Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN
MAANDAG 2 DECEMBER 2019
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester.
Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim
Vandevelde, schepenen.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur

AGENDA
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Belasting op motoren. Aanpassing.
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB). Hernieuwing.
3. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing.
4. Retributie op de afgifte van EPS-zakken. Aanpassing.
5. Algemene gemeentelijke heffing. Aanpassing.
Financieel beheer
6. Stad Ronse. Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2019. Vaststelling.
Beheer patrimonium en infrastructuur
7. Energievisie Zuid-Oost-Vlaanderen - vraag mandaat SOLVA
Wonen en omgeving
8. Schrijven van 16 september 2019 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding houdende voorwaardelijke goedkeuring van het
Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Kennisgeving.
9. Politiereglement voor de inzameling en het beheer van huishoudellijke afvalstoffen. Beslissing.
10. Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. Goedkeuring
11. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) De Vrijheid. Definitieve vaststelling
Mobiliteit
12. Aanvullend reglement Ommegangstraat - invoeren tijdelijke snelheidsbeperking van 50km/u.
tussen Kruisstraat en Dammekensstraat tot heraanleg Ommegangstraat
13. Ommegangstraat/Schorissesteenweg - verkeersveiligheidsmaatregelen tijdens werken Broeke
Vrije tijd
14. Zwembad 't Rosco. Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten. Goedkeuring.
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Bijkomende punten van de besloten zitting
Openbare veiligheid
15. Politieverordening Ronde van Vlaanderen betreffende randactiviteiten rond de doortocht van
de wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor dames Elite" en "Ronde van Vlaanderen voor
heren Elite" op het grondgebied van de Stad Ronse. Goedkeuring.
Financieel beheer
16. Meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal Bestuur Ronse. Vaststelling. Beslissing.
Beheer patrimonium en infrastructuur
17. Overeenkomst met NMBS en INFRABEL betreffende de inlijving in de kleine wegenis van de
toegangswegen, fietsenstallingen, voetpaden, wegenis en groenzones van de stad Ronse.
Goedkeuring.
Leven en welzijn
18. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en Lejo vzw in het kader van lokaal
jeugdbeleid. Goedkeuring.
Varia
19. Agenda gemeenteraad 16 december 2019. Kennisname.

BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Bestuur en beleid
1. Belasting op motoren. Aanpassing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 betreffende de algemene gemeentelijke heffing.
Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2009 houdende de hernieuwing van het gemeentelijk
belastingreglement op motoren.
Het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019-2023.
Relevante documenten
Het bestuursakkoord voor de legislatuur 2019-2023.
Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2009 houdende de hernieuwing van het gemeentelijk
belastingreglement op motoren.
Het aangifteformulier “Belasting op motoren 2020”
Feiten/context/motivering
Het bedoelde vigerend reglement dient te worden aangepast rekening houdende met de inhoudelijke
bepalingen uit het bestuursakkoord van het nieuwe lokaal bestuur te Ronse.
In het bestuursakkoord wordt overeengekomen om de globale belastingdruk niet te verhogen en de
fiscaliteit te optimaliseren.
Er wordt hierbij vooropgesteld om de verouderde belasting op motoren geleidelijk aan af te bouwen.
De financiële toestand van de gemeente.
Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om het aangepaste belastingreglement “Belasting
op motoren” ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.
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2. Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB). Hernieuwing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
De artikelen 464 tot en met 470/2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015 betreffende de hernieuwing van het percentage van
de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Relevante documenten
Het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015 betreffende de hernieuwing van het percentage van
de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.
Feiten/context/motivering
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht om de hernieuwing van het belastingreglement
“Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)” ter goedkeuring voor te leggen aan de
eerstvolgende gemeenteraad.
3. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Artikel 170, §4, van de Grondwet.
Artikel 464/1, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992.
Het artikel 2.1.4.0.2, artikel 3.1.0.0.4 en artikel 3.1.0.0.6 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2018, houdende de hernieuwing van de heffing van de
opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Relevante documenten
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2018, houdende de hernieuwing van de heffing van de
opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Feiten/context/motivering
Het bedoelde vigerend reglement dient hernieuwd te worden voor de aanslagjaren 2020 tot en met
2024.
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen.
Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht om de hernieuwing van het belastingreglement
“Opcentiemen op de onroerende voorheffing” ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende
gemeenteraad.
4. Retributie op de afgifte van EPS-zakken. Aanpassing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2005 houdende de aanpassing van het retributiereglement
op de afgifte van EPS-zakken en plasticfolie.
Het gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 houdende goedkeuring van het belastingreglement
op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis, de inzameling en verwijdering
van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor het gebruik van het recyclagepark.
Relevante documenten
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Het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2005 houdende de aanpassing van het retributiereglement
op de afgifte van EPS-zakken en plasticfolie.
Het gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 houdende goedkeuring van het belastingreglement
op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis, de inzameling en verwijdering
van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor het gebruik van het recyclagepark.
Feiten/context/motivering
Het werkplan van het recyclagepark, waarbij bepaald wordt dat piepschuim dient ingezameld te
worden in speciale EPS-zakken (expanded poly styrene) voor recyclage en nuttige toepassingen van
piepschuim.
Plasticfolie zal vanaf 1 januari 2020 via de blauwe PMD-zakken opgehaald worden, en zal niet meer
worden verzameld via separate plasticfoliezakken.
Het is billijk dat voor de afgifte van vermelde piepschuimzakken, het vervoer en de recyclage een
vergoeding wordt aangerekend.
De financiële toestand van de gemeente.
Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht om de aanpassing van het retributiereglement
“Retributie op de afgifte van EPS-zakken” ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende
gemeenteraad.
5. Algemene gemeentelijke heffing. Aanpassing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 147 februari 2012.
De omzendbrief BB 2008/07 inzake het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 betreffende de aanpassing van de algemene
gemeentelijke heffing.
Relevante documenten
Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 betreffende de aanpassing van de algemene
gemeentelijke heffing.
Feiten/context/motivering
Bedoeld vigerend reglement dient aangepast te worden ingevolge het voorstel tot het verlenen van
een vrijstelling van de algemene gemeentelijke heffing bedrijven aan erkende stadsgidsen en aan
erkende sport-, cultuur- en jeugdverenigingen die onder VZW-vorm hun activiteiten uitoefenen.
Wat de erkende stadsgidsen betreft dienen zij recent te beschikken over een ondernemingsnummer
waardoor zij onder het vigerend reglement vallen. In de praktijk wordt echter vastgesteld dat de
verdiensten die zij genereren uit hun activiteit als stadsgids vaak niet meer bedragen dan een
vergoeding voor gemaakte onkosten.
Wat betreft de erkende sport-, cultuur- en jeugdverenigingen die onder VZW-vorm worden uitgebaat,
wordt vastgesteld dat zij meestal slechts uit hun onkosten kunnen geraken door de ter beschikking
gestelde stedelijke subsidies.
Het is bijgevolg billijk om bovenvermelde personen / verenigingen van deze belasting vrij te stellen.
De financiële toestand van de gemeente en het belang van de algemene gemeentelijke heffing voor
het vereffenen van de dagelijkse uitgaven van de stad.
Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht om de aanpassing van het belastingreglement
“Algemene gemeentelijke heffing” ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende
gemeenteraad.
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Financieel beheer
6. Stad Ronse. Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2019. Vaststelling.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56 §1 en 40 §1.
Relevante documenten
- Het ontwerp van budgetwijziging nummer 1 – 2019 van de Stad Ronse.
- Het advies 2019-32 d.d. 21 november 2019 van de financiële dienst.
Feiten/context/motivering
Er stelt zich de noodzaak tot wijziging van het budget 2019 van de Stad Ronse.
De voorgestelde wijziging past binnen het goedgekeurde meerjarenplan.
Adviezen/visum
Het managementteam van de Stad Ronse gaf op 18 november 2019 een positief advies over deze
budgetwijziging.
De financieel directeur gaf op 21 november 2019 in zijn nota 2019-21 een positief advies tot
vaststelling van de budgetwijziging 2019-1 van de Stad Ronse.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2019
van de Stad Ronse ter vaststelling te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad.

