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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 10 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 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van 
wielerwedstrijd E3 Binckbank Classic - vrijdag 27 maart 2020. Beslissing. 
2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van 
wielerwedstrijd E3 BinckBank Classic-junioren op 25 april 2020. Beslissing. 

Financieel beheer 
3. Aanvraag toelage Natuurpunt.  Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 
4. Sociale woonbeleidsconvenant. Goedkeuring. 
5. Zwerfkattenproject stad Ronse 2020 
6. Schuilhokken en voederpassen voor zwerfkatten Ronse 

Leven en welzijn 
7. Vraag van de federale Overheidsdienst Financiën om zitdagen te organiseren in 2020 voor de 
bevolking van Ronse om hulp te verlenen bij het invullen van de aangifte personenbelasting. 
Beslissing. 
8. Huishoudelijk reglement Volkstuintjes De Kloef - goedkeuring overeenkomst 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
9. Structurele onderhouds- en rioleringswerken in Schoonboeke en deel Maagdenstraat  (project 
O212052). Gunning. 
10. Aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van de kleedkamers van KSK Ronse. 
Goedkeuring bestek en raming. 
11. Wegen- en rioleringswerken Kleine Marijve en deel Zenobe Grammestraat. Goedkeuring 
gunning. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van 

wielerwedstrijd E3 Binckbank Classic - vrijdag 27 maart 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 
Gelet op de aanvraag van de heer Marc Claerhout, manager van KWC Hand in Hand vzw, Marktplein 
66 in 8530 Harelbeke, organisator van de wielerwedstrijd ‘E3 Binckbank Classic 2020’, om op vrijdag 
27 maart 2020 deze wedstrijd te laten door Ronse rijden,  
Overwegende dat voornoemde activiteit aanleiding geeft 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: 
Op vrijdag 27 maart 2020, parkeerverbod in te voeren :  
a. tussen 13u00 en 15u30 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,  
- in de Ninoofsesteenweg tussen de Breucq en de Kanarieberg 
- in de Kanarieberg 
- in de Boekzittingdreef, tussen de Kanarieberg en de Rijkswachtdreef 
- in de Rijkswachtdreef 
- in de Ommegangstraat, tussen de Rijkswachtdreef en Nitterveld 
- in de Savooistraat, tussen huis n° 187 en de Ninovestraat 
- in de Ninovestraat langs de zijde van pare huisnummers, tussen de Oscar Delghuststraat en huisnr 
30 
- in de Wolvestraat 
- in Hogerlucht, tussen het kruispunt met Kammeland en de Ommegangstraat 
- in de Kruisstraat, tussen de Voorzienigheidstraat en het Aimé Delhayeplein,  
b. tussen 14u00 en 16u45 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,  
- langs de Berchemsesteenweg, tussen de woningen n° 12 en n° 26 
- in de Karnemelkbeekstraat  
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.  
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. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van 
wielerwedstrijd E3 BinckBank Classic-junioren op 25 april 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 
De aanvraag van de heer Marc Claerhout, manager van KWC Hand in Hand vzw, Marktplein 66 in 
8530 Harelbeke, organisator van de wielerwedstrijd ‘E3 BinckBank Classic Junioren’, om op zaterdag 
25 april 2020 deze wedstrijd te laten voorbij trekken in Ronse; 
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:  
Op zaterdag 25 april 2020, tussen 13u00 en 16u15 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren :  
- langs de Berchemsesteenweg, tussen de woningen n° 12 en n° 26 
- in de Karnemelkbeekstraat, tussen de Rozenaaksesesteenweg en Langveld   
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.  
Artikel 2: 
Op zaterdag 25 april 2020,  
a. tussen 13u30 en 14u15 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, éénrichtingsverkeer in te 
voeren :  
- in de Paillaertcamp, van de Doorniksesteenweg naar de Rozenaaksesteenweg 
b. tussen 14u30 en 15u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, éénrichtingsverkeer in te 
voeren :  
- in de Karnemelkbeekstraat, van de Rozenaaksesteenweg naar Eysdale.   
Artikel 3: 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
Artikel 4: 
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
Artikel 5:  
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.  
 

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

Relevante documenten 
Het schrijven d.d. 29 januari 2020 van Philippe Moreaux, voorzitter Ronsische afdeling VZW 
Natuurpunt. 

Feiten/context/motivering 
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Natuurpunt vraagt elk jaar een toelage aan van € 500,00 voor het verder afwerken en onderhouden 
van het geboortebos. 

