsting/overzicht te maken van alle projecten in Ronse 
waarbij deze lijst bezorgd werd aan de verschillende diensten in Ronse. 
Tevens werden en worden mogelijke projectoproepen consequent opgevolgd door het 
diensthoofd Lokaal Sociaal Beleid. 
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7. Informatie en communicatie 
7.3. De externe communicatie focust op de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de 
optimalisatie van de dienstverlening. 
 
Hoge risicograad 
Risico : De communicatie aan het onthaal in het Woonzorgcentrum verloopt ondermaats. 
Er is namelijk geen onthaal : bezoekers, vertegenwoordigers en leveranciers spreken om 
het even welke medewerkers aan om te weten waar ze moeten zijn. 
Het managementteam gaf eveneens een ‘hoge prioriteit’ aan dit aspect : ‘Dit risico wordt 
mee opgenomen in het zorgdossier en in afwachting bespreekt de vervangend dagelijks 
verantwoordelijke dit met zijn diensten.’ 
Gelet op het feit dat beide afdelingen van het WZC niet over een fysisch onthaal 
beschikken werden hieromtrent nog geen bijkomende actieplannen uitgevoerd. 
In het ontwerp van het nieuw te realiseren woonzorgcentrum, dat slechts over 1 
hoofdtoegang beschikt, is een centraal onthaal voorzien. 
 
Gemiddelde risicograad 
Risico : cliënten aangeduid met uitroepteken (verbod om Sociaal Huis te betreden) 
geraken toch binnen en negeren onthaal. 
Het managementteam gaf een ‘lage prioriteit’ aan dit aspect. 
Reeds gedurende het traject werd besloten om met een afsprakensysteem te werken. 
Dit afsprakensysteem wordt positief ervaren door de sociale dienst en door de cliënten. 
 

8. Financieel management  
8.3. De oranisatie zet in op het correct innen van haar mogelijke inkomsten en een 
degelijke financiering, aspect subsidies. 
Gemiddelde risicograad 
Risico : De organisatie loopt subsidies mis door ze niet of te laat aan te vragen 
Het managementteam gaf een ‘lage prioriteit’ aan dit aspect. 
Evenwel werd er reeds gedurende het traject voor gekozen om een maatschappelijk 
werkster aan te stellen als verantwoordelijke voor de opvolging van de subsidiestromen. 
Deze persoon fungeert als een brugfiguur tussen sociale dienst en financiële dienst en zij 
zorgt er voor dat het OCMW ten volle en correct gebruik maakt van alle bestaande 
subsidiestromen. 
 

9. Facilitaire middelen 
9.1. De organisatie weet hoe ze haar facilitaire middelen wil inzetten om de 
beleidsdoelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren (aspect 
gebouwen) 
Hoge risicograad 
Risico : Beleidsdoelstellingen worden niet bereikt omdat de nodige facilitaire middelen 
ontbreken (In WZC zeer verouderd, niet meer onderhouden, vloeren vertonen 
mankementen, watervoorziening valt soms uit, deuren die niet meer gesloten kunnen 
worden, ramen die niet meer voldoende sluiten, allemaal elementen die de kwaliteit naar 
beneden halen). 
Het managementteam gaf eveneens een ‘hoge prioriteit’ aan dit aspect : ‘Dit risico is de 
essentie van het zorgdossier’. 
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Er wordt terecht verwezen naar het resultaat van het zorgdossier / dossier privatisering. 
In tussentijd worden alle kleine en middelgrote mankementen aangepakt waarvoor 
uiteraard de nodige budgetten worden voorzien. 
 
9.2. De organisatie weet hoe ze haar facilitaire middelen wil inzetten om de 
beleidsdoelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren (aspect beheer) 
Gemiddelde risicograad 
Risico : De organisatie is onvoorbereid bij het uitvallen van facilitaire middelen 
(telefooncentrale, server, kopiemachines, voordeurslot dat niet werkt). 
Dit risico werd door het managementteam in 2017 als ‘medium prioriteit voor het 
bestuur’ omschreven. 
Begin 2017 werd de overheidsopdracht inzake de telefooncentrale voor stad en OCMW 
Ronse uitgeschreven en voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
Daaropvolgend werd reeds op 25 januari 2018 de nieuwe telefooncentrale in gebruik 
genomen. 
Ook de voordeur van het Sociaal Huis werd vernieuwd. 
 
