Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
MAANDAG 25 NOVEMBER 2019
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim
Vandevelde, schepenen.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
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AGENDA
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermesbasiliek van 4 november 2019. Kennisname.
2. Notulen vergadering Kerkraad O-L-Vrouw van Altijddurende bijstand (Klijpe) van 20 oktober
2019. Kennisname.
Openbare veiligheid
3. Aanvraag toelating fondsenwerving door Damiaanactie tijdens het campagneweekend 24, 25
en 26 januari 2020. Goedkeuring.
4. Aanvraag toelating fondsenwerving door Rode Kruis Vlaanderen in 2020. Goedkeuring.
5. Aanvraag toelating fondsenwerving door Oxfam-Solidariteit in 2020. Goedkeuring.
6. Brandweer. Goedkeuring van de bedragen van de dotatie van de Stad Ronse voor de
Brandweerzone Vlaamse Ardennen voor het jaar 2020.
7. Brandweer. Goedkeuring van hoofdstuk 6 'Toepassing van de zonale doelstellingen op
gemeentelijk niveau' van het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 van de Brandweerzone Vlaamse
Ardennen.
Financieel beheer
8. Budgetwijziging nr. 1 - 2019 van het OCMW Ronse. Goedkeuring.
Beheer patrimonium en infrastructuur
9. Leveren en plaatsen van zonnepanelen op het gebouw "Den Botaniek". Goedkeuring
10. Herstellen Asfaltwegen 2017 - goedkeuring van het proces-verbaal van definitieve oplevering
Wonen en omgeving
11. Beroep aanvraag tot omgevingsvergunning EDF Luminus (dossier 2018/258). Weigering.
12. Lijst voorkooprechten 21 november 2019
Leven en welzijn
13. Verslag van de vergadering werkgroep 'erfgoed' dd° 29.10.2019 en vraag omtrent de
spoorwegovergangen.
Vrije tijd
14. Kennisname verslag Cultuurraad dd06112019, goedkeuren projectsubside Ronse in dialoog
en goedkeuring Statuten en ledenlijst
15. Toelage Vriendenkring Kunstacademie Vlaamse Ardennen
Verzelfstandiging
16. Evaluatieverslag met betrekking tot de uitvoering van de beheersovereenkomst en de
verzelfstandiging van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
Goedkeuring.
Intergemeentelijke samenwerking
17. Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen vzw - Centrum voor Basiseducatie. Aanduiden van een
vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene vergaderingen. Beslissing.
18. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, I.VL.A.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18
december 2019 en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.
Organisatieontwikkeling
19. Belasting op het afleveren van administratieve stukken. Indexering prijzen elektronische
identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten. Aanpassing.
Bijkomende punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
20. Verzekeringsportefeuille stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, AGB
Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone en OVERO Ronse. Gunning.
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BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermesbasiliek van 4 november 2019. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten

Relevante documenten
Schrijven van 8 november 2019 houdende het verslag van de Kerkraad van 4 november 2019.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen.
2.

Notulen vergadering Kerkraad O-L-Vrouw van Altijddurende bijstand (Klijpe) van 20
oktober 2019. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten

Relevante documenten
Schrijven van 12 november van Kerkfabriek O-L-Vrouw van Altijddurende bijstand (Klijpe) houdende
het verslag van de kerkraad van 20 oktober 2019.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen.

Openbare veiligheid
3.

Aanvraag toelating fondsenwerving door Damiaanactie tijdens het campagneweekend 24,
25 en 26 januari 2020. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals tot op heden gewijzigd, artikel
56.
Het GAS-reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 7 mei 2007 en aangepast bij
gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2015, artikel 35.
Reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein van de Stad Ronse, aangepast bij
gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2018, artikel 14.

Relevante documenten
-

Schrijven van Damiaanactie van 23 oktober
rekruteringsactie 2020.
Advies van de politie d.d. 24 januari 2019.

Feiten/context/motivering
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2019