Adviezen/visum 
De toelage van € 500,00 wordt elk jaar voorzien in het budget op AR 6490000 BI 03200. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De toelage voor 2019 van € 500,00 uit te betalen op rekeningnummer BE06 0682 2733 8422 van 
Natuurpunt Ronse. 
 

Wonen en omgeving 
4. Sociale woonbeleidsconvenant. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
- Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna Decreet grond- 

en pandenbeleid genoemd. 
- Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode dat de gemeente aanstelt als 

coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid. 

Relevante documenten 
- Schrijven van VMSW van 11 december 2019 naar het college van burgemeester en 

schepenen betreffende sociaal woonbeleidsconvenanten : noden voor de komende legislatuur. 
- Verslagen van het lokaal woonoverleg in kader van het Grond- en Pandenbeleid 17 december 

201, 14 juni 2019 en 27 januari 2020. 
- Mail van Peter Lepez, directeur van de bouwmaatschappij De Nieuwe Haard van 3 februari 

2020 en bijhorende bijlagen met name :    
1. Het te vervolledigen sjabloon ter staving van de woonbeleidsconvenant; 
2. Ontwerp uit de stedenbouwkundige studie en beeldbepaling van het projectgebied    

Kruisstraat-Fiertelmeers; 

3. Het schetsontwerp van de torengebouwen en woninggroep 2 van het project Georges 
Eeckhoutstraat – Georges Eeckhoutsquare. 

- Nota aan het college van Andrée De Bruycker, huisvestingsambtenaar, dd° 5 februari 2020 in 
verband met de aanvraag van een sociale woonbeleidsconvenant. 

Feiten/context/motivering 
   Tijdens het woonoverleg in kader van het Grond- en pandenbeleid op 27 januari 2020 is beslist om     
   een bijkomende sociale woonbeleidsconvenant af te sluiten met VMSW om bovenop het bindend   
   sociaal objectief (kortweg BSO) nog sociale huurwoningen te kunnen financieren en te realiseren. 
  Elke gemeente heeft een BSO, dat bestaat uit de realisatie van een aantal sociale huurwoningen   
  tegen 31 december 2025. In een schrijven van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen  
  (kortweg VMSW) van 11 december 2019 aan het college van burgemeester en schepenen laat VMSW  
  weten dat volgens de meest recente meting van het sociaal huuraanbod de stad Ronse haar BSO  
  bereikt of zal bereiken als het geplande sociaal huuraanbod op de Projectenlijst meegeteld wordt. 
  Als de stad Ronse zich wil engageren om bovenop het BSO bijkomende sociale huurwoningen te      
  realiseren, kan enkel aanspraak gemaakt worden op gesubsidieerde financiering als een sociale      
  woonbeleidsconvenant is afgesloten met VMSW met daarin een contingent sociale huurwoningen. 
  Dat contingent is opgebouwd uit huurwoningen in projecten die effectief in de pijplijn zitten maar nog  
  niet op de Projectenlijst staan. 

    De stad Ronse heeft de mogelijkheid om een sociale woonbeleidsconvenant af te sluiten   
    zolang het aandeel sociale huurwoningen op het grondgebied minder dan 15% bedraagt  
    tegenover het aantal huishoudens in de nulmeting. Volgens de laatste meting (eind 2018)     
    heeft de stad Ronse 7,05% sociale huurwoningen. Op dat ogenblik waren er 10.875    
    huishoudens in Ronse. 
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 Totaal aantal sociale huurwoningen eind 2018 is 767 waarvan: 
-  SHM: 719 
-  SVK: 45 
-  VWF: 3 