Beheer patrimonium en infrastructuur
7. Energievisie Zuid-Oost-Vlaanderen - vraag mandaat SOLVA
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
besluit gemeenteraad 2 juli 2018: goedkeuring ‘Duurzaam Energie- en Klimaatactieplan ZuidOost-Vlaanderen’

Relevante documenten
-

nota MOB-DZH/2019/065 ‘Energievisie Zuid-Oost-Vlaanderen’
brief SOLVA 18 oktober 2019 over energietransitie in Zuid-Oost-Vlaanderen

Feiten/context/motivering
Op 2 juli 2018 heeft de gemeenteraad het Klimaatplan goedgekeurd. Hiermee werd het engagement
aangegaan om 40% CO2 te besparen tegen 2030. Om dit te realiseren is een energietransitie nodig
en hebben we heel wat extra windturbines, zonnepanelen en andere hernieuwbare energie-installaties
nodig. Er is echter nog geen uitspraak gedaan waar dit dan best gebeurt en op welke manier. Zonder
ruimtelijk kader bestaat de kans op ruimtelijke verrommeling. Daarom is het aangewezen om naar
analogie met ‘Energielandschap Denderstroom’ ook voor de Vlaamse Ardennen een ruimtelijke visie
te laten opmaken. Energielandschap Denderstroom werd opgemaakt door de Provincie OostVlaanderen. SOLVA vraagt daarom het mandaat van de stad om aan de deputatie van de Provincie
Oost-Vlaanderen de officiële vraag te stellen om een ruimtelijke visie Energielandschap Vlaamse
Ardennen op te starten voor grootschalige hernieuwbare energieprojecten in de regio Zuid-OostVlaanderen. Er wordt vertrokken vanuit de focus op windenergie maar tegelijkertijd worden ook
andere vormen van grootschalige productie (bv. grootschalige PV-installaties,
biomassaverwerkingsinstallaties, waterkrachtcentrales, …) en opslag/transport van hernieuwbare
energie in de analyse betrokken. Bij de opmaak van een energievisie wordt participatie met de
bevolking voorzien.
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De provincie vraagt geen financiële bijdrage van de betrokken steden en gemeenten voor de opmaak
van een energievisie (Energielandschap). De Provincie verwacht wel actieve samenwerking en de
vertaling van de visie in een actieprogramma waarbij voor lokale acties middelen worden voorzien in
de meerjarenplanning.
Besluit:
Artikel 1:
Gaat akkoord om SOLVA een mandaat te geven om aan de deputatie van de Provincie OostVlaanderen de officiële vraag te stellen om een ruimtelijke visie ‘Energielandschap Vlaamse
Ardennen’ op te starten voor grootschalige hernieuwbare energieprojecten in de regio Zuid-OostVlaanderen (naar analogie met het Energielandschap Denderland).

Wonen en omgeving
8.

Schrijven van 16 september 2019 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding houdende voorwaardelijke
goedkeuring van het Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen.
Kennisgeving.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 332 §1.
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 468.
Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 houdende goedkeuring van het Lokaal
Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen voor de Stad Ronse.
Relevante documenten
Schrijven van 16 september 2019 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
Het Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen voor de Stad Ronse, goedgekeurd bij
gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019.
Antwoord van 28 november 2019 van de stad Ronse aan het Agentschap Wonen Vlaanderen,
afdeling Toezicht.
Feiten/context/motivering
Op de gemeenteraadszitting van 24 juni 2019 werd het Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale
huurwoningen voor de Stad Ronse goedgekeurd.
Dit reglement werd, samen met het volledige administratieve dossier, op 28 juni 2019, per
aangetekend schrijven, overgemaakt aan het Agentschap Wonen – Vlaanderen.
Bij schrijven van 16 september 2019 van mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, werd aan het
stadsbestuur meegedeeld dat dit reglement voorwaardelijk goedgekeurd wordt.
De minister stelt dat volgens Artikel 26 van het Kaderbesluit Sociale Huur de stad de verhuurders en
de relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren dient te betrekken bij de opmaak van een
toewijzingsreglement. Dit houdt in dat er lokaal overleg moet worden gevoerd met deze actoren, dat
hun advies moet worden gevraagd en dat de stad deze adviezen moet bespreken en motiveren
waarom zij er wel of geen gevolg aan geeft.
De minister concludeert dat de stad, naar aanleiding van de geformuleerde adviezen, in beperkte
mate aanpassingen heeft gedaan aan het toewijzingsreglement maar dat het argument met betrekking
tot de kostprijs van de implementatie van het reglement niet besproken werd. Zij beslist daarom om
het toewijzingsreglement goed te keuren op voorwaarde dat de stad het argument inzake de kostprijs
motiveert en aangeeft waarom zij er wel of geen gevolg aan geeft.
In navolging van Artikel 332 §1 en Artikel 468 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22
december 2017 dienen alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid ter kennis
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gebracht te worden op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. Het betreft niet alleen
opmerkingen of besluiten naar aanleiding van een klacht maar ook opmerkingen die worden
geformuleerd naar aanleiding van het onderzoek van de beleidsrapporten of in het kader van de
uitoefening van het goedkeuringstoezicht. Ook als de toezichthoudende overheid niet optreedt maar
wel opmerkingen formuleert, is het relevant dat de raadsleden daar kennis van krijgen, zodat ze er in
de toekomst rekening mee kunnen houden. Zodoende wordt het schrijven van mevrouw Homans ter
kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1:
Kennis te nemen van het schrijven van 16 september 2019 van mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
houdende goedkeuring van het Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen voor de Stad
Ronse, getroffen bij gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019, op voorwaarde dat de stad het argument
met betrekking tot de kostprijs van de implementatie van het reglement, motiveert en aangeeft
waarom zij hier wel of geen gevolg aan geeft en van het antwoord van de stad Ronse van 28
november 2019.
Artikel 2:
De gemeenteraad in eerstvolgende zitting, kennis te laten nemen van het schrijven van mevrouw
Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding en het antwoord van de Stad Ronse daarop.
9.

Politiereglement voor de inzameling en het beheer van huishoudellijke afvalstoffen.
Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40§3, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
- De Wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties
- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid - en latere
wijzigingen (DABM)
- Materialendecreet - het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen
- VLAREMA – het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en
latere wijzigingen
- het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (UHA) zoals vastgesteld
door de Vlaamse Regering op 16 september 2016, gewijzigd op 17 mei 2019
- het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van
verpakkingsafval – het Interregionaal Samenwerkingsakkoord
- het besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie van 20 december 2018 tot erkenning van
de vzw Fost Plus als organisme voor het verpakkingsafval;
- het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2001 houdende overdracht van de ophaling van
huisvuil, grof vuil, GFT en papier en karton aan I.Vl.A.;
- de gemeenteraadsbeslissing van 06 juli 2015 betreffende de verlenging van de opdracht houdende
vereniging I.VL.A. voor een termijn van 18 jaar, met ingang van 01 april 2016 en lopend tot en met
31 maart 2034 en gelet op Artikel 3 van de statuten van I.VL.A. van 18 december 2014 met
betrekking tot de bevoegdheidsoverdracht voor het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de
deelnemende gemeenten;
- de gemeenteraadsbeslissing van 07 mei 2007 betreffende het algemeen reglement op de
administratieve sancties en latere wijzigingen;
- de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2012 betreffende de belasting op het weghalen en
verwijderen van afvalstoffen, hondenpoep inbegrepen, gestort of achtergelaten op nietreglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten;
- het besluit van de gemeenteraad van 04 juni 2007 houdende invoering van het Diftar-systeem voor
de ophaling van het restafval vanaf 01 januari 2008;
- de princiepsbeslissing van de Raad van Bestuur van I.VL.A. van 07 mei 2013 over de vaststelling
van een uniforme prijs voor afhaling van grof vuil en snoeihout aan huis op afroep;
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-

