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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

LIJST VAN BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 16 MAART 2020 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim Vandevelde, 
schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza    
El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Fatima Hbili, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, 
raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Ignace Michaux, schepen  
 
 
Wegens de uitzonderlijke omstandigheden en de verregaande maatregelen die getroffen 
werden voor de bestrijding van het coronavirus wordt deze gemeenteraad gehouden via 
conference call en worden enkel dringende agendapunten behandeld. De agendapunten 
nummers 1, 5, 11 en 14 van de openbare zitting worden uitgesteld alsook de 
agendapunten 01 en 02 van de besloten zitting. Ook de 2 bijkomende agendapunten, 
ingediend door de raadsleden Youssef Elidrissi en Guillaume Devos worden verschoven 
naar de volgende gemeenteraadszitting. 



 

 2/33 

 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Financiën van 03 

en 17 februari 2020 inzake het meerjarenplan 2020-2025.                                     
Verdaagd. 

2. Kantmelding van de algemeen directeur inzake intrekking of opheffing van 12 
gemeenteraadsbeslissingen, in toepassing van Artikel 284 van het decreet over het 
Lokaal Bestuur van 22 december 2017.                                                       
Kennisname. 

Openbare veiligheid 
3. Politie.                                                                                                                               

Vacant verklaren van een betrekking van contractueel burgerpersoneelslid - niveau B, 
consulent, voor de Dienst Administratief Beheer/Personeelsdienst bij de Politiezone 
Ronse.                                                                                                                            
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                             
Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                                

Grondverkopen voor 2 appartementen met aanhorigheden gelegen binnen de residentie 
Venus.                                                                                                                            
Goedkeuring. 

5. Overname door de Stad Ronse van aandelen van de Samenwerkende Maatschappij 
De Nieuwe Haard, van private aandeelhouders en de gemeente Maarkedal.              
Verdaagd. 

6. Nieuw reglement betreffende het openen van sleuven in de wegenis en in de voetpaden.                                                                                                              
Goedkeuring van het nieuwe reglement en van de algemene en bijzondere voorwaarden 
bij het toestaan van de vergunning. 

7. Restauratie van de daken en de goten van de Sint-Hermesbasiliek.                                   
Goedkeuring van de toewijs en het stadsaandeel van de werken. 

8. Verkoop van een perceel stadsgrond langsheen de Jan van Nassaustraat aan nv 
Ateliers Ronse.                                                                                                             
Goedkeuring. 

9. Aanleggen van een voetbalveld in kunstgras met drainage op de sportzone en 
vervangen van de bestaande verlichting door het aanbrengen van LED-verlichting van 
voetbalclub KSK Ronse.                                                                                                  
Goedkeuring van het bestek en de raming. 

Wonen en omgeving 
10. Aanvraag tot omgevingsvergunning van Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe 

Haard" voor de realisatie van een sociaal huisvestingsproject in de Georges 
Desmetstraat en de Hermes Van Wynghenestraat.                                                                         
Zaak van de wegen.                                                                                            
Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
11. Huishoudelijk reglement met betrekking tot de Volkstuiniers "De Kloef".                       

Verdaagd. 
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Vrije tijd 
12. Projectvereniging VARIANT.                                                                                        

Beleidsplan en meerjarenbudget van de Erfgoedcel Vlaamse Ardennen 2021-2026. 
Goedkeuring. 

13. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                              
Wijziging van het Academiereglement.                                                                          
Goedkeuring. 

14. Stedelijk adviesorgaan voor cultuur, "Cultuurlink Ronse".                                            
Goedkeuring van de statuten.                                                                                 
Verdaagd. 

Organisatieontwikkeling 
15. Aanpassing 2de pensioenpijler voor contractanten in uitvoering van de wet van 30 

maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd 
als niet vast benoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector tot 
wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden 
binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering 
inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering 
van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en 
tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale 
en plaatselijke besturen. 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 
16. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Youssef Elidrissi, raadslid, namens de 

Groen-fractie, houdende aanpassing van het belastingreglement DIFTAR door het 
invoeren van sociale correcties op de DIFTAR-afrekening.                                     
Verdaagd. 

Mobiliteit 
17. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Guillaume Devos, raadslid, namens de 

Open Vld-fractie, houdende verzoek aan het stadsbestuur tot indienen van een 
subsidiedossier voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen.                                          
Verdaagd. 

 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid  
01. Politie.                                                                                                                                    

Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een assistente tewerkgesteld op de 
Dienst Personeelsbeheer van de Politiezone Ronse.                                                                          
Verdaagd. 

02. Politie.                                                                                                                                   
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een assistent niveau C, tewerkgesteld op 
de Dienst Operationeel Secretariaat/Onthaal van de Politiezone Ronse.                            
Verdaagd. 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Financiën van 
03 en 17 februari 2020 inzake het meerjarenplan 2020-2025.                                     
Verdaagd. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikels 40 en 41. 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 259, eerste lid en 

artikels 330-334. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen. 
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering 
van de lokale en provinciale besturen. 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 03 mei 2019 betreffende de strategische 
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de 
beleids- en beheerscyclus. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende vaststelling van het 
meerjarenplan 2020-2025. 

Relevante documenten 

- Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling lokale financiën d.d. 03 
februari 2020 inzake het meerjarenplan 2020-2025. 

- Schriftelijke repliek op dit schrijven, opgesteld door de Financieel Directeur, de heer 
Jurgen Soetens.  

- Het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling lokale financiën d.d. 
17 februari 2020 inzake het meerjarenplan 2020-2025 (antwoord op het schrijven van 
de Financieel Directeur). 

Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 16 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 
goedgekeurd. Bij nazicht door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, de heer Bart Somers, werden meerdere 
knelpunten vastgesteld.  

Artikel 259, eerste lid, van het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur 
bepaalt dat de toezichthoudende overheid het meerjarenplan kan vernietigen als aan de 
raadsleden in het beleidsrapport niet alle noodzakelijke informatie ter beschikking gesteld 
wordt om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.  

Bij schrijven van 17 februari 2020 van het Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt het 
Agentschap om rekening te houden met hun verschillende bedenkingen bij de aanpassing 
van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2021 eind dit 
jaar. 

Besluit: 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 
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2. Kantmelding van de algemeen directeur inzake intrekking of opheffing van 12 
gemeenteraadsbeslissingen, in toepassing van Artikel 284 van het decreet over 
het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.                                                       
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Artikel 284 dat 
bepaalt dat de algemeen directeur de intrekking van een besluit, de vernietiging of de niet-
goedkeuring van een besluit door een toezichthoudende overheid vermeldt in de notulen van 
de gemeenteraad of van het College van Burgemeester en Schepenen en dat de algemeen 
directeur de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen daarvan op de 
hoogte brengt op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015 houdende principiële beslissing om met 13 
andere deelnemende gemeenten van de Vlaamse Ardennen een Interlokale Vereniging 
Cultureel Erfgoed op te richten. Dit raadsbesluit werd op de gemeenteraadszitting van 14 
oktober 2019 opgeheven met ingang van 31 december 2019. 

Gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2016 houdende goedkeuring van de definitieve toetreding 
tot de Interlokale Vereniging Cultureel Erfgoed Vlaamse Ardennen en goedkeuring van de 
statuten. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 14 oktober 2019, 
met ingang op 31 december 2019. 

Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 houdende vaststelling van het 
belastingreglement DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan 
huis, de inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor 
het gebruik van het recyclagepark. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij 
gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019. 

Gemeenteraadsbesluit van 02 september 2019 houdende goedkeuring van de aanleg van 
550 meter openbaar verlichtingsnet voor het deel fietssnelweg tussen het station en de 
Viermaartlaan, plaatsen van 15 gecoate verlichtingspalen met 15 verlichtingsarmaturen en 
aanvraag van de subsidie bij de Provincie. Dit raadsbesluit werd ingetrokken bij 
gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019. 

Gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 houdende aanpassing van de Algemene 
Gemeentelijke Heffing. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 16 
december 2019. 

Gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2005 houdende aanpassing van de retributie op de 
afgifte van EPS-zakken en plasticfolie. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij 
gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019. 

Gemeenteraadsbesluit van 14 december 2009 houdende aanpassing van de belasting op de 
motoren. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019. 

Gemeenteraadsbesluit van 27 november 2017 houdende aanpassing van de belasting op 
het afleveren van administratieve stukken. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij 
gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019. 

Gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2003 houdende goedkeuring van het huishoudelijk 
reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Dit 
raadsbesluit werd opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019. 

Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015 houdende aanpassing van het 
politiereglement voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Dit raadsbesluit werd 
opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019. 

Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2015 houdende aanpassing van het politiereglement 
betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
op het recyclagepark. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 16 
december 2019. 
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Gemeenteraadsbesluit van 06 september 2010 houdende aanpassing van de retributie voor 
het ruimen van septische putten. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 
van 03 februari 2020. 

De kantmeldingen, ingevolge de intrekking of opheffing van deze gemeenteraadsbesluiten, 
worden door de algemeen directeur aangebracht in de notulen van de gemeenteraad van 21 
december 2015, 30 mei 2016, 19 december 2016, 02 september 2019, 22 december 2014, 
31 januari 2005, 14 december 2009, 27 november 2017, 31 maart 2003, 21 december 2015 
(2) en 06 september 2010. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Neemt kennis van de kantmeldingen, aangebracht in de notulen van de gemeenteraad van 
21 december 2015, 30 mei 2016, 19 december 2016, 02 september 2019, 22 december 
2014, 31 januari 2005, 14 december 2009, 27 november 2017, 31 maart 2003, 21 december 
2015 (2) en 06 september 2010. 

Openbare veiligheid 

3. Politie.                                                                                                                               
Vacant verklaren van een betrekking van contractueel burgerpersoneelslid - niveau B, 
consulent, voor de Dienst Administratief Beheer/Personeelsdienst bij de Politiezone 
Ronse.                                                                                                                            
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                             
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De wet van 05 augustus 1992 op het politieambt. 
˗ De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie 

gestructureerd op twee niveaus (WGP), inzonderheid artikel 118 en 128. 
˗ Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten (RPPOL), inzonderheid art. II.III.1, 4 en 9 en VI.II.15 
tot en met 45. 

˗ Het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie. 

˗ Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten. 

˗ De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met 
betrekking tot de politiediensten (EXODUS) inzonderheid art. 6,7 en 105. 

˗ Het besluit van 16 december 2019 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling 
van de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek 
personeel van de lokale politie voor de Politiezone Ronse en latere wijzigingen. 

˗ Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, d.d. 27 januari 
2020 betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat 
de formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019, 
in het kader van het specifiek federaal toezicht, wordt goedgekeurd. 

˗ Op basis van artikel VI.II.16 uit de RPPOL kan de bevoegde overheid (zoals bedoeld 
in artikel VI.II.15, §1) een betrekking vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant 
wordt. 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41 lid 9. 
˗ De goedkeuring van het Politiecollege van 03 februari 2020. 
˗ De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
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Feiten/context/motivering 

Volgens de laatste aanpassing van het personeelskader door de gemeenteraad op 16 
december 2019 staan er twee consulenten – niveau B op ons personeelskader : 

- 1 Consulent informatiebeheer  
- 1 Consulent Personeelsbeheer. 

De huidige consulente personeelsbeheer in onze zone, gaf begin december 2019 te kennen 
dat zij wenste te postuleren voor een vacante plaats bij het Sociaal Secretariaat (Gent) en dit 
in de mobiliteit 5 van 2019. 

Op 24 januari 2020 heeft betrokkene haar selectiegesprek gehad, met positief resultaat. Op 30 
januari 2020 werden wij door de directeur diensthoofd SSGPI via mail in kennis gesteld dat 
betrokkene geslaagd is en weerhouden werd als enige kandidaat. In onderling overleg werd 
de vertrekdatum van betrokkene vastgelegd op 01 juli 2020. 

Bovendien loopt het contract van onze assistent personeelsbeheer (niveau C) ten einde op 31 
mei 2020. We hebben geen geschikte kandidaat kunnen weerhouden in onze selectie van 17 
december 2019. 

Voor de goede werking van het Administratief Beheer/Personeelsdienst binnen de politiezone 
is het noodzakelijk dat de functie vacant verklaard wordt en zo spoedig mogelijk terug ingevuld 
wordt. 

Gelet op het bovenstaande, wensen wij via dringende externe werving de plaats van consulent 
personeelsbeheer- niveau B open te stellen. 

Voordracht  

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De vacant verklaring van een contractueel burgerpersoneelslid, niveau B – lid Administratief 
Beheer goed te keuren en de vacature via de website van de VDAB te publiceren alsook via 
de Directie van de Selectie en Rekrutering (jobpol). 
Artikel 2:  
Het functieprofiel goed te keuren. 
Artikel 3:  
De samenstelling van de selectiecommissie te willen goedkeuren: de korpschef of de door 
hem aangewezen officier, het diensthoofd of een door haar aangewezen personeelslid, een 
Consulente/Adviseur personeelsbeheer van een andere politiezone en een secretaris. 
Artikel 4:  
Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in het decreet over het Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017 en zoals voorzien in artikel 85 tot en met 88 van de Wet op de 
Geïntegreerde Politie. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

4. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                                
Grondverkopen voor 2 appartementen met aanhorigheden gelegen binnen de 
residentie Venus.                                                                                                                            
Goedkeuring. 

Bevoegdheid /rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de overeenkomst   
publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en bvba Avaronne voor het 
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 
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Relevante documenten  

˗ Verslag 2020/017 van 27 februari 2020 van de Technische Dienst. 
˗ 2 Tabellen 
˗ 2 Ontwerpen van akte 
˗ 2 Verkoopovereenkomsten 
˗ Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 

Feiten/context/motivering 

Bij raadsbesluit van 16 april 2012 werd de overeenkomst publiek-private samenwerking 
tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne goedgekeurd. Deze overeenkomst regelt onder 
meer de ter beschikking stelling van de gronden aan de private partner en de prijsbepaling 
van de grondwaarde. Hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke 
verkoop 11% van de totale verkoopprijs ontvangt. 

Wij ontvingen 2 ontwerpen van akte en 2 verkoopovereenkomsten :   
˗ op naam van mevrouw Vandendriessche Monique en de heer Cammaert Axel, 

voor een appartement met aanhorigheden binnen de residentie Venus van De 
Stadstuin, zijnde “APP.1.1” + garage “G15” en een niet- verdekte “S27”. De 
grondwaarde van deze verkoop bedraagt 33.060,00 euro.  

˗ op naam van de heer Clepkens Luc en mevrouw Wittebroodt Carine, voor een 
appartement met aanhorigheden binnen de residentie Venus van De Stadstuin, 
zijnde “APP.0.4”, en een garage “G16”.  De grondwaarde van deze verkoop 
bedraagt 22.445,00 euro.   

 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 :  
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
mevrouw Vandendriessche Monique en de heer Cammaert Axel, voor een appartement met 
aanhorigheden binnen de residentie Venus van De Stadstuin, zijnde “APP.1.1” + garage 
“G15” en een niet-overdekte autostaanplaats “S27”, met een grondwaarde van 33.060,00 
euro goed.  
Artikel 2 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadsuin op naam van de 
heer Clepkens Luc en mevrouw Wittebroodt Carine, voor een appartement met 
aanhorigheden binnen de residentie Venus van De Stadstuin, zijnde “APP.0.4” en een 
garage “G16”met een  grondwaarde van 22.445,00 euro goed. 