betreffende aanvraag

toelating

Damiaanactie is een onafhankelijke, Belgische ngo en heeft als doel lepra, tbc en leishmaniasis de
wereld uit helpen.
Vandaag telt Damiaanactie meer dan 1200 medewerkers in 16 projectlanden. De meeste chirurgen,
verpleegkundigen, laboranten, logistieke en administratieve medewerkers, dokters, ... zijn lokale
werkkrachten. Samen zet iedereen zich in voor een wereld zonder deze 3 infectieziektes.
Lepra is nog altijd niet uitgeroeid. Meer dan 5 miljoen mensen leven vandaag met ernstige handicaps
en afwijkingen.
Daarom organiseert Damiaanactie een campagneweekend op 24, 25 en 26 januari.
Ze nodigen iedereen uit om tijdens ons campagneweekend van 24, 25 en 26 januari 2020 de
Damiaanactiestiften te kopen of verkopen. Zo kunnen ze leprapatiënten een nieuwe toekomst geven.
Damiaanactie vraagt:
- Toestemming om een stiftenverkoop op de openbare weg te organiseren.
- Campagne-affiches op te hangen op een zichtbare plaats.
- De campagne 2020 aan te kondigen in de stadsmagazine.
Adviezen
Het advies van de heer Dirk De Jonghe, commissaris van de politie, van 24 januari 2019:
Het deur aan deur werven belast de politie met heel wat telefonische oproepen. Het zoeken van de
groep, onderzoeken van de feiten en geruststellen van de burgers die beroep op ons doen vergt tijd.
De heer Dirk De Jonghe stelt voor de aanvragers voor deze professionele manier van fondsenwerving
slechts één keer per jaar toelating te geven om op een zaterdagmarkt een kleine stand op te stellen.
In geen geval adviseert de politie een toelating om in de stad rond te trekken.
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Toelating te geven om op zaterdag 25 januari op de zaterdagmarkt een stand op te stellen om
Damiaanstiften te verkopen.
Artikel 2:
De campagne 2020 bekend te maken in onze stadsmagazine en campagne-affiches op te hangen.
4. Aanvraag toelating fondsenwerving door Rode Kruis Vlaanderen in 2020. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals tot op heden gewijzigd, artikel
56.
Het GAS-reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 7 mei 2007 en aangepast bij
gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2015, artikel 35
Reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein van de Stad Ronse, aangepast bij
gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2018, artikel 14

Relevante documenten
-

Schrijven van Rode Kruis Vlaanderen van 15 november 2019 betreffende aanvraag toelating
rekruteringsactie 2020.
Advies van de politie d.d. 24 januari 2019.

Feiten/context/motivering
Het Rode Kruis helpt kwetsbare mensen in Vlaanderen en wereldwijd. Rode Kruis Vlaanderen
organiseert sinds enkele jaren wervingsacties door fondsenwervers op straat en op evenementen.
Deze fondsenwerving gebeurt door externe partners BVBA Pepperminds, Activate BVBA en Direct
Result Marketing BVBA.
Rode Kruis Vlaanderen vraagt toestemming om in 2020 onze inwoners de mogelijkheid te bieden om
zich in te schrijven als sympathisant van deze organisatie en deze financieel te steunen.
Rode Kruis Vlaanderen staat met kleine teams op publieke plaatsen. Het team verkoopt niets en
ontvangt ook geen giften in cash.
Het marktreglement bepaalt het volgende:
Inname van de standplaats kan gebeuren door personen die verkopen realiseren zonder commercieel
karakter binnen het kader van het K.B. van 24 september 2006, toegewezen aan de verantwoordelijke
van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.
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Adviezen
Het advies van de heer Dirk De Jonghe, commissaris van de politie, van 24 januari 2019:
Het deur aan deur werven belast de politie met heel wat telefonische oproepen. Het zoeken van de
groep, onderzoeken van de feiten en geruststellen van de burgers die beroep op ons doen vergt tijd.
De heer Dirk De Jonghe stelt voor de aanvragers voor deze professionele manier van fondsenwerving
slechts één keer per jaar toelating te geven om op een zaterdagmarkt een kleine stand op te stellen.
In geen geval adviseert de politie een toelating om in de stad rond te trekken.
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Toelating te geven om slechts één keer in 2020 op een zaterdagmarkt een stand op te stellen om
fondsen te verwerven.
Artikel 2:
De exacte dag van de acties moet ten minste 2 weken op voorhand aangevraagd worden bij de Dienst
Omgeving via het e-mailadres markten@ronse.be.
5. Aanvraag toelating fondsenwerving door Oxfam-Solidariteit in 2020. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals tot op heden gewijzigd, artikel
56.
Het GAS-reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 7 mei 2007 en aangepast bij
gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2015, artikel 35.
Reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein van de Stad Ronse, aangepast bij
gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2018, artikel 14.

Relevante documenten
-

Schrijven van Oxfam-Solidariteit van 14 november 2019 betreffende aanvraag toelating
rekruteringsactie 2020.
Advies van de politie d.d. 24 januari 2019

Feiten/context/motivering
Oxfam-Solidariteit vraagt toestemming om in 2020 wervers op straat toe te laten om nieuwe schenkers
te zoeken om hun werking te ondersteunen. Om hun fondsenwervingsactiviteiten uit te voeren, doet
Oxfam-Solidariteit beroep op het bedrijf ‘Direct Results’. Zij zijn gespecialiseerd in ‘directe dialoog’
fondsenwerving voor verenigingen met humanitaire of milieudoelstellingen. De wervers zijn duidelijk te
herkennen aan kleding waarop de naam en het logo van Oxfam-Solidariteit staat en zijn voorzien van
een officiële badge.
Oxfam-Solidariteit is een NGO die strijdt voor een rechtvaardige wereld zodat iedereen kan genieten
van de basisrechten. Om deze activiteiten goed uit te kunnen voeren, rekenen ze op de financiële
steun van de Belgische bevolking.
Het marktreglement bepaalt het volgende:
Inname van de standplaats kan gebeuren door personen die verkopen realiseren zonder commercieel
karakter binnen het kader van het K.B. van 24 september 2006, toegewezen aan de verantwoordelijke
van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.
Adviezen
Het advies van de heer Dirk De Jonghe, commissaris van de politie, van 24 januari 2019:
Het deur aan deur werven belast de politie met heel wat telefonische oproepen. Het zoeken van de
groep, onderzoeken van de feiten en geruststellen van de burgers die beroep op ons doen vergt tijd.
De heer Dirk De Jonghe stelt voor de aanvragers voor deze professionele manier van fondsenwerving
slechts één keer per jaar toelating te geven om op een zaterdagmarkt een kleine stand op te stellen.
In geen geval adviseert de politie een toelating om in de stad rond te trekken.
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
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Toelating te geven om slechts één keer in 2020 op een zaterdagmarkt een stand op te stellen om
fondsen te verwerven.
Artikel 2:
De exacte dag van de acties moet ten minste 2 weken op voorhand aangevraagd worden bij de Dienst
Omgeving via het e-mailadres markten@ronse.be.
6.