 Er is al 80,12% van het BSO gerealiseerd eind 2018. Met de geplande projecten meegeteld    
 is het BSO al bereikt. 
Na het afsluiten van de convenant kan de stad Ronse binnen het toegekende contingent prioriteiten 
stellen. Dit versterkt de regisseursrol van de stad op het vlak van lokaal sociaal woonbeleid. Op die 
manier wordt de mogelijkheid gecreëerd in te spelen op opportuniteiten die zich kunnen aandienen 
tijdens de looptijd van de convenant. 
De convenant is 3 jaar geldig en kan enkel afgesloten worden op afroep van de VMSW. De stad kan 
telkens een nieuwe convenant aanvragen naar aanleiding van een jaarlijkse afroep van de VMSW. 
Men dient geen 3 jaar te wachten om een nieuwe convenant aan te vragen. 
De reden dat een bijkomende convenant dient aangevraagd te worden zijn projecten die de sociale 
bouwmaatschappij De Nieuwe Haard wenst te realiseren.  
Het eerste project gaat over het project Georges Eeckhoutstraat – Georges Eeckhoutssquare van De 
Nieuwe Haard dat reeds 2 maal is besproken en positief is onthaald op het lokaal woonoverleg in kader 
van het Grond- en Pandenbeleid van 17 december 2018 en 14 juni 2019. Het project is ook reeds 
opgenomen in de Projectenlijst. 
De verslagen van de verschillende overleggen kan u in bijlage bij deze nota raadplegen. 
Het gaat over 20 sociale huurwoningen. 
Het tweede project gaat over een inbreidingsgebied Kruisstraat-Fiertelmeers van de Nieuwe Haard. 
Dit project is al een hele poos in voorbereiding. U kan het project en beeldbepaling van het 
projectgebied terugvinden in bijlage bij deze nota. Dit project is nog niet concreet besproken op het 
woonoverleg in kader van het Grond- en Pandenbeleid. 
Het gaat over 18 sociale huurwoningen. 
Het derde project gaat over een omschakeling van koopappartementen naar huurappartementen 
gelegen Aimé Delhayeplein-Kegelkaai van de Nieuwe Haard. Deze zijn reeds opgeleverd. 
Deze omschakeling is nog niet concreet besproken op het woonoverleg in kader van het Grond- en 
Pandenbeleid. 
Het gaat over 4 sociale huurwoningen. 
De sociale bouwmaatschappij Vlaamse Ardennen heeft per mail van 19 december 2019 laten weten 
dat er geen nieuwe projecten gepland staan binnen de komende 5 jaar en wenst dan ook niks 
opgenomen te zien in de af te sluiten convenant. 
Het Sociaal Verhuurkantoor Vlaamse Ardennen valt buiten dit verhaal. 
Het Vlaams Woningfonds heeft op het woonoverleg van 11 februari 2019 laten weten dat er geen 
nieuwe sociale huurwoningen door hen zullen gerealiseerd worden omdat er budgetmatig geen marge 
is. 
Om in aanmerking te komen voor de sociale woonbeleidsconvenant dient de stad uiterlijk tegen 15 
februari 2020, het sjabloon dat als bijlage bij deze nota gaat, ingevuld aan de VMSW te bezorgen. 
Er dient een antwoord gegeven te worden op 2 vragen : 
1. Wil de stad op dit moment een sociale woonbeleidsconvenant afsluiten ? Zo ja, toon aan via het 

sjabloon welke projecten. 
2. Wenst de stad bovenop het BSO bijkomende sociale huurwoningen te realiseren binnen de 

lopende legislatuur. 
Het is belangrijk dat het College in zitting van 10 februari 2020 deze nota behandelt waarna  tegen 15 
februari 2020  de vraag naar een sociale woonbeleidsconvenant bij de VMSW kan ingediend worden. 

Besluit: 
Artikel 1:  
      Het college neemt kennis van het schrijven van de VMSW van 11 december 2019 in kader van de      
     sociale woonbeleidsconvenant en van de verschillende verslagen van de woonoverleggen in kader    
     van het Grond- en Pandenbeleid. 
Artikel 2: 
     Het college vult het sjabloon ter staving van de aanvraag voor een sociale woonbeleidsconvenant  
     aan en keurt deze goed zodat dit tegen 15 februari kan bezorgd worden aan de VMSW. 
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5. Zwerfkattenproject stad Ronse 2020 
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. 

- Het KB 03.08.2012 meerjarenplan sterelisatie kat. 
- Besluit van 5.02.2016 ter identificatie en registratie katten. 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 

betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie en registratie van 
katten, wat betreft de sterilisatie van kitten. 