Hoge risicograad (aspect gebouwen) 
Risico : 
- WZC zeer verouderd, niet meer onderhouden, vloeren vertonen mankementen, deuren 

niet breed genoeg, ramen laten tocht door, allemaal elementen die de kwaliteit naar 
beneden halen 

- Toegang tot WZC, gebouw niet meer beveiligd 
Het managementteam gaf eveneens een ‘hoge prioriteit’ aan dit aspect : ‘Dit risico is de 
essentie van het zorgdossier’. 
Er wordt terecht verwezen naar het resultaat van het zorgdossier / dossier privatisering. 
In tussentijd worden alle kleine en middelgrote mankementen aangepakt waarvoor 
uiteraard de nodige budgetten worden voorzien. 
 

10. ICT (blz. 61). 
10.1. De organisatie heeft eigen beleidskeuzes gemaakt voor haar ICT-beleid zodat de 
beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden en de dienstverlening geoptimaliseerd wordt. 
Gemiddelde risicograad 
Risico : Problematiek met telefooncentrale. 
Het managementteam gaf een ‘hoge prioriteit’ aan dit aspect. 
Begin 2017 werd de overheidsopdracht inzake de telefooncentrale voor stad en OCMW 
Ronse uitgeschreven en voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
Daaropvolgend werd reeds op 25 januari 2018 de nieuwe telefooncentrale in gebruik 
genomen. 
 
10.2. De ICT-diensten zijn kwaliteitsvol. 
Gemiddelde risicograad 
Risico : Problematiek met niet goed werkende software. 
Dit risico werd door het managementteam in 2017 als ‘medium prioriteit voor het 
bestuur’ omschreven. 
Na bevraging blijkt dat de werking van ICT als positief ervaren wordt en dat de 
personeelsleden van ICT goed bereikbaar zijn. 
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Overkoepelend verbeteractieplan 2017:  
Tot slot wenst het managementteam zich in de komende 2 jaar volledig te focussen op de 
nakende integratie/samenwerking van de OCMW-diensten met de stadsdiensten in navolging 
van het toekomstig decreet over het lokaal bestuur. 
 
Bevindingen 2018 :  
De integratie van beide financiële diensten werd zowel administratief als inhoudelijk 
volbracht. De financiële dienst bestaat uit 4 afzonderlijke cellen. Cel boekhouding / cel 
debiteurenbeheer / cel beleidsondersteuning / cel aankoop. 
Deze 4 cellen worden aangestuurd door de financieel directeur. 
Risico: hoewel de plaats ‘adjunct financieel directeur’ administratief is ingevuld, voert 
betrokkene sinds augustus 2018 geen taken meer uit op desbetreffende dienst. 
De integratie van de beide personeelsdiensten liep enige vertraging op. Doch in 2018 werd 
gestart met werkzaamheden aan het stadhuis waarbij de huidige locatie van de 
personeelsdienst wordt uitgebreid. 
Er werd een nieuw notuleringsprogramma in gebruik genomen waarbij de dienst 
bestuursadministratie en de stafdienst van het OCMW vlot samenwerken. Alle diensten van 
het stadsbestuur en het OCMW notuleren vanaf 1 januari 2019 in dit programma. 
Communicatie gebeurt momenteel nog via mail en telefonisch, doch in de loop van 2019 zal 
ook de stafdienst van het OCMW een kantoor bemannen in het stadhuis. 
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6 Bronnen 

- De inbreng van gegevens van alle stedelijke diensten en het OCMW van Ronse 
- De toekomst-visies van het Federaal Planbureau omtrent demografie en economie, de 

sociaal-culturele-analyse, de technische en ecologische ontwikkelingen, 2018   
- Het memorandum van de stad Ronse van 2012 
- De Gemeentemonitor, editie 2018, met al haar referentiebronnen 
- Agentschap Zorg & Gezondheid, Cijfers voor de omgevingsanalyse en zorgstrategisch plan, 

2017 
- Statbel: Statistieken Vlaanderen en bewerkingen 
- Statistiek Vlaanderen, Rijksregister, bewerkingen SVR   
- Studie Solva, Milieu en duurzaamheid in onze regio, met bewerking van gegevens uit  ‘Oost-

Vlaanderen in cijfers’, 2017 
- Kaart Vlaanderen met subsidieverdeling vanuit de Vlaamse overheid, verschenen in het 

nieuwsblad op 14 mei 2013 
- Studie Solva –Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen,  Bart Wallays, 3 uitdagingen voor Zuid-