het politiereglement van 21 december 2015 betreffende het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark;
- het politiereglement van 21 december 2015 voor inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;
- De beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016 “belastingreglement Diftar”
- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 oktober 2016
(princiepsbeslissing voor het installeren van een weegbrugsysteem en het toevertrouwen van de
studie hiervoor aan SOLVA)
- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 maart 2017 (aanstelling
SOLVA voor het opmaken van een studie)
- De beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 augustus 2017 en 23
oktober 2017 in verband met de tarieven en betaalwijze
- De beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 (heraanleg van het recyclagepark – leveren
en plaatsen van DIFTAR-voorzieningen – bedieningszuil met identificatie-en registratiesysteem, de
nodige hard- en software en de slagbomen)
- De beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 (heraanleg van het recyclagepark – leveren
en plaatsen van twee verplaatsbare weegbruggen in opbouw en aansluitbaar op de bestaande
infrastructuur en toekomstige Diftar voorzieningen)
- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 16/09/2019 om het concept
van de betalende en gratis zone te verlaten en te kiezen voor het concept “100kg gratis”, zoals
gebruikt wordt in het ILvA samenwerkingsgebied;
- De beslissing van de Gemeenteraad van 18/11/2019 over het belastingreglement voor inzameling
van huishoudelijk afval
Relevante documenten
Het politiereglement van 21 december 2015 voor inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
Het politiereglement van 21 december 2015 betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark
Feiten/context/motivering
Het UHA (Uitvoeringsplan voor Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval) is van toepassing op
de huishoudelijke afvalstoffen en op de gelijkaardige bedrijfsafvalstoffen.
- Het Materialendecreet geeft een duidelijke definitie van ‘huishoudelijk afval’. Het gaat om het
selectief ingezamelde afval, het huisvuil en het grofvuil van burgers. Aanvullend wordt ook het
straat- en veegvuil, het zwerfvuil en het afval uit straatvuilbakjes dat door of in opdracht van de
lokale besturen wordt ingezameld tot het huishoudelijk afval gerekend.
- De bedrijfsafvalstoffen die onder het uitvoeringsplan vallen, zijn afvalstoffen die naar aard en
samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval. Dit omvat enerzijds de ‘vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen’ uit artikel 1.2.1, 54°, van het VLAREMA (met hoeveelheidsbeperking), die
hoofdzakelijk worden ingezameld via het gemeentelijke circuit. Anderzijds gaat het ook om de
bedrijfsafvalstoffen die naar aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, maar
in grotere hoeveelheden vrijkomen en voornamelijk worden ingezameld door privaatrechtelijke
operatoren. Deze bedrijfsafvalstoffen worden in het UHA benoemd als “gelijkaardig” bedrijfsafval.
Het uitvoeringsplan geldt voor alle administratieve overheden van het Vlaamse Gewest, de provincies,
de gemeenten en de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen die belast zijn met taken van
openbaar nut inzake milieubeleid. Het uitvoeringsplan vormt het kader waarbinnen alle betrokken
partijen de opgelegde taken uit het Materialendecreet uitvoeren.
Lokale besturen kunnen de regie in handen nemen voor het beheer van de huishoudelijke
afvalstoffen. Die regierol vloeit voort uit artikel 26 van het Materialendecreet, dat de zorgplicht
definieert en bepaalt dat de ophaling en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bij gemeentelijk
reglement wordt geregeld.
Voor bedrijfsafvalstoffen geldt de zorgplicht niet. De afvalstoffenproducent moet zelf een regeling
treffen. Hij kan daarbij beroep doen op private actoren of op lokale besturen die voor gelijkaardige
bedrijfsafvalstoffen onder dezelfde voorwaarden werken als een privaatrechtelijke speler.
Er is een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor een aantal afvalstoffen, zoals
gedefinieerd in het VLAREMA, artikel 3.1.1..
De regeling over de terugnameplicht voor verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong, die bepaalt
dat minstens papier en karton, hol glas, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen,
drankkartons en restplastics van verpakkingen van huishoudelijke oorsprong selectief moeten
ingezameld worden bepaalt in grote mate de inzameling op gemeentelijk niveau.
De prioriteit in het afvalbeleid gaat naar afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen. Artikel 4.3.1.
van het VLAREMA stelt dat het noodzakelijk is om het huishoudelijk afval tot een minimum te
beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen.
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Artikel 26 van het Materialendecreet stelt dat het lokaal bestuur in overeenstemming met haar
gemeentelijke zorgplicht het niet aanbieden van huishoudelijk afval via de gemeentelijke
inzamelkanalen en ontwijkgedrag zoals sluikstorten, sluikstoken, afvaltoerisme maximaal moet
voorkomen.
Inwoners mogen de inzamelrecipiënten voor huisvuil niet weigeren, aangezien elke inwoner en elk
gezin huisvuil produceert, hoe goed ze ook aan preventie doen of selectief inzamelen.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het politiereglement voor de inzameling en het
beheer van huishoudellijke afvalstoffen, ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad als
volgt:
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 – definities
Onverminderd de definities opgenomen in het Materialendecreet, het Vlarema, de bijhorende
uitvoeringsbesluiten, het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en gelijkaardig bedrijfsafval en de
sorteerinstructies bepaald door de OVAM zijn de volgende definities van toepassing op dit
politiereglement:
1. “Huishoudelijke afvalstoffen” of “huishoudelijk afval” : afvalstoffen die ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en bedrijfsafvalstoffen die daarmee gelijkgesteld
worden naar aard en hoeveelheid
2. “Huisvuil” of “restafval”: alle vaste afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding, die in een restafvalcontainer kunnen geborgen worden, met uitzondering
van die afvalstoffen waarvoor een andere selectieve inzameling bestaat
3. “Grof brandbaar restafval”: alle restafval dat niet selectief ingezameld wordt en dat door zijn
omvang niet in de restafvalcontainer kan worden geborgen
4. “Huishoudelijk verpakkingsafval”: papier, karton, PMD en glas bestemd voor gebruik door
huishoudens of vergelijkbaar bedrijfsmatig gebruik;
5. “PMD-afval” : verpakkingsafval bestemd voor gebruik door huishoudens of vergelijkbaar
bedrijfsmatig gebruik;
6. “Hol glas” : transparante glazen flessen, bokalen en flacons
7. “Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur” (AEEA) : grote huishoudelijke apparaten,
koel- en diepvriestoestellen, televisies, schermen en monitoren, overige kleine toestellen
8. “KGA”: Klein Gevaarlijk Afval zoals verf, olie, chemische stoffen, gevaarlijke stoffen
9. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband: de Intergemeentelijke Vereniging voor
Verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, afgekort I.VL.A. of IVLA
Artikel 2 - toepassingsgebied
Deze politieverordening is van toepassing
- op de inzameling en het beheer van alle huishoudelijke afvalstoffen.
- op de inzameling en het beheer van alle met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen die via een gemeentelijke inzameling worden opgehaald, ingezameld of
aangeboden.
Artikel 3
Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel 12 §1 van het Materialendecreet is het
verboden huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen achter te laten, op te slaan, aan te bieden, in te zamelen, te storten, te
verbranden, te verwerken, te beheren in strijd met de bepalingen opgenomen in deze
politieverordening.
Artikel 4
§1. Het is verboden volgende afvalstoffen aan te bieden bij een gemeentelijke inzameling:
- gasflessen bestemd voor meermalig gebruik en/of andere ontplofbare voorwerpen;
- munitie en ontplofbare stoffen;
- krengen van dieren en slachtafval;
- oude en vervallen geneesmiddelen;
- bedrijfsafvalstoffen, andere dan de met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen;
- afvalstoffen afkomstig uit een andere gemeente
§2. Het is verboden om volgende afvalstoffen aan te bieden bij een gemeentelijke inzameling
bestemd voor het selectief inzamelen van afvalstoffen:
- huisvuil
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-

grofvuil.
Artikel 5 – controle
De visuele controle op de aanbieding van afvalstoffen bij een gemeentelijke inzameling wordt
uitgevoerd door het personeel van de gemeente, door haar intergemeentelijk
samenwerkingsverband, door de inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars die zijn
aangesteld door de gemeente of haar intergemeentelijk samenwerkingsverband en door de
parkwachters op het recyclagepark in geval van inzameling op het recyclagepark.
Degene die de visuele controle uitoefent mag de aangeboden afvalstoffen controleren en de
aanbieders wijzen op foutieve aanbiedingen en de nodige richtlijnen verstrekken.
Artikel 6
§1. Alleen de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars daarvoor
aangewezen door het intergemeentelijk samenwerkingsverband of geregistreerde inzamelaars,
afvalstoffenhandelaars en -makelaars die hiervoor een toestemming hebben gekregen van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband, mogen huishoudelijke afvalstoffen inzamelen op het
grondgebied van de gemeente.
§2. Afvalstoffen die onder een aanvaardingsplicht of vrijwillige terugname vallen kunnen
ingezameld worden conform artikel 17 van dit reglement.
Onder vrijwillige terugname begrijpen we de inzameling door de eindverkoper, tussenhandelaar,
producent of invoerder van de materialen of producten die naar de aard en hoeveelheid
gelijkaardig zijn aan de goederen die door deze op de markt worden gezet.
HOOFDSTUK 2 – INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN AAN HUIS EN
VIA EEN BRENGSYSTEEM
Artikel 7
§1. Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen worden in opdracht van het intergemeentelijk samenwerkingsverband huisaan-huis of op afroep ingezameld:
huisvuil
papier- en karton
PMD-afval
snoeihout
grof vuil
kringloopgoederen
§2. Volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen worden door of in opdracht van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband via een brengsysteem ingezameld :
hol glas
textiel
Artikel 8
§1. De dagen en uren waarop de inzameling aan huis wordt georganiseerd, worden bepaald
door het intergemeentelijk samenwerkingsverband en gepubliceerd via de geëigende kanalen
zoals de afvalkalender, de website van de stad Ronse en de website van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband.
§2. De aanbieder mag de afvalstoffen voor de opahling aan huis buiten plaatsen
ten vroegste vanaf 21u de dag van de ophaling
ten laatste om 7u op de dag van ophaling.
Bij het buiten plaatsen moet rekening gehouden worden met de weersomstandigheden. De
aanbieder moet er voor zorgen dat het buiten geplaatste huishoudelijk afval niet kan
wegwaaien.
§3. Bij uitzonderlijke omstandigheden zoals wegenwerken of een hittegolf kan beslist worden
om de ophalingen te laten starten om 6u. De beslissing om over te gaan tot deze maatregel
wordt genomen door het College van Burgemeester en Schepenen in samenspraak met het
intergemeentelijk samenwerkingsverband en de aangestelde ophaler.
Artikel 9 – wijze van aanbieden
§1. De afvalstoffen moeten aangeboden worden voor de inzameling aan huis op een wijze
zoals bepaald in deze politieverordening. Afvalstoffen die aangeboden worden op een andere
wijze dan bepaald in deze verordening worden niet aanvaard.
§2. De ophaling aan huis wordt voorzien op de voor de ophaalwagens toegankelijke straten,
wegen en pleinen.
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2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