5. Overname door de Stad Ronse van aandelen van de Samenwerkende Maatschappij 
De Nieuwe Haard, van private aandeelhouders en de gemeente Maarkedal.              
Verdaagd. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid Artikel 172. 
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Relevante documenten 

- Verslag 2020/030 van 26 februari 2020 van de Technische Dienst. 
- Schrijven van Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard van 09 mei 2019. 
- Collegebeslissing van 03 juni 2019. 
- Overeenkomst overname aandelen Bond D’Hauwer. 
- Overeenkomst overname aandelen erfgenamen Debuysscher. 
- Overeenkomst overname aandelen erfgenamen Henrist. 
- Overeenkomst overname aandelen erfgenamen Vanderhaegen. 
- Overeenkomst overname aandelen erfgenamen Verpoort. 
- Overeenkomst overname aandelen Jacques Herregods. 
- Overeenkomst overname aandelen gemeente Maarkedal. 
- Overeenkomst overname aandelen Ignace Michaux. 
- Overeenkomst overname aandelen Van De Wygaert-Vandekerkhove. 
- Gemeenteraadsbesluit van 03 september 2018 houdende aanduiding van de leden 

van het Managementteam ten gevolge van de overdracht van de bevoegdheid tot 
ondertekening. 

Feiten/context/motivering 

- Het maatschappelijk kapitaal van de sociale huisvestingsmaatschappij De Nieuwe 
Haard te Ronse bestaat uit 17.021 aandelen waarvan het merendeel in eigendom 
van de Stad Ronse (3.000 aandelen), de gemeenten Kluisbergen en Maarkedal, de 
provincie, het gewest en de OCMW’s van Kluisbergen en Ronse. 2.681 aandelen zijn 
in het bezit van private aandeelhouders.  

- Acht van de private aandeelhouders en de gemeente Maarkedal wensen hun 
aandelen over te dragen aan de Stad Ronse. In totaal gaat het over 1.260 aandelen 
met een totale waarde van 3.124,80 euro. Bij overname dient enkel het volstorte deel 
uitbetaald te worden. In totaal dient 25% volstort te worden, zijnde 781,20 euro. 

- Bij Collegebeslissing van 03 juni 2019 heeft het stadsbestuur zich reeds akkoord 
verklaard met de overname van de aandelen van de acht private aandeelhouders en 
van de gemeente Maarkedal. 

- Voor alle over te nemen aandelen werden overeenkomsten opgemaakt. 
- Het Artikel 172 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt 

dat het Artikel 27 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur ook van toepassing is op 
de algemeen directeur.  
Artikel 27 van het decreet over het Lokaal Bestuur vermeldt onder andere:  
§ 1. Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de 
stemming over : 
1°  aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij  
     als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met  
     de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet  
     verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de  
     voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen.       
     Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van  
     wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben  
     afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld; 
2°  de vaststelling of goedkeuring van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening  
     van een instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd is of van een instantie tot het  
     uitvoerend orgaan waarvan hij behoort. 
 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 
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6. Nieuw reglement betreffende het openen van sleuven in de wegenis en in de voetpaden.                                         
Goedkeuring van het nieuwe reglement en van de algemene en bijzondere voorwaarden 
bij het toestaan van de vergunning. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  

Relevante documenten 

- Verslag 2020/029 van 26 februari 2020 van de Technische Dienst. 
- Reglement openen van sleuven in de wegenis en in de voetpaden, voorwaarden bij 

het toestaan van de vergunning. 

Feiten/context/motivering 

- De huidige algemene en bijzondere voorwaarden voor het openen van sleuven in de 
wegenis en in de voetpaden en de voorwaarden bij het toestaan van de vergunning 
werden destijds goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 maart 1999. 

- Gezien het huidige reglement verouderd is, is een actualisatie nodig waarbij in het 
nieuwe reglement rekening gehouden wordt met de Code infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen die goedgekeurd werd door  de gemeenteraad op 
27 mei 2017 en de laatste versie van het standaardbestek 250. 

- De huidige actualisatie bestaat uit volgende delen: 
o Een overwegend gedeelte: hierbij wordt de geldende wetgeving toegelicht en 

worden de contactgegevens van de betrokken diensten opgesomd. 
o De algemene  voorwaarden: hierbij worden de voorwaarden beschreven die 

gelden bij het uitvoeren van de werken waarvoor een vergunning werd 
toegekend. 

o De bijzondere voorwaarden: hierbij worden de voorwaarden voor de werken 
beschreven en wordt een onderscheid gemaakt voor de sleuven in niet 
oprijdbare voetpaden, sleuven in oprijdbare voetpaden en het uitvoeren van 
de herstelling van de sleuven in de rijweg. 

o In een overzichtstabel wordt de toelichting gegeven over de geldende 
herstellingsmodaliteiten volgens het type verharding.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het nieuwe reglement voor het openen van sleuven in de wegenis en in de voetpaden en de 
algemene en bijzondere voorwaarden bij het toestaan van de vergunning worden 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De nieuwe algemene en bijzondere voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01 april 
2020.  

7. Restauratie van de daken en de goten van de Sint-Hermesbasiliek.                                   
Goedkeuring van de toewijs en het stadsaandeel van de werken. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  
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Relevante documenten 

- Verslag 2020/032 van 27 februari 2020 van de Technische Dienst. 
- Gunningsverslag van 05 februari 2020. 
- Notulen van de kerkraad van 16 februari 2020. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2014 werd een gunstig advies 
gegeven voor het ontwerpdossier betreffende de restauratie van de daken en goten 
van de Sint-Hermesbasiliek, met een raming van 996.810,85 euro inclusief btw. Er 
werd een subsidie toegekend van 703.622,15 euro. Het saldo wordt door de stad 
gedragen. 

- De kerkfabriek heeft de werken eind 2019 aanbesteed. De laagst biedende 
regelmatige inschrijver is de firma G. Bosch bvba, Schatling 47A, 8210 Zedelgem met 
een inschrijvingsbedrag van 829.013,71 euro exclusief btw of 1.003.106,59 euro 
inclusief btw. Aangezien dit bedrag hoger is dan de raming dient dit voorgelegd te 
worden aan de gemeenteraad. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De toewijs van de restauratie van de daken en goten van de Sint-Hermesbasiliek aan firma 
G. Bosch bvba uit Zedelgem voor een bedrag van 829.013,71 euro exclusief btw of 
1.003.106,59 inclusief btw wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het stadsaandeel, zijnde het saldo na uitbetaling van de subsidie, wordt goedgekeurd. 

8. Verkoop van een perceel stadsgrond langsheen de Jan van Nassaustraat aan nv 
Ateliers Ronse.                                                                                                             
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  

˗ De collegebeslissing van 07 mei 2018 houdende principiële goedkeuring van 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. 

˗ De gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2018 houdende vaststelling van de 
nieuwe rooilijn voor de nieuwe toegangs- en ontsluitingsweg langsheen de Ives-Sabin 
Maghermanlaan. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/013 van 29 januari 2020 van de Technische Dienst. 
- Principieel akkoord van 07 mei 2018. 
- Ontwerpakte. 
- Opmetingsplannen. 
- Bericht aan de bevolking van 10 augustus 2018 inzake de onderhandse verkoop. 
- Proces-verbaal van het openbaar onderzoek. 
- Attest van bekendmaking. 
- Schattingsverslag. 
- Tabel. 
- Technisch verslag. 



 

 12/33 

Feiten/context/motivering 

Bij collegebeslissing van 07 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 nv 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 Ives-Sabin Maghermanlaan worden niet mee verkocht en blijven behouden. Het erf zal 
ontsloten worden langs de Ives-Sabin 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 
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 aan 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. 

