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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 3 FEBRUARI 2020 

 
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. Kennisname beslissing van de burgemeester van 6 januari 2020 houdende toelating 
organisatie mars zondag 10 mei 2020 door Ronse Bilingue/ Renaix Tweetalig. 
2. Aankoop onderhoudsproducten - raamovereenkomst 2020-2023. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 

Financieel beheer 
3. Aanvraag toelage werkgroep Beiaard.  Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Aanvaag van een machtiging voor werken aan onbevaarbare waterlopen nrs. OS387 en 
OS400 : openbaar onderzoek - goedkeuring 
5. Grondverkoop Jan van Nassaustraat aan Ateliers Ronse. Goedkeuring. 

Vrije tijd 
6. Jaarstatistieken 2019 nieuw zwembad 't Rosco.  Kennisname. 

Varia 
7. Vraag toelating doortocht met halte op de Grote Markt door Toyota Haru Tour 2020.  
Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
8. Aanleg kunstgrasveld sportzone. Goedkeuring 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Kennisname beslissing van de burgemeester van 6 januari 2020 houdende toelating 

organisatie mars zondag 10 mei 2020 door Ronse Bilingue/ Renaix Tweetalig. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 63.  
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Besluit van de burgemeester van 6 januari 2020 houdende toelating voor de organisatie van een mars 
op zondag 10 mei 2020 door Ronse Bilingue / Renaix Tweetalig.  

Feiten/context/motivering 
Aan Ronse Bilingue/Renaix Tweetalig wordt toelating verleend door de burgemeester om een 
vreedzame mars te houden te Ronse op zondag 10 mei 2020vanaf 14.30 uur en dit onder 
voorwaarden.  
Navolgend parcours zal verplicht worden gevolgd: 
Verzameling vanaf 14:30 uur ter hoogte van het Albertpark / De Vrijheid, alwaar vertrek is gepland 
omstreeks 14:30 uur en het volgende parcours zal worden bewandeld: 
Via Kaatsspelplein  Sint-Pietersnieuwsstraat  Bruulpark tussen bibliotheek en Hoge Mote  
Hospitaalstraat  Grote Markt (kant Immo Beguin)  Zuidstraat  Kerkplein  J.B. Dekeyserstraat 
 Guissetplein  Stationstraat  Charles de Gaullestraat  Fostierlaan  Hoogstraat  Franklin 
Rooseveltplein  Peperstraat  Grote Markt.  
Einde omstreeks 15:30. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Kennis te nemen van de beslissing van de burgemeester van 6 januari 2020. 
 

2. Aankoop onderhoudsproducten - raamovereenkomst 2020-2023. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt 
bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur. 
Het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur. 
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, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet) en artikel 43. 
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, meer bepaald artikel 90, 1°. 
Relevante documenten 
Bestek nummer 2020/350 “Aankoop onderhoudsproducten – raamovereenkomst 2020-2023” 
Feiten/context/motivering 
De huidige raamovereenkomst voor de aankoop van onderhoudsproducten 2017-2019 loopt 
binnenkort af en dient te worden hernieuwd. 
In het kader hiervan werd een bestek met nr. 2020/350 “Aankoop onderhoudsproducten - 
raamovereenkomst 2020-2023” opgesteld. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 100.826,45 excl. btw of € 122.000,00 incl. 21% 
btw. 
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 
AR6130300/BI01190 en dient te worden voorzien in de exploitatiebudgetten van 2021, 2022 en 2023. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het bestek met nr. 2020/350 en de raming voor de opdracht “Aankoop onderhoudsproducten - 
raamovereenkomst 2020-2023”, worden goedgekeurd.  
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Artikel  2: 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten.  
Artikel 3: 
De raming bedraagt € 100.826,45 excl. btw of € 122.000,00 incl. 21% btw voor een periode van 4 jaar, 
zijnde jaarlijks € 25.206,61 excl. btw of € 30.500,00 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 5: 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Boma nv, Noorderlaan 131 te 2030 Antwerpen; 
- Salubris, Leon Bekaertlaan 32 te 9880 Aalter; 
- Verpa Benelux nv, Nikelaan 4 te 2430 Vorst-Laakdal. 
Artikel 6: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 
AR6130300/BI01190.  De uitgave voor de volgende jaren zal worden voorzien in het 
exploitatiebudgetten van 2021, 2022 en 2023.  
 