Brandweer. Goedkeuring van de bedragen van de dotatie van de Stad Ronse voor de
Brandweerzone Vlaamse Ardennen voor het jaar 2020.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56 §1 en 41, 9°.
De wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, zoals tot op heden gewijzigd, en in
het bijzonder het artikel 68, paragraaf 2, dat bepaalt dat de dotaties van de gemeenten van de
zone jaarlijks vastgelegd worden door de raad op basis van een akkoord bereikt tussen de
verschillende betrokken gemeenteraden.
Het koninklijk besluit van 04 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van de
federale basisdotatie voor de hulpverleningszones, zoals tot op heden gewijzigd.
Het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende
federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones, zoals tot op heden gewijzigd.
De gemeenteraadsbeslissing van 06 oktober 2014 waarbij de Zonale verdeelsleutel van de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goedgekeurd werd.

Relevante documenten
De begroting en de verdeelsleutel 2020 van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen, goedgekeurd
door de Zoneraad in zitting van 25 oktober 2019.
Feiten/context/motivering
De zonale verdeelsleutel van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werd door de gemeenteraad
van 06 oktober 2014 goedgekeurd als volgt:
- 60 % op basis van het inwonersaantal
- 30 % op basis van het bebouwd kadastraal inkomen en outillage kadastraal inkomen
- 5 % op basis van het onbebouwd kadastraal inkomen
- 5 % op basis van de financiële draagkracht van de gemeente (gemeten door het gemiddeld
inkomen per aangifte).
De berekening van de zonale verdeelsleutel wordt jaarlijks gemaakt en de procentuele verdeling wordt
jaarlijks vastgelegd op basis van de meest recente cijfers. De zonale procentuele verdeelsleutel voor
de Stad Ronse bedraagt 14,9452 % voor het dienstjaar 2020.
De Zoneraad heeft, in zitting van 25 oktober 2019, de begroting 2020 van de Brandweerzone Vlaamse
Ardennen goedgekeurd.
Hierin zijn de gemeentelijke toelagen, zowel voor de gewone als de buitengewone dienst,
opgenomen:
- Dotatie gewone dienst: 650 036 euro.
- Dotatie buitengewone dienst: 110 604 euro.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende gemeenteraad.
7.

Brandweer. Goedkeuring van hoofdstuk 6 'Toepassing van de zonale doelstellingen op
gemeentelijk niveau' van het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 van de Brandweerzone
Vlaamse Ardennen.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56 §1 en 41, 9°.
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-

De wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, zoals tot op heden gewijzigd, en in
het bijzonder het artikel 23 §2.
Het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur
van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones.

Relevante documenten
-

E-mail van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen d.d. 7 november 2019.
Hoofstuk 6 van het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 (apart).
Het volledige meerjarenbeleidsplan.

Feiten/context/motivering
De Zoneraad van 20 september 2019 keurde het meerjarenbeleidsplan goed van de Brandweerzone
Vlaamse Ardennen.
Dit meerjarenbeleidsplan omvat onder Hoofdstuk 6 ook een gemeentelijk luik. Dit hoofdstuk moet
enkel toegevoegd worden wanneer het beleid gevoerd door de brandweerzone een directe impact
heeft op een gemeente ten aanzien van de andere gemeenten van de brandweerzone.
In het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 is dit het geval voor alle gemeenten binnen de
Brandweerzone Vlaamse Ardennen.
Conform de Wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, artikel 23§2 , dient dit hoofdstuk
goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende gemeenteraad.