De nodige bekendmakingen met betrekking tot de verkoop werden gedaan en het openbaar 
onderzoek heeft geen aanleiding gegeven tot opmerkingen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De verkoop van een perceel stadsgrond gelegen in de Jan van Nassaustraat, kadastraal 
gekend 2e afdeling, sectie D, deel van nummer 1500 G, met een oppervlakte van 59a 49ca, 
aan Ateliers Ronse, voor 365.685,00 euro, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
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9. Aanleggen van een voetbalveld in kunstgras met drainage op de sportzone en 
vervangen van de bestaande verlichting door het aanbrengen van LED-verlichting 
van voetbalclub KSK Ronse.                                                                                                  
Goedkeuring van het bestek en de raming. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 
40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

˗ 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 41, §1, 
2° (het geraamde bedrag exclusief btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 
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. 

Relevante documenten 

˗ Verslag 2020/033 van 27 februari 2020 van de Technische Dienst. 
˗ Bestek. 
˗ Exemplaar van de raming van de werken. 
˗ Grondplan. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “Aanleggen van een voetbalveld in kunstgras en aanbrengen 
van LED-verlichting KSK Ronse” werd een bestek met nummer G243.B opgesteld door de 
Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 710.000,00 exclusief btw of 
€ 859.100,00 inclusief 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
De opdracht omvat de aanleg van een kunstgrasveld met drainage op de plaats van het 
huidige hoofdvoetbalveld. Het veld zal daarbij iets opschuiven zodat het centraal tussen de 
twee tribunes komt te liggen. Samen met de vernieuwing van het veld komen er ook nieuwe 
doelen, ballenvangers, dug-outs, hekwerk en een nieuwe omheining. Daarnaast wordt de 
bestaande verlichting vervangen door LED-verlichting. De huidige masten blijven behouden. 
Een krediet van 100.000,00 euro is voorzien in het investeringsbudget van 2020. Er is 
400.000,00 euro voorzien in het budget van 2021. Het saldo dient voorzien te worden bij de 
eerstvolgende wijziging van het investeringsbudget. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 
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Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

Artikel 1:  
Het bestek met nummer G243.B en de raming voor de opdracht “Aanleggen van een 
voetbalveld in kunstgras en aanbrengen van LED-verlichting 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 € 710.000,00 exclusief btw of € 859.100,00 inclusief 21% btw. 
Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 3: 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Artikel 4: 
Een uitgave van 100.000,00 euro is voorzien in het investeringsbudget van 2020 algemene 
rekening 2300000 beleidsitem 07400. Er is 400.000,00 euro voorzien in het budget van 2021 
algemene rekening 2240000 beleidsitem 07400. Het saldo zal voorzien worden bij de 
volgende wijziging van het investeringsbudget. 

Wonen en omgeving 

10. Aanvraag tot omgevingsvergunning van Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe 
Haard" voor de realisatie van een sociaal huisvestingsproject in de Georges 
Desmetstraat en de Hermes Van Wynghenestraat.                                                                         
Zaak van de wegen.                                                                                            
Goedkeuring. 

Bevoegdheid / Rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41, 
9° betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 
326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

- Het decreet van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en latere wijzigingen; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en latere wijzigingen; meer specifiek hoofdstuk 8, artikel 47 (de 
beslissing over de Zaak van de Wegen). 

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor 

sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges (Procedurebesluit). 
- Het decreet van 04 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van 

sommige Vlaamse bestuurscolleges (DBRC decreet).  
- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 03 februari 2020 

met betrekking tot dit dossier, waarbij gunstig advies werd verleend ten aanzien van 
de aanvraag tot omgevingsvergunning en waarbij het dossier voor een beslissing 
omtrent de wegenis aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 
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Relevante documenten  

- De aanvraag van Samenwerkende Maatschappij DE NIEUWE HAARD, 
vertegenwoordigd door de heren Dupont Luc en Lepez Peter,  met adres Franklin 
Rooseveltplein 11 bus 0001 te 9600 Ronse en de VLAAMSE MAATSCHAPPIJ 
VOOR SOCIAAL WONEN, vertegenwoordigd door de heer Criquielion Johan, 
Havenlaan 88 bus 94 te 1000 Brussel, ingediend op 30 september 2019, houdende 
het bouwen van een sociaal huisvestingsproject na het slopen van de bestaande 
bebouwing, gelegen Georges Desmetstraat 2 -20 en Hermes Van 
Wynghenestraat 19 - 21 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0103 A  5 
2e afdeling, sectie C, nummer 0103 Y  3 2e afdeling, sectie C, nummer 0103 W  3 2e 
afdeling, sectie C, nummer 0103 D  5 2e afdeling, sectie C, nummer 0103 R  4 2e 
afdeling, sectie C, nummer 0103 T  3 2e afdeling, sectie C, nummer 0103 Z  3 2e 
afdeling, sectie C, nummer 0103 E  5 2e afdeling, sectie C, nummer 0103 T  4 2e 
afdeling, sectie C, nummer 0103 S  4 2e afdeling, sectie C, nummer 0103 W  4 2e 
afdeling, sectie C, nummer 0103 F  4 2; 

- De nota van de omgevingsambtenaar.  
 
Feiten / context / motivering  

1. ALGEMEEN 
1.1 Bestemmingsplannen  
Volgende plannen zijn van toepassing voor het betrokken perceel: 

- Gewestplan Oudenaarde (KB 24.02.1977 en wijziging BVR 29.10.1999): 
woongebied 

- RUP Afbakening kleinstedelijk gebied (BD 22.12.2008): stedelijk gebied. 
1.2 Ligging 
De percelen zijn gelegen: 

- tussen 2 gemeentewegen: de Georges Desmetstraat (rooiplan volgens KB 
23/10/1950 en ontwerp) en de Hermes Van Wynghenestraat (rooiplan volgens KB 
16.03.1925) 

- in een centrumgebied volgens het zoneringsplan dd° 09.06.2008.  
- in een zone met lage gevoeligheid (groene zone) voor grondverschuivingen 

(studie KUL dd° 28.08.2007). 
1.3 Vergunningenregister 
In het vergunningenregister zijn voor dezelfde percelen volgende dossiers terug te vinden: 

- Stedenbouwkundige vergunning dd. 22.06.1971 voor het voegen van de voorgevel 
van het woonhuis 

- Stedenbouwkundige vergunning dd. 26.06.1985 voor het steken van een garagepoort 
in de voorgevel van het gebouw 

- ARAB – vergunning van 26.10.1956 tot 26.10.1986 voor het exploiteren van een 
weverij 

1.4 Openbaar onderzoek 
De aanvraag diende aan een openbaar onderzoek onderworpen te worden (BVR 
25.04.2014): 

PV OPENBAAR ONDERZOEK 
Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 28 oktober 2019 tot en met 26 
november 2019 en werd aangekondigd door: 

- aanplakking in het stadhuis 
- aanplakking ter plaatse 
- publicatie op de webstek van de Stad Ronse 
- individuele kennisgeving 

Gedurende de periode van openbaar onderzoek lag het dossier (digitaal) ter inzage in het 
stadhuis (loket dienst Omgeving). 

Er werden binnen de gestelde termijn drie bezwaarschriften ingediend.  
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INHOUD BEZWAARSCHRIFTEN 
Bezwaarindieners halen volgende opmerkingen/bezwaren aan tegen de lopende aanvraag: 

- De voorgestelde verbreding van de straat en het voetpad aan het begin van de 
Georges Desmetstraat gebeurt op de eigendom van een van de bezwaarindieners, 
zonder aankoop of onteigening van het betreffende deel van het perceel. 
Bezwaarindiener vraagt om dit verder te onderzoeken, de gevolgen te beperken en 
een vergoeding overeen te komen. 