Relevante documenten 
Samenwerkingsakkoord tussen de vzw RATO, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent en het 
stadsbestuur Ronse, Grote Markt 12 te 9600 Ronse 
Feiten/context/motivering 
Zwerfkattenproject stad Ronse 2020 
Aanpak zwerfkatten - principe 
Sterilisatie van katten en castratie van katers is de enige efficiënte en diervriendelijke oplossing om 
het probleem van zwerfkatten aan te pakken. De gevangen dieren worden door een dierenarts 
onderzocht en indien ze gezond zijn ingeënt, gesteriliseerd of gecastreerd, gemerkt en terug 
vrijgelaten in de buurt waar ze werden gevangen. Dieren die te ziek zijn worden geëuthanaseerd.  
Dierenartsen  
Door samen te werken met de dierenartsen in Ronse die kleine huisdieren behandelen kunnen we een 
goed samenhangend project opstarten, waarmee we meerdere problemen aanpakken:  
Professionele en efficiënte afhandeling  
De kattenpopulatie wordt gezonder 
Er worden minder katten geboren  
De klachten worden aangepakt 
Er worden minder katten geplaatst bij mensen die er niet kunnen voor zorgen 
De dierenartsen in Ronse hebben gegarandeerd een aantal dieren te behandelen en zijn zeker van hun 
vergoeding.  
Praktisch 
Het vangen gebeurt door medewerkers van RATO.  
Gedurende 2 nachten worden op verschillende plaatsen in de tuin vangkooien uitgezet. De plaatsen 
waar moet gevangen worden, worden door de dienst communicatie/onthaal doorgegeven aan RATO. 
Per campagne kunnen maximaal 14 adressen bediend worden.  
RATO belt naar de coördinator dierenarts Annick Lorrez. In de mate van het mogelijke worden de 
gevangen katten verdeeld over 2 dierenartsen per campagne: 
Pieter Vermoere / De Pessemier Clarissa 
Philippe Moreaux / Bernard De Pourcq 
Annick Lorrez / Karen Herregodts 
Audrey Van Neste /  Renate Claeys 
De dierenartsen bepalen wat er met de dieren moet gebeuren. 
De gezonde behandelde dieren zijn herkenbaar aan een knip in het linkeroor.  
Behandelde dieren worden terug opgehaald door RATO en terug vrijgelaten op de plaats van de 
vangst.  
Tarieven 
euthanasie + afvoer kadaver € 55,00  Zonder test 
Positieve test (FIV)+ euthanasie + afvoer 
kadaver  

€ 60,00 Bij goed uitziende kat die toch 
positief is 

steriliseren na negatieve test (ook 
drachtige kattinnen) 

€ 110,00 incl observatie + test 

Castreren na negatieve test € 60,00 incl observatie + test 
Campagnes 2020  
Week 16 – 19 maart 2020  
Week 11 – 14 mei 2020 
Week 07 – 10 september 2020  
Week 16 – 19 november 2020  
Facturen  
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De facturen van RATO en van de dierenartsen (voor de zwerfkatten) worden opgevolgd door de 
dienst Omgeving (Dimitri Dewolf).  
Facturen doorsturen naar omgeving@ronse.be  
Zwerfkattenacties 2019 
In 2019 waren er 4 vangcampagnes voorzien:  
Week 18 - 21 maart 2019 
Week 20 – 23 mei 2019 
Week 16 – 19 september 2019 
Week 25 – 28 november 2019 
De jaar werden ongeveer veel katten gevangen en behandeld als vorig jaar. Tijdens de eerste actie 
waren dit er 20, tijdens de tweede actie 17, tijdens de 3de actie werden 15 katten gevangen en 
behandeld. Tijdens de laatste actie in november werden nogmaals 8 katten gevangen en behandeld. 
Met een totaal van 60 dieren blijft de samenwerking met RATO nog steeds belangrijk.   Er nam dit jaar 
ook een nieuwe dierenarts plaats aan de behandeling van de Poezen, met name Depessemier 
Clarissa, Berkenstraat 22, 9680 Maarkedal.  
Ter vergelijking: 
2015 (start samenwerking met RATO): 114 dieren 
2016: 26 dieren  
2017: 38 dieren 
2018: 77 dieren 
2019: 60 dieren 

 
 
Contacten en gegevens 
Stad Ronse  
Onthaal: zwerfkatten@ronse.be  
   Katrien Dussart 
   055/23 27 11 – 055/23 28 06 
 
Werkplaatsen:  Patrick Wandels 
   patrick.wandels@ronse.be 
   055/23 28 71 
   0473/65 04 84 
 
RATO  RATO@oost-vlaanderen.be  
Karel Van Moer karel.van.moer@oost-vlaanderen.be 0496/59 06 93 
Coördinator 
Yves Bruyneel       0496/59 06 95 
Vanger 
Dierenartsen 
Annick Lorrez C. Lemonnierlaan 59 

9600 Ronse 
055/20 70 80  
0477/66 52 68 
 

Annick.lorrez@skynet.be  

1
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zwerfkatten Ronse  2019: behandeling 
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Karen Herregodts Leuzesesteenweg 169 
9600 Ronse 