1°
2°
3°
1°
2°
3°

De aanbieder plaatst de afvalstoffen aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken
perceel waar de aanbieder gevestigd is zonder het verkeer van voetgangers, fietsers of
voertuigen te hinderen.
De aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs wegen, plaatsen of
stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, moeten de
voorgeschreven inzamelrecipiënten plaatsen langs de dichtst bij zijn perceel grenzende
openbare weg of op de door het intergemeentelijk samenwerkingsverband bepaalde plaats.
§3. Het is verboden inzamelrecipiënten op het openbaar domein te laten staan. De geledigde
inzamelrecipiënten worden door de aanbieder op de dag van de lediging terug verwijderd van
de openbare weg.
De aanbieder moet de niet-aanvaarde afvalstoffen of niet geheel geledigde inzamelrecipiënten
dezelfde dag nog terug nemen. Het niet terugnemen overeenkomstig deze politieverordening
wordt beschouwd als sluikstorten.
§4. De inwoners die een inzamelrecipiënt aanbieden voor ophaling zijn verantwoordelijk voor
het inzamelrecipiënt en het eventuele zwerfvuil dat hiervan afkomstig is. De inwoners staan zelf
in voor het opruimen ervan.
De aanbieder moet er voor zorgen dat het inzamelrecipiënt zorgvuldig gesloten is en geen
scheuren of barsten of lekken vertoont.
Het afval moet aangeboden worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid
en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze
geen gevaar kunnen opleveren voor de ophaler.
§5. Het is verboden de langs de openbare weg staande inzamelrecipiënten te openen, geheel
of gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel
tijdens de uitoefening van hun functie.
§6. Huisvuilcontainer
Voor inzameling van huisvuil stelt het intergemeentelijk samenwerkingsverband een
restafvalcontainer, ook huisvuilcontainer of Diftar container genoemd ter beschikking van de
inwoners die gebruik maken van de huis-aan-huis-inzameling.
Elk gezin is verplicht om de huisvuilcontainer bestemd voor zijn adres te aanvaarden.
De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
huisvuilcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de huisvuilcontainer uitsluitend
mag aangewend worden voor het bijhouden en aanbieden van huisvuil.
In geval van schade aan de huisvuilcontainer neemt de inwoner zo snel mogelijk contact op met
de intercommunale met het oog op de herstelling of de vervanging van de huisvuilcontainer.
Diefstal of verlies moet gemeld worden aan de politie voor het opmaken van een proces-verbaal.
De kosten van herstelling of vervanging kunnen in geval van oneigenlijk gebruik verhaald worden
op de inwoner.
De huisvuilcontainer blijft verbonden aan het adres waar hij is geleverd en is geregistreerd. Het
is niet toegestaan de huisvuilcontainer mee te nemen naar een ander adres dan datgene waarop
de huisvuilcontainer is geregistreerd.
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen huisvuilcontainer
ter beschikking hebben, kunnen via de door de intercommunale bepaalde kanalen een container
aanvragen.
Artikel 10 – aanvullende bepalingen
§1. Huisvuil
Het huisvuil wordt tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld door de inzamelaar, aangesteld door
het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
De aanbieder biedt de huisvuilcontainer aan met een gesloten deksel zodat deze op een veilige
wijze kan geledigd worden.
Om te vermijden dat het ledigingsmechanisme van de inzamelwagen de huisvuilcontainer niet
automatisch kan ledigen mag het afval niet aangedrukt worden.
§2. Papier en karton
Papier en karton wordt tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld.
Het volgende papier en karton kan aangeboden worden voor selectieve inzameling:
dag- en weekbladen, tijdschriften, schrijf-en printpapier, boeken, kartonnen verpakkingen…
Wordt
niet
selectief
ingezameld:
vet papier, papier met waslaag, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen,
papieren of kartonnen voorwerpen waar kunststof of een ander materiaal in is verwerkt,
behangpapier, cementzakken…
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4° Papier en karton wordt aangeboden in een kartonnen doos of zak, of wordt samengebonden in
een bundel. Dit gebeurt op zo’n manier dat het niet kan wegwaaien en dat het gemakkelijk
hanteerbaar is.
5° De aanbieder sluit eenmalige inzamelrecipiënten zoals zakken en dozen zorgvuldig zodat deze
veilig kunnen opgeladen worden door het personeel van de inzamelaar.
6° Voor het met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval geldt dat per adres en per ophaling
niet
§3. PMD-afval (verpakkingsafval / de blauwe zak)
1° Het PMD-afval wordt tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld in de daarvoor bestemde blauwe
zakken. Deze zakken zijn te koop in het stadhuis en in verschillende warenhuizen.
2° Het volgende verpakkingsafval wordt selectief ingezameld
• Plastic verpakkingen
- Flessen en flacons
- Schaaltjes, vlootjes en bakjes
- Potjes en tubes
- Folie en zakjes
• Metalen verpakkingen
- Drank – en conservenblikken
- Spuitbussen voor voedingsmiddelen en cosmetica
- Bakjes en schaaltjes
- Deksels, doppen en kroonkurken
• Drankkartons
3° De volgende verpakkingen mogen niet bij het PMD afval:
• Verpakkingen met kind veilige sluiting
• Verpakkingen van giftige of voor de gezondheid gevaarlijke producten (gevarensymbool GHS06
en GHS 08)
• Verpakkingen van motorolie, pesticiden, siliconen
• Piepschuim
• Plastic voorwerpen die geen verpakking zijn
• Volumes groter dan 8 liter
4° De verpakkingen moeten leeg en proper aangeboden worden.
5° Er mogen geen verpakkingen aan de buitenkant van het inzamelrecipiënt vastgemaakt worden.
6° De aanbieder sluit de blauwe zakken zorgvuldig zodat deze veilig kunnen opgeladen worden door
het personeel van de inzamelaar.
§4. Grof vuil
Het grofvuil wordt 6 maal per jaar op afroep aan huis ingezameld door de inzamelaar,
aangesteld door het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Het aangeboden grof vuil moet draagbaar zijn en mag maximaal 1,5m meten en 25 kg wegen
per stuk. Per ophaalbeurt mag max. 3m³ aangeboden worden.
§5. Snoeihout
Snoeihout wordt 6 maal per jaar aan huis op afroep opgehaald.
Het snoeihout moet met een koord samengebonden worden aangeboden. De bundel mag niet
langer zijn dan 2 meter. Het gewicht van de bundel mag niet groter zijn dan 20 kg.
Per ophaalbeurt mag maximaal 3m³ aangeboden worden.
§6. Hol glas
1° Onder “hol glas” wordt verstaan: transparante glazen flessen, bokalen en flacons…
2° Mag niet bij het hol glas: vuurvast glas, vlak glas, kristal, opaalglas, lampen, parfumflesjes…
3° Het glas wordt gescheiden op kleur ingezameld in de glascontainers die verspreid staan
opgesteld in de gemeente.
4° Het glas moet leeg en voldoende gereinigd en zonder deksels en doppen gedeponeerd worden.
5° Het is verboden de glascontainers te gebruiken tussen 22.00 uur en 07.00 uur.
6° Het is verboden om rond de glasbollen glas, gebruikte recipiënten of afvalstoffen achter te laten.
Als de glasbol vol is, moet het glas terug meegenomen worden.
§7. Textiel
1° Textielafval wordt ingezameld in textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente.
2° Onder textielafval wordt verstaan:
• Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen per paar)
• Beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, lakens, dekens en dekbedden)
• Keuken- en badkamertextiel (handdoeken, schorten, washandjes)
• Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen)
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2.
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4.
5.

-

Speelgoedknuffels
Propere lappen, textiel met klein defect
Mag niet bij het textielafval:
Tapijten
Matrassen
Zetelkussens
Nat en/of vuil textiel
Textielafval moet aangeboden worden in een gesloten zak.
§8. Kringloopgoederen
Kringloopgoederen worden aan huis ingezameld op afroep door de Kringwinkel actief op het
grondgebied van de gemeente. Kringloopgoederen kunnen ook aangeboden worden in het
depot van de Kringwinkel.
HOOFDSTUK 3 – INZAMELING OP HET RECYCLAGEPARK VAN HUISHOUDELIJKE
AFVALSTOFFEN
Artikel 11
§1. Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage en nuttige toepassing van deze
afvalstoffen.
§2. Het recyclagepark Ronse is gelegen in de Viermaartlaan 62 in Ronse.
§3. Het recyclagepark is toegankelijk voor:
de particuliere gebruiker: het in Ronse gedomicilieerd gezin en de toekomstige inwoners in het
bezit van een inschrijvingsattest van de dienst bevolking
de bewoners van een tweede verblijf in regel met de belasting op de tweede verblijven.
de door de stad erkende verenigingen die vergelijkbaar huishoudelijk afval aanvoeren voor zover
dit afval niet voortkomt uit een commerciële activiteit (bv kantine, eetfestijn,…).
de KMO’s en zelfstandige ondernemer (ZO), gevestigd en/of gedomicilieerd te Ronse, die tot
maximum 9 werknemers te werk stellen.
Scholen en jeugdinstellingen: alle inrichtingen gelegen op het grondgebied van de stad die één
of andere vorm van onderwijs verstrekken of instellingen (Vzw’s) voor bijzondere jeugdzorg,
begeleid zelfstandig wonen, internaten.
§4. De data en openingsuren van het recyclagepark worden bepaald door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de
dienst.
§5. Op het recyclagepark gelden de bepalingen van het toepasselijke huishoudelijk reglement.
§6. Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de aanwezige
parkwachter(s). De aanbieders en de ophalers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de
parkwachter te volgen.
De parkwachters kunnen in functie van de veiligheid en de goede verkeersregeling op het
recyclagepark de aanbieders van afvalstoffen aan de ingang laten wachten.
Artikel 12 - Toegang
Het recyclagepark is uitgerust met een toegangscontrole en een identificatie- en weegsysteem.
De particuliere gebruikers hebben toegang via hun identiteitskaart.
Bewoners van een tweede verblijf, verenigingen, KMO’s, zelfstandige ondernemers, scholen en
jeugdinstellingen moeten een aanvraag tot toegang doen.
Bij misbruik kan de toegang tot het recyclagepark door het College van Burgemeester en
Schepenen voor onbepaalde tijd ontzegd worden.
Artikel 13 - afvalstromen
§1. Op het recyclagepark mogen de volgende huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke
afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden :
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) - inclusief batterijtjes en autobatterijen
Frituurvetten en -oliën
Motorolie
Textiel
Hol glas (glazen flessen e.d.)
Piepschuim (EPS, isomo)
Papier en karton
Metalen
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-

