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BESLOTEN ZITTING
Punten van de besloten zitting
Openbare veiligheid
1.

Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de
inrichting van de openbare markt tijdens de bommelsfeesten op 11 januari 2020.
Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer;
- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen.
Feiten/context/motivering
Op zaterdag 11 januari 2020 worden de Bommelsfeesten gehouden, onder andere op de Grote Markt
in Ronse en daarbij worden grote delen van het middenplein ingenomen voor de opbouw van een
grote feesttent en een podium;
De organisatie van de wekelijkse zaterdagmarkt op de Grote Markt;
De organisatie van de ochtendstoet van de Bommels valt samen met de openbare markt op de Grote
Markt;
Naar aanleiding van de organisatie van deze activiteiten wordt de wekelijkse openbare zaterdagmarkt
van 11 januari 2020 geïntegreerd in de feestzone voor de Bommels, een aantal standhouders dienen
ingevolge de minder beschikbare ruimte op het middenplein, verplaatst te worden;
Daarom is een grotere oppervlakte noodzakelijk om deze gecombineerde activiteit te laten doorgaan
en aldus zullen alle rijbanen op de Grote Markt, en het deel van de Hospitaalstraat tussen het
kruispunt met de Priesterstraat – J.B. Mouroitplein en de Grote Markt hiervoor worden ingenomen;
De Bommelsfeesten zijn jaarlijks een grote publiekstrekker, waarbij zich heel wat voetgangers in het
centrum inzonderheid op en rond de Grote Markt bewegen en het is raadzaam het voetgangers en
autoverkeer op het marktplein te scheiden;
Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;
Besluit:
Artikel 1:
Naar aanleiding van de organisatie van de Bommelsfeesten in combinatie met de wekelijks openbare
zaterdagmarkt, zal op zaterdag 11 januari 2020, van 05u00 tot 14u00, volledig parkeer- en
verkeersverbod gelden :
- op de Grote Markt,
- in de Hospitaalstraat, tussen het kruispunt met de Priesterstraat – J.B. Mouroitplein en de Grote
Markt
Dit verbod zal aangeduid worden met het verkeersteken E1 en C3.
Artikel 2.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 3.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met
enkele politiestraffen.
Artikel 4.
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Oudenaarde.
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2.