Financieel beheer
8. Budgetwijziging nr. 1 - 2019 van het OCMW Ronse. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Relevante documenten
De budgetwijziging nr. 1 – 2019 van het OCMW Ronse.
Feiten/context/motivering
Het was noodzakelijk een budgetwijziging voor het boekjaar 2019 van het OCMW Ronse op te maken
waarin het resultaat van de rekening 2018 wordt verwerkt en alle noodzakelijke aanpassingen inzake
exploitatie en investeringen.
De financieel directeur gaf op 31 oktober 2019 in zijn nota 2019-30 een positief advies tot advisering
van de budgetwijziging nr. 1 – 2019 van het OCMW Ronse.
Het college van burgemeester en schepenen formuleerde een positief advies over de budgetwijziging
nr. 1–2019 van het OCMW Ronse op 12 november 2019.
De OCMW-raad heeft in zitting van heden deze budgetwijziging nr. 1 – 2019 van het OCMW Ronse
vastgesteld.
Adviezen/visum
Het advies 2019-30 d.d. 31 oktober 2019 van de financiële dienst.
Het positief advies over de budgetwijziging nr. 1-2019 van het OCMW Ronse door het college van
burgemeester en schepenen op 12 november 2019.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de goedkeuring van de budgetwijziging nr. 1 – 2019
van het OCMW Ronse te agenderen op de eerstvolgende nuttige gemeenteraad.
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Beheer patrimonium en infrastructuur
9. Leveren en plaatsen van zonnepanelen op het gebouw "Den Botaniek". Goedkeuring
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/174 van de technische dienst van 12 november 2019
Prijsoffertes Fluvius en Baltisolar.

Feiten/context/motivering
-

-

-

Door Fluvius werd een studie opgemaakt voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak.
1ste voorstel: het plaatsen van een 3,3 kVA installatie.
o 4,4 kW piek
o 16 panelen van 275 Wp/paneel
o opbrengst: 3.986 kWh/jaar
o prosumententarief: 360,49€/jaar inclusief btw
o prijs: 8.719,09€ exclusief btw
o cash-back: 8,5 jaar
o 10 jaar garantie
2de voorstel: het plaatsen van een 10 kVA installatie
o 12,65 kW piek
o 46 panelen van 275 Wp/paneel
o opbrengst: 11.900 kWh/jaar
o prosumententarief: 1.092,4€/jaar inclusief btw
o prijs: 19.932,52€ exclusief btw
o cash-back: 8,5 jaar
o 10 jaar garantie
Wij hebben tevens de prijs gevraagd bij een privaat bedrijf voor de levering en plaatsing van
zonnepanelen op het dak, nl. bij BVBA Baltisolar, Vlamingenstraat 16 te 8560 Wevelgem.
1ste voorstel: het plaatsen van een 10 kVA installatie.
o 19,25 kW piek
o 70 panelen van 275 Wp/paneel
o opbrengst: 16.748 kWh/jaar
o prosumententarief: 1.092,4€/jaar inclusief btw
o prijs: 15.971,92€ exclusief btw
o cash-back: 4 jaar20 jaar omnium garantie (werkuren + wisselstukken)
2de voorstel: het plaatsen van een 12,5 kVA installatie
o 22,825 kW piek
o 83 panelen van 275 Wp/paneel
o opbrengst: 19.858 kWh/jaar
o prosumententarief: 1.365,5€/jaar inclusief btw
o prijs: 19.060,57 € exclusief btw
o cash-back: 4 jaar
o 20 jaar omnium garantie (werkuren + wisselstukken)
o Nadeel: gezien de installatie >10kVA is terugdraaiteller niet mogelijk. Dit betekent dat
de cash-back periode kan oplopen.
Wij stellen voor om de levering en plaatsing van de zonnepanelen op het gebouw “Den
Botaniek” toe te wijzen aan BVBA Batisolar, Vlamingstraat 16 te 8560 Wevelgem voor de prijs
van 15.971,92€ excl. btw en 19.326,02€ inclusief btw.
Voor deze installatie wordt een omniumgarantie van 20 jaar gegeven.
De fabrikant van de omvormer SMA monitort de installatie continu en geeft aan de installateur
feed-back wanneer de productie in stroom geheel of gedeeltelijk uitvalt.
Gezien de verbruiken van elektriciteit van dit gebouw als volgt wordt verdeeld over de
gebruikers:
1. Grijkoort: 20%
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-

-

2. Samenlevingsopbouw: 45%
3. Inburgering en integratie: 15%
4. Stad Ronse: 20%
Wij stellen voor dat de investering gebeurt door de stad Ronse en dat de terugbetaling ervan
door de vier participanten wordt gespreid over 5 jaar door de energiefactuur de eerste 5 jaar na
de plaatsing van de zonnepanelen te bevriezen op het niveau van het jaar voorafgaand aan de
plaatsing van de zonnepanelen. Vanaf het zesde jaar zijn de opbrengsten van de zonnepanelen
integraal voor de gebruiker van het gebouw, in dit geval de vier participanten.
Grijkoort en Samenlevingsopbouw hebben hun akkoord hiermee reeds bevestigd

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Enig artikel :
Gaat akkoord dat levering en plaatsing van 70 zonnepanelen met vermogen van 275Wp/paneel wordt
toegewezen aan de firma Baltisolar voor de prijs van 15.971,92€ exclusief btw en 19.326,02€ inclusief
btw.
10. Herstellen Asfaltwegen 2017 - goedkeuring van het proces-verbaal van definitieve
oplevering
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/184 van de technische dienst, zijnde het proces-verbaal van definitieve oplevering
van de werken “Herstellen Asfaltwegen 2017” (Dammekensstraat, Karnemelkbeekstraat,
Malaise, Muziekbosstraat, Ossestraat, Papekouters, Riekestraat, Rijkswachtdreef).