Luier- en incontinentieafval
Autobanden (van personenvoertuigen) zonder velg en max. 4 / gezin per jaar
Groenafval en tuinafval
Boomstronken
Bouw- en sloopafval - Aarde
Bouw- en sloopafval – zuiver puin
Bouw- en sloopafval – Kalk- en gips houdend
Bouw- en sloopafval - Keramiek
Bouw- en sloopafval - ander
Bouw- en sloopafval – oud plaksel
Bouw- en sloopafval - hecht gebonden asbest
Bouw- en sloopafval – vlak glas
Grof restafval
Harde plastiek
Houtafval
Landbouwfolie
§2. De volgende afvalstoffen worden niet aanvaard op het recyclagepark:
Gewoon huisvuil
Gloeilampen
Groente – en fruitafval
Assen van kachels, haarden, barbecue
Kattenbakvulling
Oude en vervallen geneesmiddelen
Vervuilde grond
Mest, al dan niet gemengd met stro of zaagsel
Banden van vrachtwagens en tractoren
Dierlijk afval, slachtafval en krengen
Gasflessen
Radioactieve en explosieve stoffen
Munitie en vuurwapens
(niet) afgevuurd vuurwerk
Voertuigwrakken
PMD
Bedrijfsafval dat naar aard en hoeveelheid niet vergelijkbaar is met huishoudelijk afval
Artikel 14 - Voertuigen
§1. Het brutogewicht van de gebruikte voertuigen, inclusief aanhangwagen, mag maximaal
6000 kg zijn.
§2. Voertuigen - al dan niet met aanhangwagen - langer dan in totaal 10 meter, zijn niet
toegelaten.
§3. De gebruikers van aanhangwagens met disselboom mogen hun aanhangwagen enkel
leegkiepen na toestemming van de parkwachter.
§4. Tijdens het wachten en lossen wordt de motor van het voertuig stilgelegd.
§5. Dienstvoertuigen hebben steeds voorrang.
Artikel 15 – Aanbieden van afvalstoffen
§1. Alle afvalstoffen moeten vooraf maximaal gesorteerd worden met als doel de verblijfsduur
van de aanbieder op het recyclagepark zo kort mogelijk te houden.
De parkwachter kan de toegang tot het recyclagepark weigeren als de afvalstoffen onvoldoende
gesorteerd zijn.
§2. De aanbieder deponeert zelf de afvalstoffen in het gepaste inzamelrecipiënt of op de
sorteertafels indien deze aanwezig zijn.
Zodra de afvalstoffen in de daarvoor voorziene container of op de sorteertafels zijn
gedeponeerd, mogen deze afvalstoffen enkel nog meegenomen worden door de inzamelaar,
afvalstoffenhandelaar of -makelaar aangesteld door de gemeente of haar intergemeentelijk
samenwerkingsverband.
§3.Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking - inclusief
buitenverpakking - aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de
aanbieder zelf de aanduidingen over de aard, samenstelling en eventuele gevaren van het
product aan op de verpakking. De aanbieder moet alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om
lekken en andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen.
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Injectienaalden, bloedlancetten en pennaalden moeten aangeboden worden in een
naaldcontainer.
§4. Piepschuim kan indien gewenst aangeboden worden in de speciaal daartoe bestemde
piepschuimzakken, te koop zoals voorzien in het retributiereglement voor de inzameling van
EPS.
§5. Het aanbrengen van landbouwfolie is enkel toegelaten tijdens de speciale inzameldagen die
bepaald worden door het College van Burgemeester en Schepenen.
Landbouwvoertuigen zijn enkel toegelaten op deze dagen en voor zover deze voertuigen het
maximum gewicht en de maximum lengte bepaald hierboven niet overschrijden.
Artikel 16 – Veiligheid en netheid
§1. De maximumsnelheid op het recyclagepark is beperkt tot 10 km/h.
§2. De aanbieders moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het
recyclagepark steeds rein houden. Zij kunnen door de parkwachter verzocht worden het door
hen bevuilde terrein te reinigen.
§3. Het is verboden om afvalstoffen te deponeren of achter te laten aan de toegangspoorten of
de omheining van het recyclagepark. Het is verboden om afvalstoffen over de omheining van
het recyclagepark te gooien.
§4. Het is verboden op het recyclagepark te roken of om op enige andere wijze vuur te maken.
§5. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark.
§6. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwassen begeleider.
§7. De bezoekers betreden het recyclagepark op eigen risico. De stad is niet verantwoordelijk
voor ongevallen of gebeurtenissen die zich voordoen tussen de verschillende bezoekers bij het
deponeren van afval of het niet opvolgen van de aanduidingen en aanwijzingen van de
parkwachters.
HOOFDSTUK 4 – INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN IN HET KADER
VAN DE UITGEBREIDE PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID
Artikel 17
Afvalstoffen die onder een aanvaardingsplicht vallen kunnen ingezameld worden via een nietgemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende wettelijke
bepalingen.
Afvalstoffen die vallen onder de terugnameplicht verpakkingsafval kunnen ingezameld worden
via een niet-gemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de
geldende wettelijke bepalingen en georganiseerd wordt door de respectievelijke
verpakkingsverantwoordelijke of beheerorganisme overeenkomstig de afgeleverde erkenning.
Afvalstoffen die vallen onder een andere vorm van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
kunnen ingezameld worden via een niet-gemeentelijke inzameling op voorwaarde dat de
inzameling voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen conform artikel 3.3.6 van Vlarema.
Afvalstoffen die door de producent, tussenhandelaar of eindverkoper op vrijwillige basis
teruggenomen worden kunnen ingezameld worden via een niet-gemeentelijke inzameling op
voorwaarde dat de inzameling voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK 5 – INZAMELING VAN AFVALSTOFFEN BUITEN DE GEMEENTELIJKE
INZAMELING
Artikel 18
§1. Inwoners die zich van grote hoeveelheden afvalstoffen willen ontdoen kunnen hiervoor een
afzetcontainer huren bij een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.
De inwoner die zich wil ontdoen van afvalstoffen via een afzetcontainer die geplaatst wordt op
het openbaar domein, dient hiervoor steeds toelating te vragen aan de gemeente.
§2. Het is verboden containers of recipiënten met bedrijfsafval buiten te plaatsen op het
openbaar domein, behalve ten vroegste om 21uur de avond voor de voorziene ophaling. Na
lediging moeten de containers dezelfde dag terug verwijderd worden van het openbaar domein.
HOOFDSTUK 6 – OVERTREDINGEN EN STRAFBEPALINGEN
Artikel 19
Het stadsbestuur zal van rechtswege de voorwerpen doen weghalen die in strijd met dit
reglement op het grondgebied worden achtergelaten. De kosten voor de verwijdering zullen
verhaald worden op de overtreder, conform de toepasselijke gemeenteraadsbeslissing van
17/12/2012 betreffende de belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen,
hondenpoep inbegrepen, gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen,
of in niet reglementaire recipiënten.
Artikel 20

15/27

Overtredingen van dit reglement kunnen tevens bestraft worden met een administratieve boete
zoals bepaald door het gemeentelijk reglement op de administratieve sancties (GAS) van 07
mei 2007 en latere wijzigingen.
HOOFDSTUK 7 - SLOTBEPALINGEN
Artikel 21
Het politiereglement voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en het politiereglement
betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
op het recyclagepark van 21 december 2015 worden opgeheven met ingang van 01 januari
2020.
Artikel 22
Dit reglement zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikels 286, 287 en 288 van het
decreet Lokaal Bestuur.
Artikel 23
Dit reglement wordt toegezonden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, aan de griffie van
de Rechtbank van Eerste Aanleg, de voorzitter van de Politierechtbank, het parket van de
procureur des Konings, de OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij) en I.VL.A.
10. Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. Goedkeuring
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;
- 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 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder de artikels 1.3.3 en 1.3.4;
- Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling,
de organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke
commissies voor ruimtelijke ordening van 19 mei 2000 en latere wijzigingen;
Relevante documenten
- De beslissing van de Gemeenteraad van 4 maart 2019 betreffende de vernieuwing van de
Gecoro;
- De beslissing van de Gemeenteraad van 13 mei 2019 betreffende de aanduiding van de leden
van de Gecoro;
- Het huishoudelijk reglement van de Gecoro opgesteld in zitting van 5 november 2019;
- De nota terzake van Kristof Meerschaut, omgevingsambtenaar, van 28 november 2019;
Feiten / context / motivering
Samen met de installatie van een nieuw stadsbestuur moest ook de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening (Gecoro) opnieuw samengesteld worden. Dit is gebeurd door de Gemeenteraad
in zitting van 13 mei 2019.
Eén van de eerste taken van de nieuwe Gecoro is het opstellen van een huishoudelijk reglement
(VCRO, artikel 1.1.3, §8). Dit huishoudelijk reglement dient vervolgens aan de Gemeenteraad ter
goedkeuring voorgelegd te worden.
In de vergadering van 5 november 2019 heeft de Gecoro een huishoudelijk reglement opgesteld. Het
nieuwe huishoudelijk reglement is gebaseerd op het vorige huishoudelijk reglement, met evenwel
volgende wijzigingen:
1. Er wordt ingezet op een meer digitale werking (versturen agenda, versturen verslag, ter
beschikking stellen stukken)
2. Er worden afspraken gemaakt om het verslag sneller beschikbaar te maken (binnen 14
kalenderdagen)
3. De mogelijkheid wordt gegeven aan externe deskundigen om toelichting te geven bij een
dossier