Politieverordening tot verbod op gebruik van glazen recipiënten op de openbare ruimtes
tijdens de bommelsfeesten. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art 112, 114,119, 119bis, 133 en 135,§2 en het
Gemeentedecreet,
- ingevolge de bepalingen van voormeld artikel 135, §2, heeft de gemeente tot taak om, ten
behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede politie, met name het vrijwaren van de
openbare veiligheid en rust en de openbare orde op de openbare wegen en plaatsen en in
openbare gebouwen;
- de gemeenteraadsbeslissing betreffende het algemeen reglement op de administratieve
sancties dd. 07 mei 2007 en zijn aanpassingen, inzonderheid art. 24;
Feiten/context/motivering
- de organisatie van de Bommelsfeesten op zaterdag 11 januari, zondag 12 januari en maandag
13 januari 2020;
- de mogelijk grote aanwezigheid en concentratie van supporters en geïnteresseerden op deze
openbare ruimten;
- de mogelijkheid dat het gebruik van al dan niet alcoholhoudende dranken gebeurt in glazen
recipiënten;
- het feit dat het gebruik van deze glazen recipiënten een potentieel gevaar kunnen betekenen
voor de veiligheid van de toeschouwers;
- met het oog op de openbare veiligheid;
Besluit:
Artikel 1:
De Bommelsstoet komt op zaterdag 11 januari 2020 tijdens :
- de ochtendstoet voorbij in de Oude Vesten, Zuidstraat, de Malanderplein, Joseph Ferrantstraat,
Ijzerstraat, W. Churchillplein, Stationsstraat, J.B. Guissetplein, Abeelstraat, Fr. Rooseveltplein,
Peperstraat en Grote Markt, en bij
- de avondstoet in de Edmond Puissantstraat, de Engelsenlaan tussen de E. Puissantstraat en de O.
Ponettestraat, de O. Ponettestraat, Hoogstraat, Franklin Rooseveltplein, Wijnstraat, A. Delhayeplein,
Kegelkaai, Watermolenstraat, Kaatsspelplein, Kleine Markt, Priesterstraat, Hospitaalstraat, Grote Markt,
op de rijbaan tussen de Hospitaalstraat en de Zuidstraat, Zuidstraat, Ephrem de Malanderplein, Joseph
Ferrantstraat, Ijzerstraat, W. Churchillplein, Stationsstraat, Jean-Baptiste Guissetplein, Abeelstraat,
Peperstraat, Grote Markt, en in de de Biesestraat.
Artikel 2.
Het is verboden om vanaf zaterdag 11 januari 2020 om 07u00 tot zondag 12 januari 2020 om 12u00,
en op maandag 13 januari 2020 vanaf 20u00 tot dinsdag 14 januari 2020 om 08u00, naar aanleiding
van de Bommelsfeesten, op publieke plaatsen in de stad, in verkooppunten en bedelingspunten, en
horecazaken die gelegen zijn langs het parcours zoals vermeld in artikel 1, en in zalen en publieke
plaatsen daarbuiten waar de bommelsfeesten gevierd worden, aan het publiek al dan niet
alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en in
welke hoeveelheid ook.
Elke uitbater van verkooppunten of bedelingspunten, andere dan horecazaken, moet dit verbod op een
voor het publiek zichtbare plaats binnen het verkooppunt of bedelingspunt op een bord aanbrengen,
met daarop volgende boodschap : “Tijdens de duur van de Bommelsfeesten worden geen dranken
verkocht en/of aangeboden in glazen recipiënten vanaf zaterdag 11 januari 2020 om 07u tot zondag 12
januari 2020 om 12u en van maandag 13 januari 2020 om 20u tot dinsdag 14 januari 2020 om 08u”.
Tevens moet elke uitbater het aanbod in al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten
gedurende de duur van het verbod afschermen voor het publiek.
Artikel 3.
Het is verboden voor horecazaken, gelegen langs het parcours van de Bommels zoals omschreven in
artikel 1, om vanaf zaterdag 11 januari 2020 om 07u tot zondag 12 januari 2020 om 12u en van maandag
13 januari 2020 om 20u tot dinsdag 14 januari 2020 om 08u al dan niet alcoholhoudende dranken in
glazen recipiënten aan te bieden op de terraszones buiten de horecazaken.
Artikel 4.
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Het bijhebben van glazen flessen of glazen recipiënten op het openbaar domein is verboden vanaf
zaterdag 11 januari 2020 vanaf 07u tot dinsdag 12 januari 2020 om 08u. Dit verbod geldt voor gans het
grondgebied Ronse.
Artikel 5.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 6.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordige verordening zullen vervolgd en gestraft worden
volgens de regels van het GAS (Gemeentelijk Administratief Sanctierecht).
Artikel 7.
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te Oudenaarde,
aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Oudenaarde en aan de
GAS-ambtenaar.
3.

Politieverordening tot verbod op gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen boven
het grondgebied Ronse tijdens de bommelsfeesten. Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art 119, 119bis, 133 en 135,§2 en het
Gemeentedecreet,
- ingevolge de bepalingen van voormeld artikel 135, §2, heeft de gemeente tot taak om, ten
behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede politie, met name het vrijwaren van de
openbare veiligheid en rust en de openbare orde op de openbare wegen en plaatsen en in
openbare gebouwen;
- de gemeenteraadsbeslissing betreffende het algemeen reglement op de administratieve
sancties dd. 07 mei 2007 en zijn aanpassingen, inzonderheid art. 24;
- het K.B. van 10 APRIL 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde
luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim;
Feiten/context/motivering
- de organisatie van de Bommelsfeesten op zaterdag 11 januari, zondag 12 januari en maandag
13 januari 2020;
- de mogelijk grote aanwezigheid en concentratie van supporters en geïnteresseerden op de
openbare ruimten in de stad;
- het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen boven of in de nabijheid van de
samenscholingen van toeschouwers op de grond een risico inhoud;
- met het oog op de openbare veiligheid;
Besluit:
Artikel 1:
Vanaf zaterdagmorgen 11 januari 2020 om 07u00 tot zondagmorgen 12 januari 2020 om 07u00 en
van maandagavond 13 januari 2020 om 20u00 tot dinsdagmorgen 14 januari 2020 om 07u00, is het
verboden boven het grondgebied van de stad conform K.B. van 10 april 2016 met betrekking tot het
gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim bedoelde op afstand
bestuurde luchtvaartuigen, te laten evolueren, met uitzondering van deze ingezet door de
ordediensten.
Artikel 2.
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen
toegestaan worden.
Artikel 3.
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordige verordening zullen vervolgd en gestraft
worden volgens de regels van het GAS (Gemeentelijk Administratief Sanctierecht).
Artikel 4.
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Oudenaarde en aan de GAS-ambtenaar.
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Financieel beheer
4. Aanvraag toelage Raad der Bommels. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Relevante documenten
Het financieel verslag 2018/2019 van de Raad der Bommels
Feiten/context/motivering
De Raad der Bommels vraagt jaarlijks een toelage van € 24.000,00 voor hun werking.
Adviezen/visum
In het budget 2019 is een toelage voorzien van € 24.000,00 op AR 6490000 BI 07191.
Besluit:
Artikel 1:
De toelage 2019 van € 24.000,00 uit te betalen op rekeningnummer BE79 0018 6897 0233 van de
Raad der Bommels.