Feiten/context/motivering
-

Op 7 november 2019 werd door de heer D. De Brakeleer, stadsingenieur, bijgestaan door de
heer Elie Van Butsele, technisch medewerker, overgaan tot nazicht van de werken “ Herstellen
Asfaltwegen 2017”, zijnde de herprofilering en het aanbrengen van een
slemafdichting/bestrijking, uitgevoerd door de firma S.A. Colas Belgium uit Brussel.

-

Er werd vastgesteld dat het werk in goede staat van onderhoud is gebleven.

-

Het saldo van de borgstelling kan bijgevolg worden vrijgegeven.

Na beraadslaging.
Besluit:
Enig artikel :
Akkoord te gaan met de definitieve oplevering van de werken “Herstellen Asfaltwegen 2017” door de
firma S.A. Colas Belgium uit Brussel.

Wonen en omgeving
11. Beroep aanvraag tot omgevingsvergunning EDF Luminus (dossier 2018/258). Weigering.
Bevoegdheid / Rechtsgrond
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
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-

Het decreet van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning,
en latere wijzigingen;
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning,
en latere wijzigingen;
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
- Het decreet van de Vlaamse Regering van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, en latere wijzigingen;
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en de indelingslijst gevoegd als bijlage, en latere
wijzigingen;
- Het besluit van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale
milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III) en latere wijzigingen;
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor sommige
Vlaamse bestuursrechtcolleges (Procedurebesluit)
- Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige
Vlaamse bestuurscolleges (DBRC decreet)
Relevante documenten
- De aanvraag van EDF Luminus, met adres Markiesstraat 1, 1000 Brussel, ingediend op 19
december 2018, houdende het oprichten en exploiteren van een windturbine, gelegen
Lievensveld 8 en Klein Frankrijkstraat 19 - 21 - 25 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C,
nummer 1063 E 2e afdeling, sectie C, nummer 1070 D 2e afdeling, sectie C, nummer 1034 E
2e afdeling, sectie C, nummer 1070 E 2e afdeling, sectie C, nummer 1063 F 2e afdeling, sectie
C, nummer 1103 G 2e afdeling, sectie C, nummer 1034 F 2e afdeling, sectie C, nummer 1103
B 2e afdeling, sectie C, nummer 1070 C ;
- Het ongunstig advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 4 maart 2019;
- Het ongunstig advies van de POVC dd. 9 april 2019;
- De beslissing dd. 9 mei 2019 van de deputatie van Oost-Vlaanderen, waarbij de
omgevingsvergunning wordt geweigerd;
- Het schrijven dd. 18 juni2019, van LDR namens nv Luminus, waarmee beroep wordt aangetekend
tegen de beslissing van de deputatie;
- Het ongunstig advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 2 september 2019 aan
de GOVC;
- Het ongunstig advies van de GOVC dd. 8 oktober 2019;
- De beslissing van de minister dd. 13 november 2019, houdende het integraal weigeren van de
vergunning.
Na beraadslaging;
Besluit:
Artikel 1.
Kennis te nemen van het ministerieel besluit dd. 13 november 2019 houdende het weigeren van de
omgevingsvergunning voor dossier OMV/2018121567.
12. Lijst voorkooprechten 21 november 2019
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

Relevante documenten
-

Lijst van voorkooprechten van 21 november 2019

Besluit:
Artikel 1:
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Het recht op de voorkoop niet uit te oefenen.

Leven en welzijn
13. Verslag van de vergadering werkgroep 'erfgoed' dd° 29.10.2019 en vraag omtrent de
spoorwegovergangen.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Relevante documenten
Het verslag van de vergadering van de werkgroep ‘erfgoed’ dd° 29 oktober 2019;
Feiten/context/motivering
De gemotiveerde vraag van de werkgroep om de stalen bruggen over de Elzeelsesteenweg en de
Nieuwebrugstraat te bewaren, gezien het unieke van beide constructies;
Besluit:
Artikel 1:
Keurt het verslag van de vergadering van de werkgroep ‘erfgoed’ dd° 29 oktober 2019 goed.
Artikel 2:
De vraag over de ijzeren bruggen mee te nemen naar overleg met Infrabel.