- Door de voorgestelde wegeniswerken vermindert de oppervlakte van de parking die 
door één van de bezwaarindieners wordt verhuurd aan een bvba voor het stallen van 
de bestelwagens en de wagens van hun werknemers. 
Bezwaarindiener verzoekt om de ingang van de parking te bekijken en zoveel 
mogelijk parkeerplaatsen te behouden in het kader van een maximale 
verkeersveiligheid. Tevens wordt verzocht om de nodige maatregelen te nemen om 
het parkeren, in- en uitrijden en laden en lossen van de bvba mogelijk te houden 
gedurende de werkzaamheden. 

- De ingangspoort in de Georges Desmetstraat is de enige toegang voor wagens en 
bestelwagens naar de achterliggende garage en werkplaats in eigendom van de bvba 
die tevens ook de parking huurt. Er werd een recht van doorgang voorzien in de 
notariële aankoopakte. 
Ook voor dit punt vraagt bezwaarindiener om de nodige maatregelen te nemen om 
het parkeren, in- en uitrijden en laden en lossen van de bvba mogelijk te houden 
gedurende de werkzaamheden. 
Volgens het advies van de stedelijke Technische Dienst dient de voortuin met 
parkeerplaatsen van mevrouw Blomme op de hoek van de Beukenlaan en 
Georges Desmetstraat nog te worden aangekocht door de bouwheer in functie 
van het uitvoeren van de rooilijn van de Georges Desmetstraat. 
Wat de problematiek inzake in- en uitrijden en parkeren betreft kan als 
voorwaarde opgelegd worden dat de toegang tot de achterliggende garage en 
werkplaats steeds toegankelijk moet blijven voor de bestelwagens van de firma 
die eigenaar is van de werkplaats. Dit voor, tijdens en na de werken. 

- Na inzage van de plannen stelden bezwaarindieners vast dat de gemene muur wel 
degelijk wordt behouden. Dit stemt de bezwaarindieners positief, want zij vinden het 
enorm belangrijk dat de gemene muur blijft behouden in zijn huidige toestand en 
huidige hoogtes. Om die reden willen zij er nogmaals expliciet op wijzen dat het 
hoogtes aangegeven op de ingediende plannen gerespecteerd moeten worden en 
dat er tijdens het bouwproces niet mag worden afgeweken van de opgegeven maten. 
Dit om de privacy van bezwaarindieners te vrijwaren. 

- Bezwaarindieners stelden eveneens vast dat er over het verdere verloop van de 
gemene muur (die over de gehele lengte van de tuin van bezwaarindieners loopt) 
geen verdere maatvoering is opgegeven in de plannen. Ook daar dient de gemene 
muur behouden te blijven. 

- Specifiek is er nog een detail op de plaats waar (op het te verbouwen perceel) nu het 
oude fabriekje met zadeldak staat. Daar vragen bezwaarindieners om de hoogte van 
de gemene muur te behouden tot aan de kroonlijst/dakgoot van de zadeldakjes. Dit 
zou reeds mondeling afgesproken zijn tussen bezwaarindieners en de architect, maar 
deze afspraak is niet direct terug te vinden in de ingediende plannen. 
Als voorwaarde zal dan ook worden opgelegd dat de gemene muur, in zijn 
totaliteit, dus zowel in lengte als in hoogte een minimale hoogte moet hebben 
van 43.69 TAW, zoals aangegeven op het nieuwe doorsnedeplan. Dit is een 
aanvaardbare hoogte (3m68) voor een tuinmuur tussen naburige erven. 
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1.5 Adviezen 
Interne adviezen: 

- Technische dienst, 
o Adviesvraag dd° 21 oktober 2019 
o Advies dd° 13 december 2019, voorwaardelijk gunstig: 

 In de Georges Desmetstraat dient een gescheiden rioleringsstelsel 
met buffering (voorzien van knijp en overstort) te worden aangelegd, 
dat wordt aangesloten op de bestaande gemengde riolering in de 
Beukenlaan. 

 De wegverharding dient te bestaan uit een tweelaagse 
asfaltverharding op een steenslagfundering. 

 De voetpaden moeten worden uitgevoerd in betonstraatstenen in de 
massa gekleurd/genuanceerd, conform het model voorgesteld door 
de stedelijke Technische Dienst. 

 Ook het pad tussen de Hermes Van Wynghenestraat en de 
Beukenlaan moet worden uitgevoerd in betonstraatstenen in de 
massa gekleurd/genuanceerd, conform het model voorgesteld door 
de stedelijke Technische Dienst. 

 Ter hoogte van de trap voorzien in het pad tussen de Hermes Van 
Wynghenestraat en de Beukenlaan dient in het midden een inox paal 
geplaatst te worden om afrijden van auto’s te verhinderen. 

 Ter hoogte van de Hermes Van Wynghenestraat dient de rooilijn en 
de bouwlijn te worden gerespecteerd. Meer info daarover kan 
verkregen worden bij de stedelijke Technische Dienst van de Stad 
Ronse via het telefoonnummer 055 23 27 58 of via td@ronse.be 

 Alle grond gelegen tussen de rooilijn en de bouwlijn langs de Georges 
Desmetstraat dient gratis te worden afgestaan aan de Stad Ronse na 
de definitieve oplevering van alle werken. 

 De voortuin met parkeerplaatsen van mevrouw Blomme op de hoek 
van de Beukenlaan en Georges Desmetstraat dient nog te worden 
aangekocht door de bouwheer in functie van de rooilijn van de 
Georges Desmetstraat. 

 De openbare verlichting dient aangepast te worden in functie van de 
breedte van de straat en voorzien te worden van LED armaturen. 

- Hulpverleningszone BVLAR,  
o Adviesvraag dd° 21 oktober 2019 
o Advies dd° 17 januari.2020, voorwaardelijk gunstig: 

“Alle gestelde maatregelen, vermeld in het advies, dienen te worden 
opgevolgd.  
De triplexappartementen moeten uitgerust zijn met een automatische 
branddetectie van het type totale bewaking die automatisch een 
aanduiding van de brandmelding geeft en waarvan de detectoren 
aangepast zijn aan de aanwezige risico's; 
Het uitgebracht advies is niet van beperkende aard op de bestaande 
voorschriften en bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Tevens is het 
advies uitsluitend opgesteld in functie van de bouwplannen.” 

- Mobiliteit  
o Adviesvraag dd° 21 oktober 2019 
o Advies dd° 02 december 2019, ongunstig 

- Gecoro 
o Adviesvraag dd° 21 oktober 2019 
o Advies dd° 05 november 2019: ongunstig: 

De architectuur voegt weinig kwaliteit toe aan de Hermes Van 
Wynghenestraat, de voorgestelde bebouwing oogt zeer massief, met 
weinig variatie in typologie. Een dergelijke site, die de verbinding 
maakt tussen twee bestaande straten, heeft veel potentieel. Maar dit 
wordt te weinig benut (bv. de belevingswaarde van de doorsteek). 
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Tevens worden volgende bedenkingen geformuleerd: 

 de fietsenstalling voor 28 fietsen is a rato van 1 m² per fiets wat 
krap. De vermelding van 28 m² heeft evenwel betrekking op de 
overdekking, de toegang tot de stalplaatsen gebeurt via een 
kiezelverharding en zou vlot moeten gebeuren. 

 Zijn 12 stalplaatsen voor personenwagens voor 14 woonentiteiten 
voldoende? Hierbij dient evenwel rekening gehouden te worden 
met de nabijheid van het station (trein en bus). Door de geringe 
afstand tot het station is het aannemelijk dat de auto minder 
gebruikt zal worden. 

 Gebrek aan speelruimte in het binnengebied voor gezinnen met 
kinderen. 

 De plaatselijke omgeving zou meer baat hebben bij een project met 
meer openheid aan de straatzijde, wat eventueel gecompenseerd 
zou kunnen worden door een hogere bebouwing. 