Financieel beheer 
3. Aanvraag toelage werkgroep Beiaard.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 

Relevante documenten 
Het financieel verslag 2019 van P. Wieleman, penningmeester werkgroep Beiaard. 

Feiten/context/motivering 
Werkgroep Beiaard vraagt jaarlijks een toelage aan van € 450,00 voor hun werking. 

Adviezen/visum 
De toelage van € 450,00 is voorzien in het budget 2020 op AR 6490000 BI 07090. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De toelage van € 450,00 uit te betalen op rekeningnummer BE92 1428 5884 7523 van werkgroep 
Beiaard. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Aanvaag van een machtiging voor werken aan onbevaarbare waterlopen nrs. OS387 en 

OS400 : openbaar onderzoek - 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 2020/012 van de technische dienst van 29 januari 2020. 
- Brief van Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Integraal Waterbeleid dd 22 januari 2020. 
- Aanvraag van een machtiging aan de Provincie Oost-Vlaanderen dd 6 november 2019. 
- Luchtorthofoto met aanduiding van de plaats van de werken. 
- Detailplan uit de Atlas van de onbevaarbare waterlopen van 1950. 
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Feiten/context/motivering 
- Door de stad werd een machtiging gevraagd aan de Provincie Oost-Vlaanderen voor de 

rangschikking, het ontnemen van de rangschikking en de verplaatsing van delen van de 
waterlopen Paarkebeek nr. OS387 en Bierynckbeek nr. OS400 van 2de categorie. 

- De aanvraag kadert in de voorziene wegen- en rioleringswerken en de aanleg van een 
bufferbekken in de omgeving van de Rode Mutslaan te Ronse. 

- De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met het oog op het 
optimaliseren van de waterhuishouding, zowel op het openbaar domein als voor de private 
woningen. Het hemelwater wordt gebufferd in enerzijds ondergrondse ellipsvormige buizen en 
anderzijds in open grachten en een te graven openluchtbuffer. Hierdoor wordt een vertraagde 
afvoer naar de Molenbeek OS385 bekomen. 

- De machtiging wordt verleend door de Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Oost-
Vlaanderen op advies van het schepencollege. 

- Voorafgaandelijk dient de aanvraag onderworpen te worden aan een openbaar onderzoek. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig Artikel:  
Akkoord te gaan met het houden van een openbaar onderzoek betreffende de aanvraag voor een 
machtiging voor de rangschikking, het ontnemen van de rangschikking en de verplaatsing van delen 
van de waterlopen Paarkebeek nr. OS387 en Bierynckbeek nr. OS400 van 2de categorie. 
 

5. Grondverkoop Jan van Nassaustraat aan Ateliers 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 2020/013 van de technische dienst van 29 januari 2020. 
- Principieel akkoord van 7 mei 2018. 
- Ontwerpakte. 
- Opmetingsplannen. 
- Schattingsverslag. 
- Tabel. 
- Technisch verslag. 

Feiten/context/motivering 
- Bij collegebeslissing van 7 mei 2018 werd principieel akkoord gegaan met de verkoop van een 

perceel stadsgrond in de Jan van Nassaustraat aan Brocap nv, Waterlelielaan 1 te 9032 
Wondelgem of een door haar op te richten vennootschap. 

- Brocap nv is actief in het onderzoeken, verwerven en herontwikkelen van onbebouwde sites. 
Bij de herontwikkeling wordt rekening gehouden met een maatschappelijk verantwoord en een 
kwaliteitsvol en duurzaam project. 