Beheer patrimonium en infrastructuur
5. Gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding 2020 - goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

Relevante documenten
-

Verslag 2019/154 van 16 oktober 2019 van de Technische Dienst.
Schrijven van Farys van 8 oktober 2019 aangaande de gemeenteljike tarieven sanering voor
2020.

Feiten/context/motivering
-

-

Jaarlijks wordt door Farys (TMVW) aan de stad gevraagd om de gemeentelijke
saneringsbijdrage (drinkwaterklanten) en -vergoeding (eigen waterwinners) opnieuw vast te
leggen.
Sinds 1 januari 2016 is een nieuwe tariefstructuur van toepassing welke bindend is voor
iedereen. Voor 2019 bedroegen de bovengemeentelijke saneringstarieven:
• Huishoudelijk basistarief
1,3915 €/m³
• Huishoudelijk comforttarief
2,7830 €/m³
• Niet-huishoudelijk vlak tarief
1,5765 €/m³
In 2019 werden deze tarieven vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,4 om te komen tot de
maximale verbruikstarieven.
Farys stelt voor om de maximale verbruikstarieven voor de gemeentelijke saneringsbijdrage en
–vergoeding toe te passen, berekend door de tarieven voor de bovengemeentelijke
saneringsbijdrage voor 2020 te vermenigvuldigen met 1,4 (onder voorbehoud van decretale
aanpassing).

Na beraadslaging
Besluit:
Enig artikel:
Gaat akkoord met het voorstel van Farys om de maximale verbruikstarieven voor de gemeentelijke
saneringsbijdrage en –vergoeding toe te passen, berekend door de tarieven voor de
bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor 2019 te vermenigvuldigen met 1,4 (onder voorbehoud van
decretale aanpassing).
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6.

Ruimen van septische putten op grondgebied Ronse voor het dienstjaar 2020 met
mogelijkheid tot verlenging voor het dienstjaar 2021
Bevoegdheid/rechtsgrond
-

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet);
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Relevante documenten
-

De beslissing van het schepencollege van 4 november 2019 houdende de vaststelling van de
vooraarden en de wijze van gunnen.
Verslag 2019/197 van nazicht van de offertes.