Oost-Vlaanderen Voor beleidsmakers en bruggenbouwers, 2018 
- Studie Solva, Alle blikken op Zuid-Oost-Vlaanderen. Een cijfertocht door de regio, februari 

2018 
- Provincie Oost-Vlaanderen, kaart bevolkingsconcentratie in de provincie 
- Rijksregister inclusief alle deelregisters, verwerking Steunpunten Sociale Planning Vlaamse 

Provincies. Verwerkt door Retailsonar 
- Kadastergegevens, ADS en FOD Financiën, berekeningen SVR 
- Jan Hertogen, Wooneenheden in België, Gemiddeld bouwjaar in België, upgrade 2015 
- Steunpunt Wonen, Dries De Smet en Andy Stevens, Hoe duur is huren in u Gemeente, 2016 
- L’Echo ,Kaart verkoopprijzen woningen in België, 2018 
- De Bouwmeesterscan, 2018 
- Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling onderzoek en monitoringberekeningen SVR 

omtrent woondichtheid, 2015 
- Agentschap Wonen Vlaanderen, berekeningen SVR, 2015 
- Vlaanderen, Departement Omgeving, PERSMEDEDELING DEPARTEMENT OMGEVING 

Woensdag  26 april 2017 Groot hergebruikspotentieel voor leegstand in Vlaanderen  
- Onderzoeksbureau Idea Consulting, Onderzoek naar leegstand winkels in Vlaanderen, 2014 
- Werkdocument Armoede Ronse ‘16 prioriteiten voor Stad en OCMW, ieders stem telt.be’ 
- Werkloosheidsgegevens Arvastat-VDAB  
- Gegevens van de  Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie omtrent 

CO2-uitstoot in Vlaanderen, kaart gepubliceerd in De Standaard op 23 januari 2015- 
Provincie Oost-Vlaanderen, de streekintercommunale SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-
Vlaanderen, Duurzaam energie- en klimaatplan,  Project Klimaatgezond Zuid-Oost-
Vlaanderen, mei 2018 

- Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 
- Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Document bij de Studiedag ‘Sociale cohesie –

Provincie Oost-Vlaanderen: Van werken ‘in’ naar werken ‘aan’ aandachtsgebied’, 20 maart 
2017 

- Agentschap Zorg & Gezondheid, Indicatoren rond hospitalisaties, Vlaams gewest, 2014 
- Statistiek Vlaanderen, Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-2035 Deel 

1. Bevolkingsvooruitzichten: hypotheses en werkwijzen, 28 februari 2018 
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- Expertisecentrum Dementie Vlaanderen  ‘Het voorkomen van dementie in Vlaanderen: 
cijfers per gemeente, 2019’ 

- Kind en Gezin, Studie omtrent ‘Inkomens-gerelateerde tarieven Kinderopvang’, oktober 2018 
- Studie ULB en KUL (M. Loopmans), Levensverwachting in België 31 juli 2015 verschenen in 

‘De Standaard’  
- Centrum voor kankeropsporing, Stichting kankerregister. Jaarrapport 2018 met gegevens 

omtrent borst-, baarmoeder- en dikke darmkankeropsoring 2017. 
https://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/ 

- Wandelknooppunt.be, S.Nijs, Gegevens over de populariteit van de wandelnetwerken in 
Vlaanderen, gemeten tussen 14 juli 2016 en 14 januari 2017 

- a3o BVBA, Lijsterstraat 9, 1830 Machelen 
- Kaart met de benaming van alle gemeenten van het Vlaamse gewest, eind 2018, als 

referentiekader. IDEA Consult 2014  
- Ruimterapport Vlaanderen, Een ruimtelijke analyse van Vlaanderen, 2018 
- Bart Tommelein Spreidingsplan voor 5.000 extra laadpunten tegen 2020. In: Open-VLD, 

13/09/2016 
 
Daar op diverse kaarten van Vlaanderen inkleuringen weergegeven worden voor gemeenten 
zonder dat de gemeenten zelf hierbij vermeld staan, geven we hieronder nog een overzicht 
van deze gemeenten, op stand van 31 december 2018, dus net voor enkele vrijwillige fusies.  
 

 
 

-------------------- 

https://www.dementie.be/
https://bevolkingsonderzoek.incijfers.be/