- De aankoop van de grond en de ontwikkeling van het project zullen gebeuren door Ateliers 
Ronse, een door Brocap daartoe opgerichte vennootschap. Het project dat zij in Ronse willen 
realiseren, vertrekt van het principe van ‘wonen en werken op 1 site’. Op een 
gemeenschappelijk erf, omringd aan de buitenzijde door groenzones, zullen loodsen worden 
opgericht waarbij een aantal woongelegenheden horen. Zowel het speelpleintje als de parking 
langs de Maghermanlaan worden niet mee verkocht en blijven behouden. Het erf zal ontsloten 
worden langs de Maghermanlaan via een nieuw aan te leggen toegangs- en ontsluitingsweg, 
gelegen tussen het speelpleintje en de aanpalende eigendom van Parto (Utexbel). Voor deze 
nieuwe weg werd een procedure voor een nieuwe rooilijn doorlopen. Deze nieuwe rooilijn werd 
definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018. 

- Voormelde invulling past in de visie van de stad omtrent de verdere ontwikkeling van de 
voormalige site Cambier. Dit terrein is vrijgekomen na de sloop van de voormalige fabriek Cyr 
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Cambier en bevindt zich ruimtelijk in een overgangszone tussen stedelijke industrie en stedelijk 
wonen, twee functies die niet evident zijn om te koppelen. Het innovatieve element in het project 
van Ateliers Ronse zit in de combinatie van wonen en ambachtelijke activiteiten, enerzijds 
onmiddellijk palend aan de site van het Ondernemerscentrum en anderzijds bij de aanpalende 
bewoning. Het principe van ‘wonen en werken op 1 site’ zorgt er tevens voor dat bijkomende 
hinder tot een minimum beperkt blijft. Het project van Ateliers Ronse biedt aan de stad een 
mooie opportuniteit om dit terrein te ontwikkelen en er meerdere belangen te verenigen. 

- Het betreft een perceel grond, gelegen langsheen de Jan van Nassaustraat en de Ives-Sabin 
Maghermanlaan, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D, deel van nummer 1500 G, zijnde het 
terrein van de voormalige site Cambier, met een oppervlakte volgens meting van 59a 49ca. Op 
basis van de schatting wordt de verkoopprijs van de grond vastgesteld op 386.685,00 euro. 

- Bij aanvang van de besprekingen over de grondverkoop werd er steeds van uit gegaan dat het 
terrein vrij was van enige verontreiniging. Op basis van het technisch verslag van 22 augustus 
2019 van Universoil is vastgesteld dat er zich een partij slechte grond bevindt op het perceel 
welke dient afgevoerd te worden. In geen geval kan deze grond hergebruikt worden. Het gaat 
om een hoeveelheid van 500 m³. De gangbare marktprijs om dergelijke grond af te voeren 
bedraagt 42 euro per m³, hetzij 21.000,00 euro voor de volledige partij grond. Gezien de 
gemaakte afspraken omtrent de afwezigheid van vervuiling wordt voorgesteld om dit bedrag in 
mindering te brengen van de aankoopprijs waardoor de grond verkocht wordt voor 365.685,00 
euro. 

- Aangezien de nodige bekendmakingen met betrekking tot de verkoop werden gedaan en het 
openbaar onderzoek geen aanleiding heeft gegeven tot opmerkingen wordt gevraagd om deze 
verkoop aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze verkoop aan de goedkeuring van de 
eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

Vrije tijd 
6. Jaarstatistieken 2019 nieuw zwembad 't Rosco.  Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005,  

Relevante documenten 
Bijlage 1: kwartaalstatistieken 2019 nieuw zwembad (3de en 4de kwartaal) 
Bijlage 2: Jaarstatistieken 2019 nieuw zwembad 
Bijlage 3: Vergelijk prognose exploitatiemodel met huidige situatie na 3,5 maand (medio september tot 
december) 

Feiten/context/motivering 
In de bijlagen kunt U de statistieken terugvinden voor een deel van het 3de kwartaal, het volledige 4de 
kwartaal, de jaarstatistiek en een vergelijk van de prognose van het exploitatiemodel ten opzichte van 
de stand van zaken tot 31/12/2019. 
Voor de maand januari kunnen we alvast stellen dat de trend van 2019 zich verder zet. 
Tot op heden (tot 26/01/2020) mochten we reeds 11697 bezoekers optekenen en dit voor een 
omzetcijfer van €24700.50. M.a.w. zullen we de maand januari afsluiten met +/- een 15000-tal 
bezoekers en +/- €30.000 aan inkomsten. 
Belangrijk te vermelden is: 