Feiten/context/motivering
-

-

-

-

Verschillende aannemers werden geraadpleegd.
In het kader van de opdracht “Ruimen van septische putten op grondgebied Ronse voor het
dienstjaar 2020 met mogelijkheid tot verlenging voor het 2021” werd een bestek met nr. V28
werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 56.860,00 excl. btw;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 november 2019
betreffende het starten van de plaatsingsprocedure waarin beslist werd om volgende
ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
o VAN PARIJS, Steenweg op Deinze 101 te 9810 NAZARETH;
o D'Haeye Cleaning bvba, Knobbelstraat 24 te 8580 AVELGEM;
o RUIMDIENST VAN DER STRAETEN NV, Hekkouterstraat 27 te 9570 Deftinge;
o De Vleminck Jan, Brusselsesteenweg 280 te 9402 Ninove (Meerbeke);
o Aqua Jet Vlerick bvba, Sluis 4 te 9810 Nazareth;
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 december 2019 om 12.00 uur te bereiken;
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 16 april 2020;
Overwegende dat 3 offertes werden ontvangen:
o VAN PARIJS, Steenweg op Deinze 101 te 9810 NAZARETH (€ 73.095,00 excl. btw);
o Aqua Jet Vlerick bvba, Sluis 4 te 9810 Nazareth (€ 45.850,00 excl. btw);
o D'Haeye Cleaning bvba, Knobbelstraat 24 te 8580 AVELGEM (€ 25.600,00 excl. btw);
 In de offerte van D’Haeye Cleaning bvba werd geen prijsofferte ingediend op
de posten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 wat geleid heeft tot het
nietig verklaren van de offerte van D’Haeye Cleaning bvba
Het verslag van nazicht van de offertes werd opgesteld door de technische dienst op 18
december 2019;
De technische dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Aqua Jet
Vlerick bvba, Sluis 4 te 9810 Nazareth, tegen het nagerekende offertebedrag van € 45.850 excl.
btw;
Het dossier wordt overgedragen aan Aquario

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
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Het college van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om de hierboven vermelde dienst te
gunnen aan Aqua Jet Vlerick bvba, Sluis 4 te 9810 Nazareth voor de som van €45.850 exclusief btw,
tegen de voorwaarden van hun bieding.
Artikel 2:
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr.
V28.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de overdracht van het dossier aan
Aquario.

Wonen en omgeving
7. Omgevingscontract 2020-2025. Ondertekening.Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
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;
Relevante documente
De beslissing van 19/12/2011 om het milieucontract 2012-2019 te ondertekenen;
De nota 2019/031 van de dienst Omgeving over het ondertekenen van het omgevingscontract 20202025;
Feiten/context/motivering
Sinds 2002 sluit de stad Ronse met de provincie Oost-Vlaanderen een milieucontract af. Het
basistrekkingsrecht bedraagt € 3000. Er kunnen bijkomende trekkingsrechten aangekocht worden in
schijven van € 1500.
In dit kader kregen we deskundige technisch-wetenschappelijke bijstand, staalnames en
geluidsmetingen aan halve prijs, en 50% korting op alle milieuopleidingen. Er kan ook ingetekend
worden op projecten.
Niet gebruikte trekkingsrechten worden automatisch overgedragen op het volgende jaar.
Het milieucontract wordt omgevingscontract 2020-2025
De inhoudelijke,technische en wetenschappelijke ondersteuning door het Provinciaal Centrum voor
Milieuonderzoek (PCM) is voor ons zeer belangrijk.
Daarom willen we het contract opnieuw verlengen. Het nieuwe omgevingscontract verschilt van het
vorige milieucontract op verschillende punten:
- Naast het aanbod rond milieu, natuur en klimaat worden ook andere grondgebonden diensten
en projecten mogelijk
- De korting van 50% op diverse projecten, monsternames, analyses en metingen uitgevoerd door
het PCM blijft behouden, maar de 50% korting op opleidingen wordt geschrapt
- Het systeem van overdraagbare trekkingsrechten blijft behouden en het bedrag van de
basistrekkingsrechten verandert niet
- De uurprijs wordt 60 euro (in 2019: € 55,75)
- De looptijd wordt gekoppeld aan de huidige legislatuur
Waar we tot nu toe vooral gebruik van gemaakt hebben:
- geluidsmetingen
- steunpunt erosie
- duurzaam bouwadvies
- opmaak Vlarebo inventaris (zie CBS 26/9/2011)
- staalnames en analyses effluenten IBA’s
Momenteel beschikken we nog over 7.476 euro.
Met de trekkingsrechten voor 2020 erbij beschikken we over 10.476 euro. Het is bijgevolg niet nodig
om bijkomende trekkingsrechten te vragen.
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Het budget wordt jaarlijks voorzien in de begroting.
Besluit:
Artikel 1:
Het omgevingscontract 2020-2025 met de Provincie Oost-Vlaanderen wordt ondertekend.