16/27

4. De vergadering bestaat uit een informatief deel en een deel waarbij de beraadslaging en
stemming plaatsvindt. Enkel de stemgerechtigde leden en de vaste secretaris mogen het deel
van de vergadering bijwonen waarbij de beraadslaging en stemming plaatsvindt. Externe
deskundigen en vertegenwoordigers van de politieke fracties dienen de vergadering te
verlaten na het informatieve deel.
Met betrekking tot punt 4 kan verwezen worden naar artikel 8 van het besluit van de Vlaamse
Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van
de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening, van 19 mei
2000 en latere wijzigingen. In artikel 8 van dit besluit stuurt men aan op een dergelijke handelswijze.
Na beraadslaging;
Besluit:
Artikel 1:
De Gemeenteraad, in eerstvolgende zitting, voor te stellen om het huishoudelijk reglement van de
Gecoro, zoals opgesteld door de Gecoro tijdens de vergadering van 5 november 2019, goed te
keuren.
11. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) De Vrijheid. Definitieve vaststelling
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;
- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder de artikels 2.2.13 tot en met 2.2.18;
Relevante documenten
- Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Ronse, definitief goedgekeurd op 14 april
2010;
- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 5 december 2011
betreffende de opmaak van een stedenbouwkundige studie en ruimtelijk uitvoeringsplan voor
de Vrijheid;
- Het schrijven van 3 juni 2016 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, waarin
gesteld wordt dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is;
- Het verslag van de plenaire vergadering van 16 februari 2017 omtrent het voorontwerp RUP
De Vrijheid;
- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 april 2017 betreffende
de opmaak van het voorbeeldenboek (witboek) ornamentering;
- De beslissing van de Gemeenteraad van 29 mei 2017 waarbij het RUP de Vrijheid voorlopig
werd vastgesteld;
- De beslissing van de Gemeenteraad van 16 oktober 2017 betreffende de definitieve
vaststelling van het RUP de Vrijheid;
- De nota terzake van Kristof Meerschaut, omgevingsambtenaar, van 28 november 2019;
Feiten / context / motivering
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 5 december 2011 om een
stedenbouwkundige studie en ruimtelijk uitvoeringsplan te laten opmaken voor de Vrijheid.
Op 3 juni 2016 kregen we van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het bericht dat het
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak
van een plan-MER niet noodzakelijk is.
Op 16 februari 2017 werd een plenaire vergadering georganiseerd omtrent het voorontwerp RUP De
Vrijheid. De opmerkingen werden verwerkt zoals beschreven in het verslag van de plenaire
vergadering. Op 10 april 2017 werd beslist om aanvullend een voorbeeldenboek (witboek)
ornamentering op te maken, dit in navolging van de gemaakte opmerkingen tijdens de plenaire
vergadering.
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De Gemeenteraad heeft op 29 mei 2017 het RUP de Vrijheid voorlopig vastgesteld. Het dossier
omvatte volgende stukken: de stedenbouwkundige studie, een witboek ornamentering, de
toelichtingsnota met daarin een overzicht van planbaten en –schade en de stedenbouwkundige
voorschriften, de mer-screeningsnota met bijgaande beslissing van het Departement LNE, het plan
van de bestaande toestand, het grafisch plan met weergave van de artikels; het grafisch plan met
weergave van de categorisering en de lijsten afwegingskader, gesorteerd volgens adres, ensemble en
categorisering.
Ten aanzien van het ontwerp-RUP werd vervolgens een openbaar onderzoek georganiseerd van 10
juli 2017 tot en met 7 september 2017. Dit openbaar onderzoek werd aangekondigd via aanplakking
in het stadhuis, via kennisgeving op de stedelijke webstek, via publicatie in het Staatsblad en via een
bericht in 3 dagbladen. Binnen de termijn van openbaar onderzoek werden 2 adviezen en 3 bezwaren
ingediend, dewelke verwerkt werden door de Gecoro in haar advies van 19 september 2017.
Uiteindelijk stelde de Gemeenteraad het RUP De Vrijheid Definitief vast op 16 oktober 2017.
Bij opmaak van het beheersplan fase III voor de Vrijheid kwam aan het licht dat het RUP enkele
fouten bevatte:
 De woningen Priesterstraat nrs. 7, 17, 19 en 21 werden aangeduid als beschermd monument,
en om die reden ondergebracht binnen de categorie 1. Dit betreft een vergissing. Deze
woningen zijn niet beschermd als monument en horen dus ook niet thuis in categorie 1, wel in
categorie 2 aangezien ze opgenomen zijn in de inventaris onroerend erfgoed. Deze fout dient
aangepast te worden in de bijlagen 1, 2 en 3 ‘lijst afwegingskader’ en op het grafisch plan.
 De beschrijving in de stedenbouwkundige voorschriften van het pand Priesterstraat 34 als ‘te
slopen’ klopt niet (ensemble 4, p35). Priesterstraat 34 is terecht aangeduid als een categorie 3pand, waarbij behoudt voorop staat. De passage rond sloop dient geschrapt te worden.
Concreet dient de gemeenteraadsbeslissing omtrent de definitieve vaststelling van het RUP hernomen
te worden, waarbij, naast de zaken die reeds beslist werden op 16 oktober 2017, nu ook beslist wordt
om de hierboven aangehaalde fouten uit het RUP te halen.
Na deze nieuwe definitieve vaststelling kan het dossier overgemaakt worden aan de Deputatie en de
Vlaamse Regering, die vervolgens 30 dagen tijd hebben om het RUP al dan niet te schorsen.
Na beraadslaging;
Besluit:
Artikel 1:
De Gemeenteraad, in eerstvolgende zitting, voor te stellen om het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) De Vrijheid, opnieuw definitief vast te stellen waarbij de vastgestelde fouten
gecorrigeerd worden.