Om deels tegemoet te komen aan het ongunstig advies van de 
GECORO kan als voorwaarde worden gesteld dat de voorgevels van 
de nieuwe bebouwing langs de Georges Desmetstraat deels moeten 
worden opgebouwd uit andere materialen. De voorgestelde 
beige/gele gevelsteen moet afgewisseld worden met een 
antracietgrijze gevelsteen om visueel beter aan te sluiten bij het 
kleinkorrelige karakter van de actuele bebouwing in de straat. De 
afwisseling van gevelsteen (geel/beige met antraciet) gaat er ook 
voor zorgen dat de voorgevel niet meer zo massief oogt binnen 
het straatbeeld. 

- Huisvesting  
o Adviesvraag dd. 21 oktober 2019 
o Geen advies binnen de wettelijk gestelde termijn. 

1.6 EPB 
De aanvraag betreft het bouwen van woongebouwen waarin energie verbruikt wordt om een 
binnenklimaat te realiseren voor mensen en waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling 
(met architect) vereist is. Er zal dus moeten voldaan worden aan de EPB-regelgeving. 
1.7 Milieueffectenrapportage 
De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I van 
de Europese richtlijn 85/337/EEG. De aanvraag heeft tevens geen betrekking op een 
activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. De aanvraag heeft 
geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project-m.e.r.-
besluit (BVR van 01-03-2013, publicatie BS 29-04-2013). Het project is bijgevolg niet mer-
plichtig. 
1.8 Watertoets 
Voor het betrokken project werd de watertoets uitgevoerd volgens de doelstellingen van 
artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 05 juni 2018 en de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en de stedelijke verordening inzake 
hemelwater (gemeenteraad dd° 30 januari 2012, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie 
dd° 29 maart 2012 en van kracht sinds 01 juli 2012). 
Het ontwerp voorziet in de plaatsing van: 

- een hemelwaterput van 20.000 liter met een nuttige inhoud van 19.000 liter, een 
bruikbare waterreserve van 14.000 liter en een buffervolume van 5.000 liter langs 
de Hermes Van Wynghenestraat 

- drie hemelwaterputten van elk 15.000 liter met een nuttige inhoud van 13.800 
liter, een bruikbare waterreserve van 8.800 liter en een buffervolume van 5.000 
liter langs de Georges Desmetstraat 
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conform de doelstellingen van artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 05 juni 2018 en de bepalingen van de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater en de stedelijke verordening inzake hemelwater. 
1.9 Grondverschuivingstoets 
Volgens de gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen (studie van de KULeuven dd° 28 
augustus 2007 met betrekking tot massabewegingen in de Vlaamse Ardennen) is het perceel 
van de aanvraag gelegen in een zone met laag risico (groene zone) voor 
grondverschuivingen. Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat de vooropgestelde 
werkzaamheden geen activering van grondverschuivingen en/of een andere 
bodemdegradatie met zich mee zullen brengen. 
1.10 Archeologie 
Voor de aanvraag is geen bekrachtigde archeologienota vereist. 

2. BEOORDELING STEDENBOUWKUNDIGE HANDELINGEN 
2.1 Toetsing stedenbouwkundige voorschriften en decretale beoordelingselementen 

- De werken binnen de aanvraag zijn in overeenstemming met de voorschriften van de 
geldende bestemmingsplannen zoals vermeld in punt 1.1 

- Er vindt geen ontbossing plaats 
- De werken en handelingen zijn in tegenstrijd met direct werkende normen, doelstellingen 

of zorgplichten binnen andere beleidsvelden, zoals blijkt uit de ingewonnen adviezen, 
meer bepaald het advies van de Gecoro en dat van de stedelijke dienst mobiliteit 

- De percelen zijn gelegen aan een voldoende uitgeruste weg die op het ogenblik van 
de aanvraag reeds bestaat 

- De percelen worden langs de kant van de Georges Desmetstraat getroffen door een 
rooilijn of achteruitbouwlijn. Voorliggende aanvraag geeft uitvoering aan de bestaande 
rooilijn 

- De percelen zijn niet gelegen binnen een reservatiestrook. 
2.2 Toetsing goede ruimtelijke ordening 
Het aangevraagde is gelegen in een gebied dat geordend wordt door het gewestplan 
Oudenaarde en is conform de voorschriften, die geacht worden de goede ruimtelijke 
ordening weer te geven. 

1. Situering en omschrijving. 
De aanvraag situeert zich tussen de Georges Desmetstraat en de Hermes Van 
Wynghenestraat.  
Het straatbeeld in de Georges Desmetstraat en de Hermes Van Wynghenestraat kenmerkt 
zich door een homogene bebouwing van gezinswoningen met twee bouwlagen onder een 
hellende bedaking in gesloten bebouwing. 
Op de desbetreffend percelen in de Georges Desmetstraat bevinden zich momenteel 9 
ééngezinswoningen met een totale voorgevelbreedte van 43,60m. Het terreinniveau 
achteraan deze percelen ligt gemiddeld meer dan 0.50 à 1.00 m lager dan het niveau van de 
as van de Georges Desmetstraat. 
Op de desbetreffende percelen in de Hermes Van Wynghenestraat bevinden zich 
momenteel een ééngezinswoning met atelier en bijgebouwen. Achteraan het perceel, 
midden het huizenblok, ligt nog een bijgebouw van 250,11 m².  
De totale voorgevelbreedte van de woning en atelier bedraagt 17,42 m. Het terreinniveau 
vertoont hier geen grote niveauverschillen. 
Voorliggende aanvraag betreft het bouwen van een sociaal huisvestingsproject na het slopen 
van de bestaande bebouwing. 

2. Functionele inpasbaarheid 
De bestaande woningen voldoen niet meer aan de huidige normen met betrekking tot 
wooncomfort en vertonen ook bouwtechnisch gesproken een aantal gebreken, waardoor 
sloop zich opdringt. Het voorstel om de eengezinswoningen te vervangen door twee 
meergezinswoningen kan beschouwd worden als een verdedigbare invulling voor de 
betrokken site. 
De functie wonen is volledig in overeenstemming met de bestemming van het perceel en is 
tevens functioneel inpasbaar in de omgeving. 
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3. Bodemreliëf 
De inplanting en opbouw van de woongebouwen houden ten volle rekening met de 
reliëfeigenschappen van het bestaande terrein waardoor de constructie optimaal 
geïntegreerd wordt in de onmiddellijke omgeving.  

4. De schaal, de visueel-vormelijke elementen, de gezondheid, en het gebruiksgenot 
Voorliggende aanvraag betreft het bouwen van een sociaal huisvestingsproject na het slopen 
van de bestaande bebouwing. 
Het bouwproject bestaat uit een woonblok aan beide straatzijden verbonden door een semi -
openbare doorgang. 
In het binnengebied van het project worden zowel een private tuin als parkeerplaatsen en 
ook een overdekte fietsenstalling georganiseerd. 

- Hermes Van Wynghenesstraat: 
Na de sloop van de bestaande bebouwing wordt een meergezinswoning met 5 
woongelegenheden opgericht. 
Het nieuwe gebouw bestaat uit drie bouwlagen en heeft een totale bouwdiepte van 14.65 m 
en een kroonlijst - en nokhoogte van respectievelijk 9.00 m en 10.33m vanaf het gelijkvloerse 
vloerpeil. De totale breedte van de voorgevel bedraagt 17.42m. Het hoofdvolume van het 
gebouw wordt afgewerkt met een licht hellende bedaking. De gelijkvloerse annexen krijgen 
een plat dak mee, toegankelijk als buitenruimte voor één van de woonentiteiten. 
Het gelijkvloers biedt plaats voor een onderdoorgang naar het binnengebied, een inkomhal, 
een tellerlokaal, een afvalberging, een traphal, een fietsenberging voor 15 fietsen en een 
woongelegenheid (78,65 m²). 
De eerste en tweede verdieping bieden elk plaats voor 2 woongelegenheden (80,29 m² en 
78,65 m²). Elke woongelegenheid beschikt over een privaat toegankelijk terras. 
Bij het gelijkvloerse appartement wordt een private omheinde tuin voorzien. 
Een onderdoorgang uit de Hermes Van Wynghenestraat geeft toegang tot 12 niet-overdekte 
parkeerplaatsen, aan te leggen in waterdoorlatende verhardingen/ of grasdallen. De 
meergezinswoning beschikt verder over een afgesloten fietsenberging (15 fietsen) en 
afvalberging. De onderdoorgang verbindt tevens de Hermes Van Wynghenestraat met de 
Georges Desmetstraat.  