055/20 71 20 
 

karenherregodts@hotmail.com 

Philippe Moreaux  Blauwesteen 43 9600 
Ronse 

055/21 38 19 
 

Moreaux.depourcq@skynet.be  

Bernard De Pourcq Blauwesteen 43 9600 
Ronse 

055/21 38 19 
 

bernarddepourcq@hotmail.com 
 

Audrey Van Neste Fabriekstraat 33 9600 
Ronse 

055/21 69 43 
 

info@dierenartsaudreyvanneste.be 
 

    
Pieter Vermoere Ommegangstraat 34 

9680 Maarkedal 
0472/63 56 24 pietervermoere@hotmail.com 

 
Renate Claeys Molekensstraat 16 9600 

Ronse 
0474/ 31 37 64 info@dierenartsrenateclaeys.be  

 
Clarissa De Pessemier Berkenstraat 22 9680 

Maarkedal 
0476/ 17 58 35 info@dapanimaux.be 

   
Info voor burgers  
 
melden van overlast door zwerfkatten kan door te bellen of te mailen:  
zwerfkatten@ronse.be 
055 23 27 11 
wie zwerfkatten wil laten vangen, moet over een tuin beschikken. Bij twijfel zal RATO beslissen.  
RATO contacteert de betrokkenen.  
Behandelde dieren worden terug uitgezet op plaats waar ze gevangen zijn. 
als er op een bepaald adres reeds zwerfkatten gevangen zijn, maar er nog onbehandelde dieren 
lopen, dan is een nieuwe melding nodig. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Neemt kennis van het zwerfkattenbeleid 2020. 
 

6. Schuilhokken en voederpassen voor zwerfkatten Ronse 
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 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 7, 
vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2012; 

- Het KB 03.08.2012 meerjarenplan sterelisatie kat; 
- Besluit van 5.02.2016 ter identificatie en registratie katten. 
- Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 

betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie en registratie van 
katten, wat betreft de sterilisatie van katten 

Feiten/context/motivering 
Wat zijn zwerfkatten en de problemen 
Kittens die de eerste weken na hun geboorte niet of nauwelijks in contact komen met mensen, worden 
verwilderde katjes. Het gaat om kittens die in het wild worden geboren, maar ook over kittens die 
worden gedumpt. Deze katten zijn niet gesteriliseerd en kunnen na amper zestien maanden voor 36 
nakomelingen zorgen. Zo ontstaat er een zwerfkattenprobleem. Dit levert niet alleen overlast op voor 
de omgeving, ook voor de dieren zelf is het leed groot. 
Vaak denken mensen, als ze in contact komen met zwerfkatten, dat ze de dieren helpen door ze te 
voederen. Voedselresten trekken echter vaak ongedierte aan, wat de gezondheid van mens en dier in 
gevaar kan brengen. 
Om de zwerfkatten en huiskatten gezond te houden voert de stad Ronse een 
castratie/sterilisatiebeleid in samenwerking met RATO om de zwerfkattenpopulatie onder controle en 
gezond te houden. 

mailto:karenherregodts@hotmail.com
mailto:Moreaux.depourcq@skynet.be
mailto:bernarddepourcq@hotmail.com
mailto:info@dierenartsaudreyvanneste.be
mailto:pietervermoere@hotmail.com
mailto:zwerfkatten@ronse.be
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Ondanks dat de zwervers stevig op hun eigen benen staan kan een beetje steun door het 
gecontroleerd voederen bijdragen tot het welzijn van de populatie en het voorkomen van hinder en 
gezondheidsproblemen voor de buurt. 
Gebruik van schuilhokken  
Recent beschikt de stad Ronse over 5 schuilhokken, die zullen geplaatst worden op enkele 
strategische plaatsen, waar op basis van cijfers uit de sterilisatie/castratiecampagnes blijkt dat er zich 
veel zwerfkatten bevinden. Op deze plaatsen zullen de schuilhokken worden geplaatst. 
Volgende plaatsen (zie inplantingsplan en foto’s) werden vooropgesteld, in samenspraak met 
vrijwilligers uit het middenveld: 

- Scheldekouter  
- Floréal 
- Grote Marijve 
- Spinstersstraat  
- Dammekensstraat / Edmond Van Beverenplein 

Enkel in deze schuilhokjes kan er voeding geplaatst worden voor de zwerfkatten. 
Gebruik voederpassen 
Het voederen van de zwerfkatten dient (idem als in Antwerpen, Gent en Kortrijk waar op een 
gelijkaardige wijze wordt gewerkt) gecontroleerd te gebeuren om overlast te vermijden voor de 
omgeving.  Enkel erkende vrijwilligers mogen de katten voederen. De vrijwilligers moeten zich aan 
een aantal voorwaarden houden. Die voorwaarden worden gekoppeld aan een voederpas. Die geeft 
hen toestemming om te voederen. De vrijwilligers voederen de teruggezette zwerfkatten. De 
vrijwilligers moeten zich aan een aantal voorwaarden houden. Die voorwaarden zijn gekoppeld aan 
een voederpas. 
Afspraken verbonden aan de voederpas 

- de voederpas is persoonlijk.  
- de vrijwilliger heeft altijd de voederpas en identiteitskaart bij tijdens het voederen, ingeval van 

controle door de politie, gemeenschapswacht of gemachtigd ambtenaar 
- er wordt enkel droogvoer aan de zwerfkatten gegeven 
- het droogvoer moet in een apart bakje, nooit op de grond 
- er wordt ook vers water in een apart bakje geplaatst 
- het voederen gebeurt een vaste plaats, toegewezen via de voederpas 
- bij misbruik kan de voederpas ingetrokken worden.  