Vrije tijd
14. Kennisname verslag Cultuurraad dd06112019, goedkeuren projectsubside Ronse in
dialoog en goedkeuring Statuten en ledenlijst
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 §1 en 40 §1.
Relevante documenten
Verslag cultuurraad dd 06112019.
Projectsubsidieaanvraag Ronse in dialaoog.
Besluit:
Artikel 1:
Kennis te nemen van het verslag van de cultuurraad van 6 november 2019.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met de aangepaste statuten en de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om
dit te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad.
Artikel 3:
Akkoord te gaan met het goedkeuren van de projectsubsidie voor Ronse in dialoog voor 200 € op
rekening BE79 8916 0407 9533.
15. Toelage Vriendenkring Kunstacademie Vlaamse Ardennen
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
Relevante documenten
nota 2019-10-25 aanvraag toelage VK
financieel verslag VK
Feiten/context/motivering
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De nota van dhr. Pascal Devreese, directeur Kunstacademie Vlaamse Ardennen, betreffende de
aanvraag voor de toekenning van de jaarlijkse toelage aan de Vriendenkring van de Kunstacademie
Vlaamse Ardennen voor het jaar 2019.
Besluit:
Enig Artikel:
Gaat akkoord met de toekenning van de jaarlijkse toelage aan de Vriendenkring van de
Kunstacademie Vlaamse Ardennen voor het jaar 2019.

Verzelfstandiging
16. Evaluatieverslag met betrekking tot de uitvoering van de beheersovereenkomst en de
verzelfstandiging van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 227.
Het gemeenteraadsbesluit van 17 oktober 2011 houdende goedkeuring van de oprichting van
het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
Het gemeenteraadsbesluit van 2 september 2019 houdende goedkeuring van de
beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus TIO³.
De beslissing van de raad van bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse van 24
oktober 2019 houdende goedkeuring van het evaluatieverslag.

Relevante documenten
Het evaluatieverslag met betrekking tot de uitvoering van de beheersovereenkomst en de
verzelfstandiging van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.
Feiten/context/motivering
Het decreet over het lokaal bestuur legt aan elk extern verzelfstandigd agentschap expliciet de
verplichting op om, in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad,
een evaluatieverslag voor te leggen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de
beheersovereenkomst sinds de inwerkingtreding ervan. Dit verslag omvat ook een evaluatie van de
verzelfstandiging.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende gemeenteraad.

Intergemeentelijke samenwerking
17. Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen vzw - Centrum voor Basiseducatie. Aanduiden van een
vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene vergaderingen. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 56 §1 en 40 §1.
Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34 en 35.
Het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 82, 7°.