- Georges Desmetstraat:  
Na de sloop van de bestaande woningen wordt een meergezinswoning opgericht bestaande 
uit 3 bouwlagen, en hoofdzakelijk afgewerkt met een licht hellend dak.  
De nieuw te bouwen meergezinswoning heeft een totale bouwdiepte van 12.00 m, een 
kroonlijsthoogte van respectievelijk 8.12 m (voorgevel) en 8.23 m (achtergevel) en een 
nokhoogte van 9.65 m vanaf het gelijkvloerse vloerpeil. De totale breedte van de voorgevel 
bedraagt 42.95 m.  
Deze meergezinswoning wordt ingeplant op de voorbouwlijn, nl. 3.00m achter de rooilijn, 
goedgekeurd bij KB op 23 oktober 1950. Door het hoofdvolume 3.00 m dieper in te planten 
ontstaat op de eerste verdieping ruimte voor zuidwest gerichte terrassen als buitenruimte 
voor de duplexwoningen. Boven de dakterrassen aan de straatzijde wordt een te begroeien 
structuur in gelakt staal aangebracht.  
De meergezinswoning bestaat uit 9 units, waarvan drie op het gelijkvloers (93,20 m²; 92,53 
m² en 92,53 m²) en 6 duplexen (99,83 m²; 99,09 m²; 98,56 m²; 99,09 m²; 135,15 m² en 
132,56 m²) op de hogere verdiepingen.  
De 3 units op het gelijkvloers beschikken over een omheinde tuin, met privaat terras en 
tuinberging (2m op 3m met plat dak met hoogte 2m50).  
De 6 duplexen hebben op de eerste verdieping toegang tot een ruim (dak) terras uitgerust 
met een kleine tuinberging (1m op 2m20). Alle afzonderlijke woongelegenheden, ook de 
hoger gelegen duplexen, zijn afzonderlijk toegankelijk vanaf het gelijkvloerse openbaar 
domein. 
Een onderdoorgang onder de meergezinswoning geeft toegang tot de semi-openbare 
verbinding met de Hermes Van Wynghenestraat en ontsluit ook de private tuinen van de drie 
gelijkvloerse appartementen.  
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De meergezinswoning zijde Georges Desmetstraat beschikt over het vereiste aantal 
fietsenstallingen. Overdekte fietsenbergingen zijn enerzijds voorzien in de onderdoorgang 
zelf en anderzijds in een afzonderlijk bijgebouw van 11m20 op 2m50, afgewerkt met een 
lessenaarsdak met minimale hoogte 2m en maximale hoogte 2m40, en ingeplant achter de 
private tuinen. 
De gevels van beide woonblokken zullen hoofdzakelijk bestaan uit een beige - oranje 
gevelsteen. Buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in licht grijze kunststofprofielen met 
isolerende beglazing, dorpels in blauwe hardsteen en/of aluminium.  
De licht hellende bedaking wordt afgewerkt met een licht - grijze kunststof platdakdichting. 
De fietsenstalling en de tuinbergingen worden voorzien van een houten gevelbekleding. 

De appartementen zijn allen voldoende groot en kunnen afdoende verlucht en verlicht 
worden. De opbouw en schikking is voldoende logisch en leesbaar en alle appartementen 
beschikken over een privatieve buitenruimte in de vorm van een terras of privatieve tuin.  
Er wordt vastgesteld dat sommige badkamers en sommige toiletten binnen dit project 
niet over een raam beschikken en dat de verluchting dus moet gebeuren door middel 
van een optimaal werkend mechanisch verluchtingssysteem. 

Tevens voorziet voorliggende aanvraag het verbreden (uitvoeren van de rooilijn) en 
heraanleggen van de Georges Desmetstraat (tussen het kruispunt met de Beukenlaan en de 
woning Georges Desmetstraat 22) en het creëren van een doorgang tussen de Georges 
Desmetstraat en de Hermes Van Wynghenestraat dat hoofdzakelijk dienst zal doen als 
doorgang voor voetgangers en fietsers en deels als toegangsweg tot de parkeerplaatsen 
(vanuit de Hermes Van Wynghenestraat). 

- Doorgang Hermes Van Wynghenestraat – Georges Desmetstraat:  
De doorgang verbindt het openbaar domein van de Georges Desmetstraat met het openbaar 
domein van de Hermes Van Wynghenestraat. De niveaus van het bestaande maaiveld 
worden gerespecteerd met dien verstande dat het niveau van de Georges Desmetstraat 
hoger ligt dan het niveau van de Hermes Van Wynghenstraat en dat in de doorgang een trap 
wordt voorzien om het niveauverschil op te vangen en op die manier in grote mate de 
niveaus van het natuurlijk maaiveld te kunnen respecteren.   
De breedte van de nieuwe doorgang is variabel, langs de Hermes Van Wynghenestraat is de 
doorgang maximaal 4m41breed, langs de Georges Desmetstraat is de doorgang maximaal 
4m78 breed. 
Naast de doorgang wordt een nieuwe keermuur opgetrokken nadat de bestaande wand 
gesloopt is.  
De doorgang wordt gerealiseerd met grijze betonstraatstenen en afgelijnd met een betonnen 
watergreppel. 
De trap, voorzien om het niveauverschil op te vangen, wordt uitgevoerd in betonelementen 
en uitgerust met een fietsgoot en een handgreep. 

- Georges Desmetstraat:  
De straat wordt tussen het kruispunt met de Beukenlaan en de woning Georges 
Desmetstraat 22 heraangelegd en verbreed (uitvoeren van de rooilijn) aan de zijde van de 
pare huisnummers.  
De niveaus in lengterichting van de ontworpen toestand komen overeen met de niveaus van 
de bestaande toestand.  
Aan de onpare zijde wordt het bestaande voetpad heraangelegd; de breedte wordt 
behouden.  
De rijweg (Georges Desmetstraat) wordt verbreed van 4 meter naar 6 meter. De as van de 
bestaande rijweg wordt behouden  
Het voetpad aan de pare zijde wordt verbreed van 1 meter naar 2 meter. 
De rijweg wordt uitgevoerd met een bitumineuze verharding en afgelijnd met betonnen 
watergreppels en boordstenen.  
De voetpaden worden in betonklinkers uitgevoerd. 