Het voederen van zwerfkatten op openbaar domein zonder een officiële voederpas, wordt beschouwd 
als sluikstorten en kan aanleiding geven tot het opleggen van een GAS-boete.  
Enkel op deze wijze is het mogelijk om het voederen op een gecontroleerde en aanvaardbare manier 
te organiseren. 
Peter- en meterschap  
Aan voederen van zwerfkatten en het onderhouden van de schuilhokken is ook een financieel plaatje 
gekoppeld, wat moeilijk integraal kan gedragen worden door vrijwilligers. 
Het werken op basis van een peter- en meterschap kan hierop mogelijk een antwoord bieden. Naast 
de vrijwilligers wordt gezocht naar sponsering door bedrijven of zelfstandigen.   
Het peter- en meterschap betekent dat er jaarlijks een vast bedrag wordt gestort. Het bedrag dat wordt 
gestort moet helpen in het opvangen van de kosten voor eten en onderhoud van het schuilhok. Als 
compensatie is het aanbrengen van beperkte publiciteit op het schuilhok mogelijk. 
Evaluatie  
Na 6 maand zal een evaluatie worden uitgevoerd van de werking. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Gaat, onder voorwaarden, principieel akkoord met het plaatsen van schuilhokken voor zwerfkatten, 
het invoeren van een voederpas en het werken met peter/meterschap voor de schuilhokken. 

Leven en welzijn 
7. Vraag van de federale Overheidsdienst Financiën om zitdagen te organiseren in 2020 voor 

de bevolking van Ronse om hulp te verlenen bij het invullen van de aangifte 
personenbelasting. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 



 10/14 

Relevante documenten 
Mail van FOD Financiën d.d. 10 januari 2020 met de vraag om opnieuw zitdagen te organiseren voor 
tax on web. 
Mail van TIO3 met de prijsofferte om 2 dagen een zitdag in hun kantoren te organiseren. 

Feiten/context/motivering 
FOD Financiën deelde mee dat zij vanaf 2018 geen zitdagen meer organiseren in Ronse gezien zij 
over geen burelen meer beschikken. 

FOD Financiën doet bij de lokale besturen een oproep om mee te werken aan het organiseren van 
zitdagen om de bevolking van Ronse tegemoet te komen bij het invullen van hun aangiften 
personenbelastingen. 

Wanneer er wordt ingegaan op de vraag dient het lokaal bestuur te voldoen aan de volgende 
infrastructuur, namelijk te voorzien in 

- Onderhouden wachtruimte 
- Lokaal met per ambtenaar: een bureau of tafel, min 3 stoelen en een telefoon, privacy 
- ICT: een snelle internetverbinding voor iedere PC 

o Een recente en functionerende printer per PC  
o Een contactpersoon ICT + vooraf moment om alles te testen 
o Netwerkkabel, voldoende stopcontacten 

- Een onthaalbalie om de bezoekers te onthalen 
- Publiciteit: 2 maanden vooraf 

In 2018 en 2019 werden deze zitdagen georganiseerd in TIO3. 
 
TIO3 heeft voor 2020 het volgende prijsvoorstel:  
Naar prijsopgave houden ze dezelfde prijzen aan als vorig jaar:  

- Terbeschikkingstelling casco ruimte: 150 euro (excl. btw) per dag  
- Terbeschikkingstelling en klaarzetten meubilair: 30 euro (excl. btw) 
- Thermos koffie: 6 euro (excl. btw) 
- Fles water: 2 euro (excl. btw) 

Overwegende dat deze actie past binnen de opdracht van het Sociaal Huis om mensen tegemoet 
te komen in hun administratieve verplichtingen om hun aangifte personenbelasting in orde te 
brengen. 