• Scholen binnen een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zitten bijna door hun gratis 
zwembeurten. Zij zullen éénmaal de beurten zijn opgebruikt elke schoolzwembeurt betalen aan 
€1. Wat voor ons extra inkomsten zal genereren. 
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• We blijvend een hoge verkoop van beurtkaarten waarnemen, wat bijgevolg een blijvend 
bezoekersaantal impliceert. 

• We, gezien de lange wachtlijsten, nog extra inkomsten kunnen werven uit onze aqualessen. 
Hiervoor zijn personeelsmatig aanpassingen noodzakelijk, maar extra nota hieromtrent volgt. 

Besluit: 
Artikel 1:  

• Kennisname van Bijlage 1: Kwartaalstatistieken 2019 (3de en 4de kwartaal) nieuw zwembad 
• Kennisname van Bijlage 2: Jaarstatistieken 2019 nieuw zwembad 
• Kennisname Bijlage 3: Vergelijk prognose exploitatiemodel t.o.v. huidige situatie tot 31/12/2019. 

 

Varia 
7. Vraag toelating doortocht met halte op de Grote Markt door Toyota Haru Tour 2020.  

Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
Mail van het bestuur van Classic Toyota Lovers Belgium van 16 januari 2020 

Feiten/context/motivering 
De vraag om op zaterdag 7 maart 2020 toelating te krijgen om met een 30-tal wagens een stop te 
mogen houden op de Grote Markt  
Uur van aankomst rond 14 uur en vertrek tegen 15u30 

Adviezen/visum 
Gunstig advies van Dirk De Jonghe, commissaris van politie  

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de vraag van Classic Toyota Lovers Belgium om halt te houden op de Grote 
Markt op 7 maart 2020. 
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
8. Aanleg kunstgrasveld sportzone. 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 2020/016 van de technische dienst van 3 februari 2020. 
- Offerte Universiteit Gent 

Feiten/context/motivering 

- De technische dienst is bezig met het opmaken van een bestek voor de aanleg van een 
kunstgrasveld in de sportzone. 

- Voor het dossier zal de technische dienst zich laten begeleiden door de Universiteit Gent. 
- Volgende werkwijze wordt gehanteerd voor de begeleiding: 

Eerst wordt een voorstudie gemaakt. Deze studie omvat: 
o Een plaatproef op de bestaande grond om de dikte van de fundering te bepalen. 
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o De helling van het bestaande terrein wordt gemeten en alle bestaande afmetingen 
worden vastgelegd. 

o Opgraving: soort invulmateriaal. 
o Bespreking drainage. 
o Bespreking afwerking rond het veld. 

- Tijdens de uitvoering zijn volgende punten voorzien: 
o Een plaatproef op de koffer. 
o Een plaatproef en waterdoorlaatbaarheid op fundering. 
o Onderbouwkeuring afwerkingslaag: waterdoorlaatbaarheid, plaatproef en effenheid. 
o Fifa veldtest. 

- De keuringen gebeuren laag per laag wat het voordeel biedt dat wanneer iets niet goed is, er 
onmiddellijk kan bijgestuurd worden.  

- De kostprijs voor de begeleiding door de Universiteit Gent bedraagt 7.840 euro exclusief btw 
en 9.486,4 euro inclusief btw, te verhogen met 250 euro exclusief btw en 302,5 euro inclusief 
btw per inschrijver voor de technische beoordeling van de offertes. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de begeleiding van het dossier voor de aanleg van een kunstgrasveld in de 
sportzone door de Universiteit Gent voor de som van 7.840 euro exclusief btw en 9.486,4 euro 
inclusief btw, te verhogen met 250 euro exclusief btw en 302,5 euro inclusief btw per inschrijver voor 
de technische beoordeling van de bestekken. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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