Mobiliteit
12. Aanvullend reglement Ommegangstraat - invoeren tijdelijke snelheidsbeperking van
50km/u. tussen Kruisstraat en Dammekensstraat tot heraanleg Ommegangstraat
Bevoegdheid/rechtsgrond
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart
1968;
Het KB van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg;
Het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en het ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen
op de politie over het wegverkeer;
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De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 18 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van
aanvullende verkeersreglementen;
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van
aanvullende verkeersreglementen;
Feiten/context/motivering
De Ommegangstraat wordt gebruikt als omleidingsweg tijdens de heraanleg van Broeke waardoor de
hoeveelheid verkeer sterk is toegenomen en werd beslist om een tijdelijke snelheidsbeperking van 50
km/u in te voeren tijdens de werken van Broeke.
Het wegdek van de Ommegangstraat verkeert in slechte staat, is bochtig en smal waardoor het op
sommige plaatsen moeilijk is voor voertuigen om te kruisen (voor vrachtwagens op sommige plaatsen
onmogelijk). Bovendien liggen er langs de Ommegangstraat momenteel geen fietspaden waardoor
fietsers ook op de rijweg rijden. Nadat Broeke is heraangelegd zal de hoeveelheid verkeer op de
Ommegangstraat weliswaar afnemen maar zal de onveilige situatie van een smalle, bochtige weg
waarop zowel auto’s, vrachtwagens als fietsers rijden, blijven bestaan. Op overleg tussen AWV,
Ronse en Maarkedal is daarom voorgesteld om in afwachting van heraanleg van de Ommegangstraat
(waarbij vrijliggende fietspaden zullen aangelegd worden) een snelheidsbeperking van 50km/u in te
voeren in de Ommegangstraat – deel tussen Kruisstraat en Dammekensstraat - tot na heraanleg
Ommegangstraat. Door het invoeren van deze vaste snelheidsbeperking, kan gewerkt worden met
vaste borden en wordt vermeden dat de tijdelijke borden omver waaien of omver gereden worden.
De Ommegangstraat behoort tot de gewestwegen;
Besluit:
Artikel 1:
In de Ommegangstraat – deel tussen de Kruisstraat en de Dammekensstraat - wordt in afwachting
van heraanleg van de Ommegangstraat, een snelheidsbeperking van 50km/u ingevoerd.
Artikel 2:
Deze snelheidsbeperking zal worden aangeduid met de verkeersborden C43 “50”.
Artikel 3:
Huidig reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Afdeling Beleid, Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II
laan 20 bus 2 in 1000 Brussel.
13. Ommegangstraat/Schorissesteenweg - verkeersveiligheidsmaatregelen tijdens werken
Broeke
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Relevante documenten
Overzicht locaties blokken Ommegangstraat/Schorissesteenweg
Feiten/context/motivering
Tijdens de werken van Broeke fungeert de Ommegangstraat/Schorissestenweg als omleidingsweg
voor het autoverkeer. Het zwaar verkeer wordt omgeleid vanuit Leupegem via Brakel naar Ronse en
omgekeerd. Heel wat zwaar verkeer negeert deze omleiding en rijdt via de
Ommegangstraat/Schorissesteenweg.
Het wegdek van de Ommegangstraat/Schorissesteenweg verkeert in slechte staat, is bochtig en smal
waardoor het op sommige plaatsen moeilijk is voor voertuigen om te kruisen (voor vrachtwagens en
landbouwvoertuigen op sommige plaatsen onmogelijk). Bovendien liggen er langs de
Ommegangstraat/Schorissesteenweg momenteel geen fietspaden waardoor fietsers ook op de rijweg
rijden.
Deze situatie geeft aanleiding tot verkeersonveilige situaties voor alle weggebruikers. Bovendien zijn
er ook al diverse schadegevallen aan voertuigen en heel wat klachten van burgers over deze situatie.
Het nemen van tijdelijke maatregelen ten einde de verkeersveiligheid te verhogen, dringt zich dus op.
Er vond reeds twee keer een overleg plaats tussen Maarkedal, Ronse, AWV en de beide politiezones
waarop een voorstel van maatregelen werd uitgewerkt. Er wordt nu gevraagd aan het college van
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Maarkedal en Ronse of zij kunnen akkoord gaan met deze maatregelen zodat nadien dan een tijdelijk
aanvullend politiereglement kan opgemaakt worden dat ter goedkeuring aan de betrokken besturen
zal voorgelegd worden.
AWV liet weten dat zij zullen instaan voor het plaatsen van de nodige borden en dat ze de
belangrijkste putten langsheen de rijweg zullen opvullen.
De persdienst van AWV zal een persartikel opmaken dat tevens zal verspreid worden via de stad
Ronse en de gemeente Maarkedal.
Besluit:
Artikel 1:
Gaat akkoord met het nemen van de volgende tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen op de
Ommegangstraat/Schorissesteenweg tijdens de duur van de werken in Broeke:
vrachtverkeer: rijrichting van Koekamerstraat naar Kruisstraat wordt verboden, andere richting
blijft toegelaten (tonnagebeperking van 7,5T aangezien makkelijker controleerbaar dan 5T)
o wordt aangeduid op Ommegangstraat/Schorissesteenweg en vanaf alle zijstraten
tussen Koekamerstraat en Kruisstraat (borden C31 a en b met onderbord ‘+7,5T’ op
alle zijstraten en borden C21 ‘7,5T’ + UPV op de Ommegangstraat/Schorissesteenweg
thv elk kruispunt)
o wegversmalling met beurtelingse doorgang op Ommegangstraat/Schorissesteenweg in
rijrichting van Koekamerstraat naar Kruisstraat op 5 locaties (om vrachtwagens te
ontmoedigen) (de locaties zijn gekozen onder straatverlichting, de blokken zelf worden
ook verlicht en aangeduid met de nodige signalisatie):
 Schorissesteenweg kmpunt 4,6 (tussen Koekamerstraat en stort)
 Schorissesteenweg kmpunt 4,2 (tussen stort en Sint-Pietersbosstraat)
 Ommegangstraat kmpunt 0,4 (tussen Savooistraat en Kafhoek)
 Ommegangstraat kmpunt 1,6 (tussen Dammekensstraat en Hogerlucht)
 Ommegangstraat kmpunt 2,8 (tussen Broeke en Kruisstraat)
Kafhoek wordt geknipt voor alle verkeer halfweg de straat (op grondgebied Maarkedal)
Geerstraat: tonnagebeperking van 3,5T
fietsverbod op Ommegangstraat/Schorissesteenweg (deel tussen Kruisstraat en
Rijkswachtdreef/Hof ter Fiennestraat) (omleiding via N60 - Dierikstraat – Bakkerbos – Weitstraat
– Ter Beke – Hof ter Fiennestraat) voor recreatieve fietsers, functionele fietsers zijn mensen
uit de streek die zelf in functie van hun bestemming een omleiding zullen bepalen)
wielerwedstrijden:
o geen toelating voor wedstrijden in de week (wegens geen alternatief om verkeer om te
leiden aangezien Broeke gesloten is)
o wel toelating voor wedstrijden tijdens het weekend
toertochten: geen toelating voor toertochten zowel tijdens week als weekend op
Ommegangstraat/Schorissestenweg tussen Kruisstraat en Rijkswachtdreef/Hof ter
Fiennestraat (voor toertochten worden geen wegen afgesloten en die rijden tussen het gewoon
verkeer)
nieuwe mountainbikeroute Ronse (2x korte passage langsheen Ommegangstraat thv BroekeMolen ter Hengst en Keizerrei-Ten Berge): ingebruikname wordt uitgesteld tot na heraanleg
Broeke

Vrije tijd
14. Zwembad 't Rosco. Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 56 §1 en 40 §1.
Relevante documenten
-

Ontvankelijkheidscriteria subsidiedossier
Samenwerkingsovereenkomsten: Kluisbergen – Frasnes – Celles – Ellezelles – Mont de
L’enclus

Feiten/context/motivering
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Eén van de 3 voorwaarden binnen het subsidiedossier voor het nieuw zwembad, om het dossier
ontvankelijk te krijgen, was het aangaan van intercommunale samenwerkingsovereenkomsten.
Binnen dit kader werd een flexibele formule uitgewerkt die werd aangeboden aan de buurgemeenten
van Ronse.
De voorstellen werden opgebouwd vanuit het oogpunt van een participatie in de exploitatiekost i.f.v.
de respectievelijke bezetting, waarvoor de deelnemende gemeente, naargelang de gekozen formule,
een financiële tegemoetkoming verkrijgt voor haar inwoners, of voorrang krijgt binnen het
schoolzwemmen.
Type overeenkomsten:
• Schoolzwemmen:
Te betalen jaarlijkse premie is een procentuele verrekening van de schoolbezetting t.o.v. de
totale exploitatiekost schoolzwemmen. De exploitatiekost werd berekend aan de hand van het
uitgeschreven exploitatiemodel.
Hiervoor krijgt de gemeente x-aantal gratis schoolzwembeurten en worden de beurten die het
voorgeschreven aantal overschrijden, gefactureerd aan €1/zwembeurt (zelfde prijs als scholen
van Ronse). Deze scholen krijgen samen met de Ronsische scholen voorrang bij de
reservaties van het schoolzwemmen.
• Publiekszwemmen:
Voor een jaarlijkse premie van € 5000 genieten de inwoners van de deelnemende gemeente
hetzelfde tarief publiekszwemmen als de inwoners van Ronse.
• Schoolzwemmen + publiekszwemmen:
Combinatie van bovenstaande 2 mogelijkheden
• Alle aqualessen:
Voor een jaarlijkse premie van € 5000 genieten de inwoners van de deelnemende gemeenten
hetzelfde tarief voor alle aqualessen als de inwoners van Ronse.
Men kan alle types overeenkomsten onderling samenvoegen.
Een overzicht van de tot op heden getekende samenwerkingsovereenkomsten:
Kluisbergen:
• Type overeenkomst: schoolzwemmen
• Bedrag overeenkomst: € 20.000
• Duurtijd: 1 jaar (wordt geëvalueerd na 1 jaar en eventueel aangepast en verlengd)
Frasnes:
• Type overeenkomst: schoolzwemmen + publiekszwemmen
• Bedrag overeenkomst: € 30.000
• Duurtijd: 3 jaar (wordt geëvalueerd na 3 jaar en eventueel aangepast en verlengd)
Celles:
• Type overeenkomst: schoolzwemmen + publiekszwemmen
• Bedrag overeenkomst: € 25.000
• Duurtijd: 3 jaar (wordt geëvalueerd na 3 jaar en eventueel aangepast en verlengd)
Ellezelles:
• Type overeenkomst: schoolzwemmen
• Bedrag overeenkomst: € 12.000
• Duurtijd: 1 jaar (wordt geëvalueerd na 1 jaar en eventueel aangepast en verlengd)
Mont de L’enclus:
• Type overeenkomst: publiekszwemmen
• Bedrag overeenkomst: € 5000
• Duurtijd: 3 jaar (wordt geëvalueerd na 3 jaar en eventueel aangepast en verlengd)
Deze 5 overeenkomsten bieden ons momenteel een gegarandeerd inkomen van € 92.000/jaar.
De respectievelijke premies zullen in het eerste kwartaal van 2020 worden gefactureerd aan de
verschillende gemeentes.
Ook andere gemeenten deden reeds aanvragen, maar we mochten hieromtrent nog niks concreets
ontvangen.
Door deze samenwerking komen ook de inwoners van deze gemeentes een bezoek brengen aan het
zwembad tijden de publieke uren, wat uiteraard ook weer extra inkomsten genereert.
Besluit:
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Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te vragen dit punt te agenderen op de eerstvolgende
gemeenteraad.

Bijkomende punten van de besloten zitting
Openbare veiligheid
15. Politieverordening Ronde van Vlaanderen betreffende randactiviteiten rond de doortocht
van de wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor dames Elite" en "Ronde van
Vlaanderen voor heren Elite" op het grondgebied van de Stad Ronse. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

-

Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 41, 9°.
De wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de
alle-terreinwedstrijden.
De omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de
wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden.
Het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de
Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening.
De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende
Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet.
De omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving aangaande de
gemeentelijke administratieve sancties.
De nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2.
De wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, artikel 21 en 22.
De omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van
de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen.
Het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de
burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die
een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.
Het koninklijk besluit van 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de
aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag.
De ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen.
De ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines;
De ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse
Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving.