Adviezen/visum 
Mail van Algemeen Directeur d.d. 24 januari 2020 met akkoord om de vraag voor te leggen aan het 
College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Inhoudelijk en praktisch akkoord te gaan met het organiseren van de zitdagen voor FOD Financiën 
voor de bevolking van Ronse om hulp te verlenen bij het invullen van de aangifte personenbelasting 
op 26 mei 2020 en 27 mei 2020. 
Artikel 2: 
Het dragen van de kosten door de stad voor de huur van TIO3 voor 2 dagen en de gevraagde 
infrastructuur in samenspraak met de ICT-dienst, personeel en organisatie te verlenen. 
 

8. Huishoudelijk reglement Volkstuintjes De Kloef - goedkeuring overeenkomst 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het besluit van de gemeenteraad van 5 februari 2007, houdende delegatie van de bevoegdheid aan 
het college van burgemeester en schepenen; 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Feiten/context/motivering 
De huidige VZW heeft zijn ontslag gegeven en er zijn intern geen geïnteresseerden om de VZW 
verder op te volgen. 
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Het voorstel van huishoudelijk reglement dat opgemaakt werd door het Lokaal Bestuur Ronse en dat 
doorgesproken werd met het huidige bestuur van de VZW dat zijn ontslag gegeven heeft. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het huishoudelijk reglement m.b.t. de Volkstuiniers 
‘De Kloef’ ter goedkeuring voor te leggen aan de raad . 
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
9. Structurele onderhouds- en rioleringswerken in Schoonboeke en deel Maagdenstraat  

(project O212052). Gunning. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald 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, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald 
artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van 
meerdere aanbesteders toelaat. 
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 

Relevante documenten 
- Het verslag van nazicht van de offertes van 6 februari 2020 opgesteld door de Technische Dienst. 
- De offerte van de aannemer WANNIJN NV 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “structurele onderhouds- en rioleringswerken in Schoonboeke en deel 
Maagdenstraat, werd een bestek W256 opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave van de opdracht wordt geraamd op € 1.645.218,65, exclusief btw. 
De Gemeenteraad verleende in zitting van 24 juni 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de 
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure. 
De aankondiging van opdracht 2019-536925 werd gepubliceerd op 18 november 2019 op nationaal 
niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 19 december 2019 om 10.30 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 april 2020. 
Er werden 8 offertes ontvangen: 
- CASTELEYN EN ZONEN nv, STEENOVENSTRAAT 80 te 8760 Meulebeke (€ 1.459.497,25 excl. 
btw of € 1.548.004,14 incl. btw); 
- NORRE-BEHAEGEL BVBA, Koninklijke Baan 196 te 8434 WESTENDE (€ 1.294.982,80 excl. btw of 
€ 1.377.758,83 incl. btw); 
- KOCH-OCKIER nv, MEULEBERG 2 te 8573 Tiegem (€ 1.599.922,55 excl. btw of € 1.704.781,37 
incl. btw); 
- PERSYN NV, Blokellestraat 113A te 8550 ZWEVEGEM (€ 1.397.547,67 excl. btw of € 1.492.184,41 
incl. btw); 
- Wegenwerken De Moor NV, Brusselsesteenweg 426 te 9230 Wetteren (€ 1.306.766,67 excl. btw of 
€ 1.390.361,74 incl. btw); 
- PEVENAGE & ZOON BVBA, Elenestraat 75 te 9620 ZOTTEGEM (€ 1.292.116,46 excl. btw of 
€ 1.371.301,85 incl. btw); 
- WANNIJN NV, Buissestraat 36 te 9690 KLUISBERGEN (€ 1.274.858,25 excl. btw of € 1.361.946,38 
incl. btw); 
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- GRONDWERKEN DE MOL BVBA, Bedrijvenlaan 28 te 9080 Zeveneken (€ 1.418.296,20 excl. btw of 
€ 1.520.528,67 incl. btw); 
De Technische Dienst stelde op 6 februari 2020 het verslag van nazicht van de offertes op. 
Na onderzoek van substantiële onregelmatigheden, werd 1 offerte nietig verklaard: 