Economie
8. Aanvraag afwijkingen op de wekelijkse rustdag 2020. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
De stad mag naast de 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag, ook 15 afwijkingen op het gewone
sluitingsuur toestaan.
De wet op de openingsuren van 10 november 2006, artikel 15 vermeldt het volgende:
“Op aanvraag van één of meerdere handelaars of ambachtslieden handelend in eigen naam of op
aanvraag van een vereniging van handelaars of ambachtslieden kan het college van burgemeester en
schepenen, in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en
jaarmarkten, afwijkingen op de in artikel 6 en 8 bedoelde verplichtingen verlenen aan de
vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan. Deze
afwijkingen mogen niet meer dan vijftien dagen per jaar bedragen.”
Relevante documenten
- Aanvraag Dreamland
- Aanvraag Unizo en Comeos
- Aanvraag Brico
- Aanvraag Brantano
- Aanvraag Unie der Handelaars
Feiten/context/motivering
Volgende 14 afwijkingen op de wekelijkse rustdag werden vastgelegd voor 2020, rekening houdende
met de verschillende aanvragen van de winkelketens en middenstandsverenigingen:

1.

Gelegenheid

Week van

Tot en met

Start wintersolden (UDH,

Maandag 30 december 2019

Zondag 5 januari 2020

Brantano)
2.

Smakelijk Shoppen (UDH, Brico)

Maandag 9 maart 2020

Zondag 15 maart 2020

3.

Extra afwijking (Brantano)

Maandag 6 april 2020

Zondag 12 april 2020

4.

Extra afwijking (Brico)

Maandag 20 april 2020

Zondag 26 april 2020

5.

Braderie (UDH)

Maandag 8 juni 2020

Zondag 14 juni 2020

6.

Extra afwijking (UDH, Brico)

Maandag 22 juni 2020

Zondag 28 juni 2020

7.

Start zomersolden (UDH)

Maandag 29 juni 2020

Zondag 5 juli 2020

8.

Modeshow (UDH)

Maandag 7 september 2020

Zondag 13 september 2020

9.

Weekend van de klant

Maandag 28 september 2020

Zondag 4 oktober 2020

(UNIZO/Comeos, Brantano)
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10.

Extra afwijking (Dreamland)

Maandag 2 november 2020

Zondag 8 november 2020

11.

Extra afwijking (Dreamland)

Maandag 16 november 2020

Zondag 22 november 2020

12.

Extra afwijking (UDH, Dreamland)

Maandag 23 november 2020

Zondag 29 november 2020

13.

Eindejaar 1 (UDH, Dreamland,

Maandag 14 december 2020

Zondag 20 december 2020

Maandag 21 december 2020

Zondag 27 december 2020

Brantano)
14.

Eindejaar 2 (UDH, Dreamland)

15.

Reserve

Adviezen/visum
De dienst lokale economie stelt deze 14 datums voor als afwijking op de wekelijkse rustdag in 2020.
Er worden 1 datum in reserve gehouden voor een mogelijke extra activiteit komend jaar.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met het vastleggen van volgende 14 datums als afwijking op de wekelijkse rustdag
voor 2020:
Gelegenheid

Week van

Tot en met

1.

Wintersolden

Maandag 30 december 2019

Zondag 5 januari 2020

2.

Smakelijk Shoppen

Maandag 9 maart 2020

Zondag 15 maart 2020

3.

Extra afwijking

Maandag 6 april 2020

Zondag 12 april 2020

4.

Extra afwijking

Maandag 20 april 2020

Zondag 26 april 2020

5.

Braderie

Maandag 8 juni 2020

Zondag 14 juni 2020

6.

Extra afwijking

Maandag 22 juni 2020

Zondag 28 juni 2020

7.

Zomersolden

Maandag 29 juni 2020

Zondag 5 juli 2020

8.

Modeshow

Maandag 7 september 2020

Zondag 13 september 2020

9.

Weekend van de klant

Maandag 28 september 2020

Zondag 4 oktober 2020

10.

Extra afwijking

Maandag 2 november 2020

Zondag 8 november 2020

11.

Extra afwijking

Maandag 16 november 2020

Zondag 22 november 2020

12.

Extra afwijking

Maandag 23 november 2020

Zondag 29 november 2020

13.