Relevante documenten
Schrijven van Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen d.d. 8 november 2019 betreffende de aanstelling van
een afgevaardigde van de Stad Ronse.
Feiten/context/motivering
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Het netwerk Basiseducatie zet in op de meest kwetsbare cursisten. De verschillende centra bereiken
met diverse opleidingen kortgeschoolde, laaggeletterde volwassenen. Via hun aanbod willen ze voor
hen het verschil maken door hun kansen in de maatschappij te verhogen.
In het schrijven van Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen van 8 november 2019 wordt aan het stadsbestuur
gevraagd om een nieuwe afgevaardigde te mandateren voor de vertegenwoordiging op de algemene
vergaderingen.
Besluit:
Artikel 1:
De heer Joris Vandenhoucke, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van de Stad Ronse voor
de Algemene Vergadering van Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen voor de hele legislatuur 2019-2024.
Artikel 2:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende gemeenteraad.
18. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, I.VL.A.
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van 18 december 2019 en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 56 §1 40 §1.
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 427 en 432.
Het gemeenteraadsbesluit van 04 maart 2019 houdende de aanduiding van een
vertegenwoordiger, namelijk mevrouw Sylvie Van Overmeeren en plaatsvervanger, namelijk de
heer Ignace Michaux, voor de algemene vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024.
- De statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse
Ardennen, I.VL.A., artikel 31.
Relevante documenten
- Schrijven van I.VL.A. van 8 november 2019 betreffende de (tweede) buitengewone algemene
vergadering van 18 december 2019.
- Beleidsplan 2020-2025.
- Begroting 2020.
Feiten/context/motivering
De Stad Ronse, aangesloten bij I.VL.A., werd uitgenodigd voor het bijwonen van de (tweede)
buitengewone algemene vergadering van I.VL.A. op 18 december 2019.
De agenda luidt als volgt :
1. Beleidsplan IVLA 2020-2025
2. Begroting IVLA 2020
3. Kruisparticipatie met IMOG (uitwisseling van 1 aandeel)
4. Kruisparticipatie met lLvA (uitwisseling van 1 aandeel)
5. Lidmaatschap bij Solva (1 aandeel)
Varia.
In artikel 432, alinea 3, van het decreet over het Lokaal Bestuur, wordt bepaald dat de deelnemende
gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene
Vergadering.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende gemeenteraad.
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Organisatieontwikkeling
19. Belasting op het afleveren van administratieve stukken. Indexering prijzen elektronische
identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten. Aanpassing.
Bevoegheid/rechtgrond
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 2013 tot
vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de
elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische
kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten
afgeleverd aan vreemde onderdanen en de biometrische kaarten en biometrische verblijftitels
afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen.
Het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2017 betreffende de belasting op het afleveren van
administratieve stukken.
De omzendbrief van 5 november 2019 betreffende het tarief van de vergoedingen ten laste van de
gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en elektronische documenten
vanaf 1 januari 2020.
Relevante documenten
De nota van Katrien Fourneau, diensthoofd Burgerzaken, van 19 november 2019 betreffende de
indexering van de prijzen van de elektronische identiteitsdocumenten.
Feiten/context/motivering
Vanaf 1 januari 2020 worden de bedragen van deze vergoedingen automatisch herzien op basis van
de schommelingen van de gezondheidsindex.
Het bedrag van de vergoedingen ten last van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische
identiteitsdocumenten wordt vanaf 1 januari 2020 verhoogd, behalve wat betreft de elektronische
identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.
Het bedrag van de vergoedingen voor de spoedprocedure op 1 dag met afhaling bij de gemeente
wordt verminderd. Het bedrag van de vergoedingen voor de spoedprocedure met afhaling te Brussel
wordt verhoogd.
Vanaf 2020 wordt ook voor de Belgen de biometrische identiteitskaart ingevoerd met afname van
vingerafdrukken.
Het tarief voor de kids-ID wijzigt niet.
Voorstel om de prijzen voor alle burgers (zowel Belgen als niet-Belgen) in gelijke mate aan te passen
en in die zin dat de meerkost voor de burger binnen de perken blijft.
Besluit:
Artikel 1:
Vanaf 1 januari 2020 betaalt de burger 22.00 euro voor een elektronische
identiteitskaart/vreemdelingenkaart en 22.00 euro voor een biometrische kaart voor Belgen en
vreemdelingen. Voor een kids-ID blijft de prijs ongewijzigd, zijnde 7.50 euro.
Artikel 2:
Vanaf 1 januari 2020 betaalt de burger voor een spoedprocedure met afhaling bij de gemeente 104.00
euro, spoedprocedure met afhaling te Brussel 135.00 euro. Voor een kids-ID spoedprocedure met
afhaling bij de gemeente 94,00 euro, met afhaling te Brussel 125.00 euro.
Artikel 3:
Het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2017 zal in die zin worden aangepast.
Artikel 4:
De voorzitter van de gemeenteraad te vragen deze aanpassing ter goedkeuring voor te leggen aan de
raad.
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Bijkomende punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
20. Verzekeringsportefeuille stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, AGB
Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone en OVERO Ronse. Gunning.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 38, § 1, 1° c)
(voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
Relevante documenten
Verslag van nazicht dd. 4 november 2019 van de firma AON Belgium bvba,Telecomlaan 5-7 te 1831
Diegem;
Visum dd. 21 november 2019 van de financieel directeur.
Feiten/context/motivering
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 oktober 2018 betreffende de
gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Verzekeringsportefeuille stad, OCMW, AGB Sport,
Cultuur en Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone en OVERO Ronse” aan AON
Belgium bvba, Telecomlaan 5-7 te 1831 Diegem.
In het kader van deze opdracht werd op 25 april 2019 een bestek met nr. 2019/331 opgesteld door de
ontwerper, AON Belgium bvba, Telecomlaan 5-7 te 1831 Diegem.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Personenverzekeringen), raming: € 996.000,00 incl 21% btw voor een periode van
