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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 27 JANUARI 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, 
schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Wim Vandevelde, schepen  

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Centraal Kerkbestuur  van 12 december 2019. Kennisname. 
2. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Antonius van 19 en 30 december 2019. Kennisname. 

Financieel beheer 
3. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelastingen.  Goedkeuring. 

Mobiliteit 
4. Fietslease project lokaal bestuur Ronse. Goedkeuring van het bestek en de raming. 

Leven en welzijn 
5. Vraag van kerkraad Sint-Hermes tot langdurig bruikleen van een portretschilderij uit de 
collectie van het MUST.  Goedkeuring. 

Vrije tijd 
6. Vernieuwing perssamenwerking Press and Promotion - beslissing 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Centraal Kerkbestuur  van 12 december 2019. Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

erediensten 

Relevante documenten 
- Schrijven van het Centraal Kerkbestuur houdende de notulen van de vergadering van 12 

december 2019 

Besluit: 
Enig artikel: 
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Kennis te nemen.  
 

2. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Antonius van 19 en 30 december 2019. Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

erediensten 

Relevante documenten 
- Schrijven van de Kerkfabriek van de Sint-Antoniusparochie houdende de notulen van de 

vergaderingen van de kerkraad van 19 en 30 december 2019 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

Financieel beheer 
3. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohierbelastingen.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen d.d. 30 mei 2008 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 22 december 2014 betreffende de belasting op huis-aan-huis 
verspreiding van drukwerken met handelskarakter. 

Relevante documenten 
Het kohier belasting op huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter aanslagjaar 
2019 –deel 3 - d.d. 27 januari 2020 ten bedrage van € 33.969,24 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het kohier belasting op huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter aanslagjaar 
2019 –deel 3 - d.d. 27 januari 2020 ten bedrage van € 33.969,24 wordt vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard. 
 

Mobiliteit 
4. Fietslease project lokaal bestuur Ronse. Goedkeuring van het bestek en de raming. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
- 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 36. 
- 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. 
- De beslissing van het college van 9 december 2019 houdende goedkeuring van het Fietslease 

project Ronse.  
 

Relevante documenten 
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Bestek voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp “raamcontract fietslease project 
lokaal bestuur Ronse”.  

Feiten/context/motivering 
Er werd in het kader van de opdracht “raamcontract fietsleaseproject Lokaal Bestuur Ronse” een bestek 
met nr. BBWP2020_01_01 opgesteld door de dienst Projecten. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op een jaarlijks bedrag van € 33.600 incl. 21% btw. (€ 
35 pp/maand x 12 maanden x 80 personen). 

Het resterende leasebedrag zal van het nettoloon van de personeelsleden afgehouden worden. 

De opdracht zal gegund worden bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

De uitgave zal voorzien worden bij budgetwijziging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/BBWP/01/01 en de raming voor de opdracht 
“Raamcontract voor fietslease project Lokaal Bestuur Ronse”, opgesteld door de dienst projecten. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 33.600 incl. 21% btw. 

Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3: 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 

• Cyclobility BVBA, Oudenaardebaan 62 bus 9, 9600 Kluisbergen 
• Team Cyclis NV, Tervantstraat 2B, 3583 Beringen. Deze fietsleasemaatschappij 

werkt samen met Fietsen Jojo (Ronse), Fietsen Jacky Sport (Ronse), Jowan Fietsen 
(Kluisbergen), Reymundo Cycle Station (Kluisbergen), Fietsen Andy (Kluisbergen), 
Wheelpalace (Oudenaarde), Lindor Fietsen (Oudenaarde), Bike & Cycle Oudenarde), 
Asfra (Oudenaarde), EZ Ride (Oudenaarde),… 

• Fiets!, Guldensporenpark 100 (Blok K), 9820 Merelbeke 
Artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden bij budgetwijziging. 

 

Leven en welzijn 
5. Vraag van kerkraad Sint-Hermes tot langdurig bruikleen van een portretschilderij uit de 

collectie van het MUST.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Stadsbestuur is eigenaar van een portretschilderij van kapelaan De Meulemeester (18e eeuw) dat 
deel uitmaakt van de museale collecties van het MUST. Het stuk is geïnventariseerd onder n° 
R00040. 

Relevante documenten 
Vraag dd° 20.01.2020 vanwege dhr. André Bellinck, namens de Kerkraad Sint-Hermes om het stuk in 
langdurig bruikleen te krijgen, in het kader van de revalorisatie van het roerend en onroerend erfgoed, 
inzonderheid de herinnering aan het kapittel van Sint-Hermes 
Het bruikleendocument dat bij dergelijk bruikleen ondertekend wordt, met vermelding van o. m. de 
verzekeringswaarde, vermelding van herkomst, transport, tentoonstelling enz. 

Adviezen/visum 
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Deze vraag is een logisch gevolg van een vernieuwde dynamiek binnen het kwartier De Vrijheid, en 
waarbij ook binnen de basiliek de belangstelling voor het roerend en onroerend erfgoed, alsook voor 
de historiek van het gebouw en zijn onmiddellijke omgeving toeneemt,  

Besluit: 
Artikel 1:  
de vraag tot langduig bruikleen van het portretschilderij van kapelaan De Meulemeester goed te 
keuren en de bruikleenovereenkomst te laten ondertekenen. 
 

Vrije tijd 
6. Vernieuwing perssamenwerking Press and Promotion - beslissing 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals tot op heden gewijzigd. 

Relevante documenten 
- de nota van Annelies Lenoir, diensthoofd toerisme, d.d. 20 januari 2020 
- de artikels die naar aanleiding van de perssamenwerking met Press & Promotion verschenen 

zijn in 2019 
Feiten/context/motivering 

- In 2016 sloten we voor de eerst keer een overeenkomst af met de firma Press&Promotion. Zij 
staan gedurende zes maanden in voor een intensieve perssamenwerking. Ook de 
samenwerking in 2019 resulteerde in een geslaagde toeristische promo voor onze stad, dit 
bewijzen het aantal artikels die ook het voorbije jaar verschenen zijn dankzij de tussenkomst van 
Caroline Neels van Press&Promotion. 

- Als dienst toerisme hebben we onvoldoende tijd om de toeristische pers op regelmatige 
tijdstippen te informeren en te teasen. Een persbericht versturen is vaak niet voldoende. 
Press&Promotion heeft de nodige expertise en know-how om dit wel te doen: persoonlijke 
contacten, regelmatige opvolging, op maat werken van het medium,… 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan om ook in 2020 een persovereenkomst af te sluiten met Press & Promotion voor een 
periode van zes maanden aan 5.500 euro (excl.BTW). 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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