Eindejaar 1

Maandag 14 december 2020

Zondag 20 december 2020
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14.

Eindejaar 2

15.

Reserve

Maandag 21 december 2020

Zondag 27 december 2020

Artikel 2:
Akkoord te gaan het vrij houden van 1 datum als reserve voor mogelijkse extra activiteiten in 2020.

Vrije tijd
9. Verslag algemene vergadering jeugdraad (Kennisname)
Bevoegdheid/rechtsgrond
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Relevante documenten
Verslag van de algemene vergadering van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd dd° 07.IX.2019.
Verslag van de algemene vergadering van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd dd° 23.XI.2019.
Feiten/context/motivering
Het verslag van de algemene vergadering dd° 07.IX.2019 werd op de algemene vergadering van de
Stedelijke Adviesraad voor Jeugd van 23 november goedgekeurd.
Het verslag van de algemene vergadering dd° 23.XI.2019 werd op de algemene vergadering van de
Stedelijke Adviesraad voor Jeugd van 14 december goedgekeurd.
Voordracht
CBS
Besluit:
Artikel 1:
Kennis te nemen van het verslag van de algemene vergadering van de Stedelijke Adviesraad voor
Jeugd van 7.IX.2019.
Artikel 2:
Kennis te nemen van het verslag van de algemene vergadering van de Stedelijke Adviesraad voor
Jeugd van 23.XI.2019.
10. Uitbetaling Kampcheque 2019 (Beslissing)
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
Feiten/context/motivering
Jaarlijks worden de erkende jeugdwerkinitiatieven vanuit de Stedelijke Jeugddienst extra ondersteund
door middel van een “kampakket”. Zo werden er in het verleden fluohesjes, ecologische
schoonmaakproducten of een kampapotheek aangekocht.
Na rondvraag bij de erkende jeugdwerkinitiatieven werd er voor dit werkingsjaar voor een
kampcheque ter waarde van € 200 gekozen. Deze kampcheque kon gebruikt woorden voor aankopen
in functie van de organisatie van het zomerkamp.
Mits het overhandigen van alle noodzakelijk stavingstukken aan de Stedelijke Jeugddienst kunnen
erkende jeugdwerkinitiatieven aanspraak maken op een ondersteuningsbedrag van maximum € 200.
Aan de hand van de overhandigde stavingstukken blijkt dat de volgende erkend jeugdwerkinitiatieven
recht hebben op een bedrag van € 200: Chiro OndergRonse, FOS “De Ouistiti’s”, Kadetten Ronse,
Ridders van de Fiertel, Ronse, Scouting Durendael en Ritmo Ronse.
De bijhorende stavingstukken kunnen op aanvraag ingekeken worden op de Stedelijke Jeugddienst.
Besluit:
Artikel 1:
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Akkoord te gaan met het uitbetalen van een financiële ondersteuning (in de vorm van een
kampcheque) ter waarde van € 200 aan Chiro OndergRonse, FOS “De Ouistiti’s”, Kadetten Ronse,
Ridders van de Fiertel, Ronse, Scouting Durendael en Ritmo Ronse.
Artikel 2:
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de financiële ondersteuning van € 200 uit te betalen
op rekeningnummer BE63 7370 2062 8408 op naam van Surquin Dries, met vermelding van
“uitbetaling Kampcheque 2019”.
Artikel 3:
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de financiële ondersteuning van € 200 uit te betalen
op rekeningnummer BE71 2850 3426 4469 op naam van 157ste “FOS De Ouistiti’s”, met vermelding
van “uitbetaling Kampcheque 2019”.
Artikel 4:
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de financiële ondersteuning van € 200 uit te betalen
op rekeningnummer BE63 0015 0989 2108 op naam van Kadetten Ronse, met vermelding van
“uitbetaling Kampcheque 2019”.
Artikel 5:
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de financiële ondersteuning ter waarde van € 200 uit
te betalen op rekeningnummer BE96 7370 2351 8705 op naam van De Groote Gregorio, met
vermelding van “uitbetaling Kampcheque 2019”.
Artikel 6:
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de financiële ondersteuning ter waarde van € 200 uit
te betalen op rekeningnummer BE50 9530 3449 8118 op naam van Durendael vzw, met vermelding
van “uitbetaling Kampcheque 2019”.
Artikel 7:
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de financiële ondersteuning ter waarde van € 200 uit
te betalen op rekeningnummer BE25 0635 7134 4482 op naam van Ritmo Ronse, met vermelding van
“uitbetaling Kampcheque 2019”.
Artikel 8:
Het bedrag van € 1200 aan te rekenen op budget 2019 – begrotingsartikel 07500/6490000
(Toegestane werkingssubsidies).
11. Uitbetaling Subsidies 2018 - 2019 (Beslissing)
Bevoegdheid/rechtsgrond
Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Relevante documenten
Gemeentelijk Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Jeugdwerk.
Feiten/context/motivering
Op de laatste AV van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd dd° 14.XII.2019 werd het
berekeningsvoorstel voor wat de uitbetaling van de Subsidies 2018 – 2019 (01/09/2018 – 31/08/2019)
betreft, besproken en positief geadviseerd.
Adviezen/visum
De Stedelijke Adviesraad voor Jeugd heeft op de algemene vergadering van 14.XII.2019 een positief
advies uitgebracht over het berekeningsvoorstel voor wat de uitbetaling van de subsidies voor het
werkingsjaar 2018 – 2019 betreft.
Toeterniettoe heeft besloten om voor afgelopen werkingsjaar geen subsidiedossier in te dienen omdat
de vereniging momenteel niet meer aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet. Vanuit de Stedelijke
Jeugddienst zijn wij ervan overtuigd dat Toeterniettoe er niet bij gebaat is niet langer erkend worden
als erkend jeugdwerkinitiatief. Het intrekken van deze erkenning impliceert immers het verlies van
recht op subsidies.
Voordracht
CBS
Besluit:
Artikel 1:
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Het positieve advies van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd te volgen.
Artikel 2:
Akkoord te gaan met het berekeningsvoorstel wat de subsidies 2018 – 2019 betreft en de volgende
subsidies voor kampvervoer en globale subsidiebedragen toe te kennen aan de volgende erkende
jeugdwerkinitiatieven:
KAMPVERVOER
Art. 07500/6490000
Vereniging
Rekeningnummer
Op naam van
Chiro OndergRONSE
€ 250
BE63 7370 2062 8408
Chiro OndergRonse –
Surquin Dries
FOS “De Ouistiti’s”