4 jaar, zijnde jaarlijks € 249.000,00 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Materiële Schade Verzekeringen), raming: € 224.100,00 incl 21% btw voor een
periode van 4 jaar, zijnde jaarlijks € 56.025,00 incl. 21% btw;
* Perceel 3 (Aansprakelijkheidsverzekeringen), raming: € 207.500,00 incl 21% btw voor een
periode van 4 jaar, zijnde jaarlijks € 51.875,00 incl. 21% btw;
* Perceel 4 (Autoverzekeringen), raming: € 232.400,00 incl 21% btw voor een periode van 4
jaar, zijnde jaarlijks € 58.100,00 incl. 21% btw;
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.660.000,00 incl. 21% btw voor een
periode van 4 jaar, zijnde jaarlijks € 415.000,00 incl. 21% btw.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
Het besluit van de gemeenteraad van 13 mei 2019 betreffende de goedkeuring van de
selectieleidraad, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de
mededingingsprocedure met onderhandeling.
De aankondiging van opdracht 2019-517091 op 5 juni 2019 gepubliceerd op nationaal niveau.
De aankondiging van opdracht 2019/S 108-263365 op 6 juni 2019 gepubliceerd in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
Het besluit van de gemeenteraad van 2 september 2019 betreffende de goedkeuring van de
kwalitatief geselecteerde kandidaten en de uitnodiging tot het indienen van hun offerte, zijnde:
- AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel;
- Ethias Verzekeringen, Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt;
- P & V Verzekeringen, Koningsstraat 151 te 1210 Sint-Joost-Ten-Node;
- Federale Verzekeringen, Stoofstraat 12 te 1000 Brussel.
De offertes dienden ten laatste op 7 oktober 2019 om 10.15 uur elektronisch te worden ingediend.
Van de kandidaat Federale Verzekeringen, Stoofstraat 12 te 1000 Brussel werden geen offertes
ontvangen.
Volgende offertes werden ontvangen:
* Perceel 1 (Personenverzekeringen):
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- AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel: € 318.569,13 incl 21% btw per
jaar of € 1.274.276,52 incl. 21% btw voor 4 jaar.
- Ethias Verzekeringen, Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt: € 199.879,92 incl 21% btw
per jaar of € 799.519,68 incl. 21% btw voor 4 jaar.
* Perceel 2 (Materiële Schade Verzekeringen):
- AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel: € 41.106,97 incl 21% btw per
jaar of € 164.427,88 incl. 21% btw voor 4 jaar.
- Ethias Verzekeringen, Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt: € 39.467,89 incl 21% btw
per jaar of € 157.871,56 incl. 21% btw voor 4 jaar.
- P & V Verzekeringen, Koningsstraat 151 te 1210 Sint-Joost-Ten-Node: € 50.058,11 incl
21% btw per jaar of € 200.232,44 incl. 21% btw voor 4 jaar.
* Perceel 3 (Aansprakelijkheidsverzekeringen):
- AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel: € 51.546,38 incl 21% btw per
jaar of € 206.185,52 incl. 21% btw voor 4 jaar.
- Ethias Verzekeringen, Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt: € 69.577,87 incl 21% btw
per jaar of € 278.311,48 incl. 21% btw voor 4 jaar.
* Perceel 4 (Autoverzekeringen):
- AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel: € 48.979.42 incl 21% btw per
jaar of € 195.917,68 incl. 21% btw voor 4 jaar.
- Ethias Verzekeringen, Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt: € 24.151,67 incl 21% btw
per jaar of € 96.606,68 incl. 21% btw voor 4 jaar.
- P & V Verzekeringen, Koningsstraat 151 te 1210 Sint-Joost-Ten-Node: € 40.701,08 incl
21% btw of € 162.804,32 incl. 21% btw voor 4 jaar.
Het verslag van nazicht van de offertes van 4 november 2019 voor Perceel 1
(Personenverzekeringen), Perceel 2 (Materiële Schade verzekeringen), Perceel 3
(Aansprakelijkheidsverzekeringen), Perceel 4 (Autoverzekeringen) opgesteld door de ontwerper, AON
Belgium bvba, Telecomlaan 5-7 te 1831 Diegem.
De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de
economisch meest voordelige bieders (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding),
zijnde:
Perceel 1 (Personenverzekeringen): Ethias Verzekeringen, Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt: €
199.879,92 incl 21% btw per jaar of € 799.519,68 incl. 21% btw voor 4 jaar.
Perceel 2 (Materiële Schade verzekeringen): Ethias Verzekeringen, Bisschopssingel 73 te 3500
Hasselt: € 39.467,89 incl 21% btw per jaar of € 157.871,56 incl. 21% btw voor 4 jaar.
Perceel 3 (Aansprakelijkheidsverzekeringen): AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel: €
51.546,38 incl 21% btw per jaar of € 206.185,52 incl. 21% btw voor 4 jaar.
Perceel 4 (Autoverzekeringen): Ethias Verzekeringen, Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt:
€ 24.151,67 incl 21% btw per jaar of € 96.606,68 incl. 21% btw voor 4 jaar.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020 en in de
exploitatiebudgetten van de volgende jaren van de verschillende deelnemende entiteiten (stad Ronse,
OCMW Ronse, AGB SCO, AGB SOB, OVERO, Politiezone).
Adviezen/visum
Er werd door de financieel directeur een visum verleend op 21 november 2019.
Besluit:
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 november 2019,
opgesteld door de ontwerper, AON Belgium bvba, Telecomlaan 5-7 te 1831 Diegem.
Artikel 2:
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3:
De opdracht “Verzekeringsportefeuille Stad, OCMW, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, AGB
Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone Ronse en OVERO Ronse” wordt gegund aan de economisch
meest voordelige bieders (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde voor:
Perceel 1 (Personenverzekeringen): Ethias Verzekeringen, Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt: €
199.879,92 incl 21% btw per jaar of € 799.519,68 incl. 21% btw voor 4 jaar.
Perceel 2 (Materiële Schade verzekeringen): Ethias Verzekeringen, Bisschopssingel 73 te 3500
Hasselt: € 39.467,89 incl 21% btw per jaar of € 157.871,56 incl. 21% btw voor 4 jaar.
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Perceel 3 (Aansprakelijkheidsverzekeringen): AXA Belgium nv, Troonplein 1 te 1000 Brussel:
€ 51.546,38 incl 21% btw per jaar of € 206.185,52 incl. 21% btw voor 4 jaar.
Perceel 4 (Autoverzekeringen): Ethias Verzekeringen, Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt:
€ 24.151,67 incl 21% btw per jaar of € 96.606,68 incl. 21% btw voor 4 jaar.
Artikel 4:
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
2019/331 van 25 april 2019.
Artikel 5:
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2020 en in de
exploitatiebudgetten van de volgende jaren van de verschillende deelnemende entiteiten (Stad Ronse,
OCMW Ronse, AGB SCO, AGB SOB, OVERO, Politiezone Ronse).

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Algemeen directeur

Burgemeester

Linda Vandekerkhove

Luc Dupont
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