- GRONDWERKEN DE MOL BVBA, Bedrijvenlaan 28 te 9080 Zeveneken omdat de offerte de 
inschrijver een discriminerend voordeel kan bieden en tot concurrentievervalsing kan leiden.  
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
WANNIJN NV, Buissestraat 36 te 9690 KLUISBERGEN, tegen het nagerekende offertebedrag van 
€ 1.274.858,25  
Een deel van de kostprijs wordt betaald door Aquario (Water Link), Stropstraat 1 te 9000 Gent. Dit 
deel wordt geraamd op € 400.062,92 excl. btw 
Een deel van de kostprijs wordt betaald door Aquario, (Subsidie VMM), Stropstraat 1 te 9000 Gent. Dit 
deel wordt geraamd op € 460.089,97 excl. btw 
Het saldo van de kostprijs wordt betaald door Stad Ronse. 
Dit deel wordt geraamd op €414.705,36 excl. btw 
De veiligheidscoördinator stelde een verslag op waaruit blijkt dat deze offerte eveneens voldoet aan 
het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en latere wijzigingen. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 6 februari 2020, 
opgesteld door de Technische Dienst. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 : 
De opdracht structurele onderhouds- en rioleringswerken in Schoonboeke en deel Maagdenstraat – 
Project O212052 wordt gegund aan de meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Wannijn 
nv, Buissestraat 36 te 9690 Kluisbergen, tegen het nagerekende offertebedrag van €1.274.858,25 
exclusief btw of €1.542.578,48 inclusief btw. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in bestek met nr. W256. 
Artikel 5: 
Het noodzakelijke budget is voorzien in het investeringsbudget 2019/2020 – AR 2240000 – 
beleidsitem 02000 – subproject WR-Schoonboeke. 
 

10. Aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van de kleedkamers van KSK Ronse. 
Goedkeuring bestek en raming. 

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). 
- 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 
- Verslag 2020/018 van de technische dienst van 7 februari 2020. 
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- Bestek. 
- Foto’s. 
- 3 plannen. 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van de kleedkamers 
van KSK Ronse” werd een bestek met nr. G243.C opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 14.876,03 excl. btw of € 18.000,00 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Het nodige krediet zal voorzien worden bij de volgende budgetwijziging. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het bestek met nr. G243.C en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de 
renovatie van de kleedkamers van KSK Ronse”, opgesteld door de Technische Dienst worden 
goedgekeurd. 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. De raming bedraagt € 14.876,03 excl. btw of € 18.000,00 incl. 21% 
btw. 
Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 3: 
Het krediet zal voorzien worden bij de volgende budgetwijziging. 
 

11. Wegen- en rioleringswerken Kleine Marijve en deel Zenobe Grammestraat. Goedkeuring 
gunning. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald 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, meer bepaald 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. 

Relevante documenten 
- Het verslag van nazicht van de offertes van 10 februari 2020 opgesteld door de Technische Dienst. 
- De offerte van de aannemer De Mol. 
- Analyseverslag van de veiligheidscoördinator. 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Wegen- en rioleringswerken Kleine Marijve en deel Zenobe 
Grammestraat” werd een bestek met nr. W315 opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 410.776,30 excl. btw of € 497.039,32 incl. 21% 
btw. 
De gemeenteraad verleende in zitting van 2 september 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de 
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure. 
De aankondiging van opdracht 2019-540855 werd gepubliceerd op 19 december 2019 op nationaal 
niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 6 februari 2020 om 11.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 5 juni 2020. 
Er werden 4 offertes ontvangen: 
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o GRONDWERKEN DE MOL BVBA, Bedrijvenlaan 28 te 9080 LOCHRISTI (€ 407.093,44 
excl. btw of € 492.583,06 incl. 21% btw); 

o WANNIJN NV, Buissestraat 36 te 9690 KLUISBERGEN (€ 454.566,54 excl. btw of 
€ 550.025,51 incl. 21% btw); 

o CASTELEYN EN ZONEN nv, STEENOVENSTRAAT 80 te 8760 Meulebeke 
(€ 426.893,20 excl. btw of € 516.540,77 incl. 21% btw); 

o DE MEULEMEESTER BVBA, Reukenstraat 20 te 9500 GERAARDSBERGEN 
(€ 470.364,03 excl. btw of € 569.140,48 incl. 21% btw); 

De Technische Dienst stelde op 7 februari 2020 het verslag van nazicht van de offertes op. 
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
GRONDWERKEN DE MOL BVBA, Bedrijvenlaan 28 te 9080 LOCHRISTI, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 407.093,44 excl. btw of € 492.583,06 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een 
visum. 
De volledige uitgave wordt ten laste genomen door Aquario, Stropstraat 1 te 9000 Gent, gezien de 
geringe breedte van de straat. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 10 februari 2020, 
opgesteld door de Technische Dienst. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 :  
De opdracht “Wegen- en rioleringswerken Kleine Marijve en deel Zenobe Grammestraat” wordt 
gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
GRONDWERKEN DE MOL BVBA, Bedrijvenlaan 28 te 9080 LOCHRISTI, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 407.093,44 excl. btw of € 492.583,06 incl. 21% btw. 
Artikel 4 :  
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
W315. 
Artikel 5 :  
De volledige uitgave wordt volledig ten laste genomen door Aquario gezien de geringe breedte van de 
straat. 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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