€ 250
Kadetten Ronse
€ 195,14
Scouts en Gidsen
€ 250
BE96 7370 2351 8705
De Groote Gregorio
Vlaanderen, Ridders van
de Fiertel, Ronse
€ 250
BE50 9530 3449 8118
VZW Durendael
Scouting Durendael
Jeugdgroep voor Amateuristische Kunstbeoefening “Ritmo Ronse”.
Vereniging + adres lokaal
Rekeningnummer
Op naam van
Art.07500/6490000
BE71 2850 3426 4469
BE63 0015 9981 2108

Ritmo Ronse
Glorieuxlaan 30 – 9600 Ronse

157ste FOS De Ouistiti’s
Kadetten Ronse

BE25 0635 7134 4482 Ritmo Ronse

€ 3.811,41

Jeugd- en jongerenverenigingen.
Rekeningnummer
Op naam van
Art. 07500/6490000
Vereniging + adres
lokaal
Chiro OndergRONSE
€ 3.854,91
BE63 7370 2062 8408
Chiro OndergRonse Sint – Pietersnieuwstraat
Surquin Dries
22 – 9600 Ronse
FOS De Ouistiti’s
€ 5.376,32
BE71 2850 3426 4469
157ste FOS “De Ouistiti’s”
Ninoofsesteenweg 440 –
9600 Ronse
Kadetten Ronse
€ 3.668,41
BE63 0015 9981 2108
Kadetten Ronse
Waatsbrugstraat 79 –
9600 Ronse
Scouting Durendael vzw BE50 9530 3449 8118
€ 3.815,65
VZW Durendael
Savooistraat 34 – 9600
Ronse
Scouts & Gidsen
€ 5.278,16
BE96 7370 2351 8705
De Groote Gregorio
Vlaanderen –
Ridders van de Fiertel Ronse
Walenweg 58/60 – 9600
Ronse
Artikel 3:
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de uitgerekende bedragen aan Kampvervoer en
globale subsidies uit te betalen.
Artikel 4:
De aangerekende subsidiebedragen aan te rekenen op artikelnummer 07500/6490000, budget
2019 (Toegestane werkingssubsidies 2019).