Feiten/context/motivering
De gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen die
hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad.
Artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties laat aan
de gemeenteraad de keuzevrijheid politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor
overtredingen van zijn reglementen of verordeningen.
Op zondag 5 april 2020 doorkruist de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames elite” en
“Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente.
De doortocht van deze wielerwedstrijd brengt traditioneel een enorme volkstoeloop met zich mee,
vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken.
Er worden tal van commerciële activiteiten georganiseerd langsheen de reisweg van de
wielerwedstrijd.
Dergelijke activiteiten worden voornamelijk georganiseerd op locaties die op zich al veel toeschouwers
aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de reisweg
moeten verhoogd worden.
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Een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op dezelfde locatie
is aangewezen.
Het is wenselijk dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de nodige afspraken
maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … teneinde de overlast voor de bewoners
langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken.
Een aantal bijkomende maatregelen dringen zich op om zowel de veiligheid van de toeschouwers te
kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen:
- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de
reisweg en de bestuurlijke overheid;
- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de
dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
Besluit:
Artikel 1:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om volgende politieverordening aangaande de
randactiviteiten rond de doortocht van de wielerwedstrijden “Ronde van Vlaanderen voor vrouwen” en
“Ronde van Vlaanderen voor Elite” op zondag 05 april 2020 op het grondgebied van de stad Ronse
voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad:
I.
Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein
Artikel 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen
voor Elite”, en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein,
wordt op zondag 5 april 2020 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van
de gemeente waar de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 februari
2020 bij de burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden :
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres
van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of
deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.
4. De juiste locatie ervan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, sfeerbeheerders, ….).
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
Artikel 2
Ten laatste op 20 maart 2020 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers
hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de
vergunning werd verleend na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de
zonecommandant van de hulpverleningszone bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Artikel 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning
werd verleend, niet naleeft, kan de burgemeester de vergunning intrekken.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als
motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.
II.
Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter.
Artikel 4
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen
voor Elite”, en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij
gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een
uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten
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laatste op 1 februari 2020 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats
heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
Artikel 5
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de
organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken
te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te
huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz …
Artikel 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen
voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).
III.
Veiligheidszones
Artikel 7
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale
volkstoeloop op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als
veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder
rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van
Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een
veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 1 februari 2020 gemeld aan de burgemeester van de
gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in
artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste
locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met
de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe
samenspraak met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken
voor de hele veiligheidszone.
Artikel 8
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de
bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.
IV.
Algemene bepalingen
Artikel 9 : Normatief kader
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te
toetsen (bijlage):
- Het GAS-reglement van de Stad Ronse hervastgesteld op de gemeenteraad van 07 mei 2007 en
laatst aangepast op de gemeenteraad van 18 mei 2015
- Besluit van de Vlaamse Regering dd° 17 februari 2012 tot wijziging van het KB van 24 februari
1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 06 februari 1991 houdende vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 01 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat
betreft het maximaal geluidsniveau van muziek en inrichtingen.
Artikel 10 : Sancties
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft met
een administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de
bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich
schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente zich het recht
voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder.
De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan
worden opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de
openbare orde een randactiviteit verbieden.
Artikel 11
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Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in het decreet over lokaal bestuur.

Financieel beheer
16. Meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal Bestuur Ronse. Vaststelling. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40, 41, 3° lid, 4° en artikel 56, 57
en 596.
Het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018.
Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de lokale en provinciale
besturen.
De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 betreffende de strategische meerjarenplannen 20202025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
Relevante documenten
Het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal Bestuur Ronse, als onderdeel van het
geïntegreerd meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Ronse en de bijlagen bij het meerjarenplan.
De nota 2019/33 d.d. 29 november 2019 van de financiële dienst over het meerjarenplan 2020-2025
van het Lokaal Bestuur Ronse.
Feiten/context/motivering
Het decreet over het lokaal bestuur stipuleert in artikel 596 dat op het meerjarenplan 2020-2025 van
de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de volgende artikelen van
toepassing zijn, ook als dat meerjarenplan al vóór 1 januari 2020 wordt vastgesteld: de artikelen 249,
251, artikel 253, 254 en 255.
Hierin wordt bepaald dat de beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW een geïntegreerd
geheel vormen.
Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota en vormt de basis voor het
beleid van het bestuur gedurende de komende 6 jaar.
Dit meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC).
Op basis van een uitgebreide omgevingsanalyse waarbij een beeld werd geschetst van de behoeften
van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de
bedreigingen en opportuniteiten waarop het kan inspelen werd de aanzet gegeven tot een
strategische nota, uitgaande van het bestuursakkoord. Met medewerking van alle interne diensten van
de stad en OCMW Ronse en in overleg met het managementteam werd een geïntegreerd
meerjarenplan opgemaakt waarin ook het lokaal sociaal beleid verweven zit.
Het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen :
1. De strategische nota
2. De financiële nota, die bestaat uit :
a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
b. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)
3. De toelichting
De bijhorende documentatie
Het ontwerp van het meerjarenplan dient minstens 14 dagen voor de vergadering van de
gemeenteraad bezorgd te worden aan ieder lid van de raad.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk
beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.
Besluit:
Artikel 1:
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De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het deel van het meerjarenplan 2020-2025 van de
Stad Ronse ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.
Artikel 2:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het meerjarenplan 2020-2025 van de Lokaal Bestuur
Ronse ter vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.

Beheer patrimonium en infrastructuur
17. Overeenkomst met NMBS en INFRABEL betreffende de inlijving in de kleine wegenis van
de toegangswegen, fietsenstallingen, voetpaden, wegenis en groenzones van de stad
Ronse. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het
college van burgemeester en schepenen.
Relevante documenten
-

Verslag 2019/191 van de technische dienst van 2 december 2019.
Ontwerpovereenkomst.
Plan.

Feiten/context/motivering
Naar aanleiding van de aanleg van de parking, de fietspaden en een nieuwe fietsenstalling ter hoogte
van de stationsomgeving, dient tussen de NMBS, Infrabel en de stad Ronse een nieuwe
overeenkomst betreffende de inlijving in de kleine wegenis te worden opgemaakt.
Deze overeenkomst zal de bestaande overeenkomst betreffende de inlijving in de kleine wegenis,
daterende van 1981, opheffen en het voorwerp ervan uitbreiden met het talud en met de recent
ontwikkelde infrastructuur.
Concreet houdt de inlijving in de kleine wegenis voor de stad volgende verplichtingen in: het beheer,
het (groen)onderhoud, de reiniging, het herstel, de vernieuwing,… van verhardingen, riolering,
verlichting,… en het uitoefenen van het recht van politie. Het groenonderhoud van het talud beperkt
zich evenwel tot 3 jaar vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst.
Tegenover de verplichtingen die de stad heeft staat dat de NMBS de nieuw aangelegde parking gratis
ter beschikking stelt van de treinreizigers.
Deze overeenkomst wordt, met uitzondering van het groenonderhoud van het talud, voor onbeperkte
duur aangegaan.
Na beraadslaging.
Besluit:
Enig artikel:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit dossier aan de goedkeuring van de
eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen.

Leven en welzijn
18. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en Lejo vzw in het kader van lokaal
jeugdbeleid. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56 §1 en 40 §1.
Relevante documenten
-

Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en LEJO vzw.
Het werkingsverslag van LEJO vzw 2018.
Het tussentijds financieel verslag van LEJO vzw 2018.

Feiten/context/motivering
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De Stad Ronse had van 2016 tot en met 2019 een samenwerkingsovereenkomst met LEJO vzw in het
kader van projectwerkingen naar en met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De
jaarlijkse evaluaties, waarin LEJO vzw de vordering in de beoogde resultaten weergaf, werden telkens
positief beoordeeld.
Adviezen/visum
Gezien de positieve evaluatie van de vorige samenwerkingsperiode, en de overeenstemming inzake
de nieuwe inhoudelijk doelstellingen, adviseert de Jeugddienst het aangaan van de nieuwe opdracht
met LEJO vzw voor een periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 positief.
Besluit:
Artikel 1:
Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en LEJO vzw
voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 en bijlage, mits jaarlijkse positieve
evaluatie.
Artikel 2:
De aangerekende bedragen voor de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst vrij te maken en
aan te rekenen op het begrotingsartikel 07500/6490000 (Toegestane Werkingssubsidies Jeugd).
Artikel 3:
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op
de eerstvolgende gemeenteraad.

Varia
19. Agenda gemeenteraad 16 december 2019. Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 19 en artikels 40, 41 en artikel 56
tot en met 57.
Relevante documenten
De voorlopige agenda van de gemeenteraad d.d. 16 december 2019.
Feiten/context/motivering
Artikel 56§1 stipuleert dat het college de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad
voorbereidt.
Gedurende de voorbije vergaderingen en huidige vergadering van het college werden een aantal
dossiers behandeld, welke heden kunnen voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 16 december
2019.
Overeenkomstig artikel 19 beslist de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad tot bijeenroeping
van de gemeenteraad/OCMW-raad en stelt hij de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in
ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen/vast bureau aan de
voorzitter worden meegedeeld.
Besluit:
Enig artikel:
Kennis te nemen van de voorlopige agenda van de gemeenteraad van 16 december 2019.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Algemeen directeur

Burgemeester

Linda Vandekerkhove

Luc Dupont
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