Bijkomende punten van de besloten zitting
Beheer patrimonium en infrastructuur
12. Onderhoud van zonnepanelen op de gebouwen van het nieuw zwembad en de sporthal 't
Rosco
Bevoegdheid/rechtsgrond
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-

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

Relevante documenten
-

Verslag 2019/200 van de technische dienst van 20 december 2019.
Prijsofferte Eandis

Feiten/context/motivering
-

-

Voor het onderhoud van de zonnepanelen op de gebouwen van het nieuw zwembad en de
sporthal ’t Rosco werd een prijsofferte bij verschillende firma’s gevraagd voor volgende
werkzaamheden:
o Preventief onderhoud (1x per jaar):
 Visuele controle op beschadigingen:
• Panelen, structuur
• Verschuiving installatie, beschermingsmatjes
• AC en DC kabels
• Omvormers
 Uitvoeren van een thermografische scan op panelen en ontkoppelbord (tbv.
detectie hotspots).
 Stofzuigen filters koelvinnen.
 Indien noodzakelijk: reinigen met regen- of osmosewater.
 Bij vaststellingen van defecten wordt een offerte opgemaakt die in een
correctief onderhoud worden opgenomen.
o Correctief onderhoud:
 Wachtdienst 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 telefonisch.
 Interventietijd 4 uur.
 Kleine herstellingen onder 500 euro inclusief verplaatsingskost, werkuren en
materiaalkost kunnen uitgevoerd worden zonder offerte aan het lokaal bestuur.
 Als de herstellingskost groter is dan 500 euro kan volgens urgentie ter plaatse
door het lokaal bestuur onmiddellijk beslist worden om te herstellen of wordt
een offerte voor de herstelling opgemaakt.
Op basis van de offertevraag werden 3 offertes ontvangen.
De firma Eandis heeft de laagste prijsofferte ingediend en de kostprijs voor het jaarlijks
onderhoud bedraagt €1.598,47 exclusief btw en €1.934,15 inclusief btw.
Wij stellen voor dat de opdracht voor het onderhoud van de zonnepanelen wordt toevertrouwd
aan de firma Eandis voor de som van €1.598,47 exclusief btw en €1.934,15 inclusief btw.

Voordracht
Na beraadslaging.
Besluit:
Artikel 1:
Akkoord te gaan met het verslag van de heer de stadsingenieur om het jaarlijks onderhoudscontract
voor het onderhoud van de zonnepanelen op de gebouwen van het nieuw zwembad en de sporthal ’t
Rosco toe te kennen aan de firma Eandis voor de prijs van €1.598,47 exclusief btw en €1.934,15
inclusief btw.

Vrije tijd
13. Uitbetaling bijdrage restauratie graf van Sint-Hermes. Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.
- De collegebeslissing van 2 juli 2018 houdende goedkeuring om een budget van 10 000 euro te
voorzien.
Relevante documenten
- Facturen m.b.t. de restauratie van het graf van Sint-Hermes.
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-

Het verslag d.d. 27 juni 2018 vanwege dhr. Eric Devos, stadsarchivaris, betreffende de
mogelijkheid om een toekomstgerichte samenwerking op te bouwen tussen Rome (Vaticaan) en
Ronse, rond de figuur van Sint-Hermes.
Feiten/context/motivering
Er bestond de mogelijkheid om op korte termijn een gezamenlijk initiatief op te zetten rond de
catacombe van Sint-Hermes, en daarbij werd een financiële inbreng van 10 000 euro van de Stad
Ronse voorzien.
Er werd onder meer geïnvesteerd in een nieuwe marmerplaat aan een portiek boven het graf van SintHermes, met daarop een beknopte voorstelling van de heilige. Daarnaast werd een plint met zijn
naam op in ere hersteld.
Besluit:
Enig artikel:
Een bedrag van 10 000 euro uit te betalen voor de restauratie van het graf van Sint-Hermes.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Waarnemend algemeen directeur

Burgemeester

Danny De Brakeleer

Luc Dupont
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