Het ontwerp is qua inplanting, vormgeving en materiaalkeuze inpasbaar in de omgeving. 
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5. de mobiliteitsimpact, de hinderaspecten en de veiligheid in het algemeen 
Op 02 december 2019 verleende de stedelijke Dienst Mobiliteit onderstaand advies: 

“Betreft: bouwen van een sociaal huisvestingsproject na slopen van bestaande 
bebouwing 
Adres goed:  Georges Desmetstraat 2-4-6-10-12-14-16-18-20 en Hermes Van 
Wynghenestraat 19-21 (Ronse AFD 2, sectie C, nr(s) 103/A5-103/Y3-103/W3-103/D5-
103/R4-103/T3-103/Z3-103/E5-103/T4-103/S4-103/W4-103/02F4) 
Mobiliteitsadvies: 
Beschrijving gebouw:  
Georges Desmetstraat: appartementsgebouw met 9 woonentiteiten ( 7 met 3 
slaapkamers  en 2 met 4 slaapkamers – 29 slaapkamers in totaal)  
Hermes Van Wynghenestraat: appartementsgebouw met 5 woonentiteiten ( 5 met 2 
slaapkamers – 10 slaapkamers in totaal) 
1. Parkeermogelijkheden auto’s 
Parkeermogelijkheden op privaat terrein: 
Op de binnenplaats tussen het gebouw in de Georges Desmetstraat en Hermes Van 
Wynghenestraat zijn 12 niet overdekte parkeerplaatsen voorzien voor de bewoners van 
de 2 appartementsgebouwen. 
Parkeermogelijkheden op openbaar domein 
In de Georges Desmetstraat kan momenteel niet geparkeerd worden ter hoogte van de 
geplande appartementen, de rijweg is daar te smal. De nieuwe appartementen zullen 
echter meer achteruit geplaatst worden waardoor de straat breder zal worden en er na 
de bouw van deze nieuwe woningen wel zal kunnen geparkeerd worden in de straat.  
Verderop in de straat kan nu reeds geparkeerd worden maar is de parkeerdruk vrij 
hoog. 
In de Hermes Van Wynghenestraat kan aan beide kanten van de rijweg geparkeerd 
worden maar bevindt zich ook een moskee waardoor de parkeerdruk daar vrij hoog is. 
Parkeerbehoefte 
In de 2 appartementsgebouwen worden in totaal 14 woonentiteiten voorzien. Gezien de 
ligging in het stadscentrum biedt het openbaar vervoer en/of fiets een goed alternatief. 
Voor de 14 woongelegenheden wordt de parkeerbehoefte op 14 auto’s geschat voor de 
bewoners alsook een 2-tal parkeerplaatsen voor bezoekers.  
=> er zijn mogelijks parkeerproblemen te verwachten. Er dienen minimaal 14 
parkeerplaatsen voorzien te worden op eigen terrein. Bezoekers kunnen parkeren 
langsheen de weg.  
2. Fietsenstalling  
Appartementsgebouw 
Gezien de ligging in het stadscentrum wordt best een inpandige fietsenberging 
voorzien die voldoende groot is. Als we de toekomstige bewoners willen stimuleren om 
zich te verplaatsen per fiets dan moeten daarvoor de nodige faciliteiten aanwezig zijn. 
Voor nieuwbouwappartementen in centrumgebied is het aangewezen om minimum 
evenveel fietsenstallingen als aantal slaapkamers per woongelegenheid te voorzien 
wat betekent dat voor de 2 appartementsgebouwen een fietsenstalling voor 39 fietsen 
moet voorzien worden.   

In het gebouw in de Georges Desmetstraat is een afzonderlijke overdekte fietsberging 
voorzien van 28,5m² gelegen achter de private tuinen, goed voor het plaatsen van 28 
fietsen en in de doorgang naar de binnenplaats tussen de 2 gebouwen is een 
fietsberging voorzien van 23m² voor 15 fietsen. In het gebouw langs de Hermes Van 
Wynghenestraat is eveneens een fietsberging voor 15 fietsen voorzien. In totaal 
kunnen dus 58 fietsen gestockeerd worden wat voldoende is.   
3. Stockage afval 
In het gebouw langs de Hermes Van Wynghenestraat is op de gelijkvloerse verdieping 
een gezamenlijke afvalberging voorzien van 5,28m² wat voldoende is voor het plaatsen 
van 5 DIFTAR-containers en het overige afval. 
In het gebouw in de Georges Desmetstraat is geen aparte afvalberging voorzien. Voor 
de 3 appartementen op de gelijkvloerse verdieping is voor elk een tuinberging voorzien 
waar de afvalcontainers kunnen geplaatst worden en het overige afval. 
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Bij de 6 duplexappartementen is voor elk appartement aan de trap in de inkomhal 
beneden een berging voorzien van 4,5m x 1,5m waar naast de wasmachine ook de 
DIFTAR-container kan geplaatst worden.  
Conclusie: Ongunstig advies. Er dienen minimaal 14 parkeerplaatsen voorzien te 
worden op eigen terrein.” 

Het advies van de stedelijke Dienst Mobiliteit wordt in voorliggende aanvraag niet gevolgd. 
Gezien de ligging in het stadscentrum biedt het openbaar vervoer en/of fiets een goed 
alternatief en zal er dus geen parkeernorm worden opgelegd.  
Het ontbreken van parkeerplaatsen wordt ruim gecompenseerd door het voorzien van extra 
fietsenstalplaatsen. Vanop de site is het stadscentrum tevens vlot te voet bereikbaar. Er zijn 
dus alternatieven genoeg voor een vlotte bereikbaarheid van de site zonder “koning auto” een 
primaire plaats te geven binnen dit project. 

6. private riolering en hemelwateropvang 
De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater en de stedelijke verordening inzake hemelwater (gemeenteraad 
30.01.2012), goedgekeurd door de Bestendige Deputatie dd. 29.03.2012 en van kracht sinds 
01.07.2012 zijn van toepassing.  
Het perceel is volgens het zoneringsplan gelegen in een centrumgebied waarbinnen 
volgende voorschriften van toepassing zijn: 

- een gescheiden rioleringsstelsel (RWA en DWA) is verplicht. 
- een regenwaterput met hergebruik is verplicht. 
- een voorzuivering via een septische put is verplicht voor elke woning. 
- afhankelijk van het aanwezig openbaar rioleringsstelsel in de straat dienen er twee 

aansluitingen te worden gerealiseerd of moeten de RWA en de DWA voorbij de 
rooilijn worden samengevoegd tot één aansluiting. 

Het privaat rioleringsstelsel binnen de huiskavel zou als volgt samengesteld moeten worden: 
- Er dient een gescheiden privaat rioleringsstelsel (DWA en RWA) voorzien te worden. 
- Er dient een hemelwaterput voorzien te worden voor het hemelwater van de 

dakoppervlakken. Gezien de totale dakoppervlakte van de meergezinswoning langs 
de Georges Desmetstraat ongeveer 527 m² bedraagt, dient de inhoud van de 
regenwaterput(ten) minimaal 26.350 liter te bedragen. De voorziene 45.000 liter (3 
putten van elk 15.000 liter) is derwijze voldoende. Van de voorziene 45.000 liter 
dient maximaal hergebruikt te worden voor bv. toilet, wasmachine, schoonmaak, tuin.  
Gezien de totale dakoppervlakte van de meergezinswoning langs de Hermes Van 
Wynghenestraat ongeveer 205 m² bedraagt, dient de inhoud van de 
regenwaterput(ten) minimaal 10.250 liter te bedragen. De voorziene 20.000 liter is 
derwijze voldoende. Van de voorziene 20.000 liter dient maximaal hergebruikt te 
worden voor bv. toilet, wasmachine, schoonmaak, tuin.  

- Er dient een voorzuivering via een septische put voorzien te worden. 
- Er dient een bufferreservoir voorzien te worden voor het hemelwater van de verharde 

oppervlakken. Gezien de totale oppervlakte van de verharding ongeveer 604 m² 
bedraagt, dient de totale inhoud van de bufferput(ten) minimaal 19.932 liter te 
bedragen. Het gebufferde hemelwater (overloop RWA en oppervlaktewater van 
verhardingen) dient geloosd te worden door middel van een knijp en moet voorzien 
worden van een overstort. 

- De RWA en de DWA dienen ofwel tot voorbij de rooilijn afzonderlijk aangesloten te 
worden op de respectievelijke straatrioleringen ofwel plaatselijk tot voorbij de rooilijn 
te komen om dan te worden samengevoegd tot één aansluiting op de straatriolering. 

Gezien de aard van de aanvraag dient voor de private riolering rekening gehouden te 
worden met de voornoemde elementen. Bovendien is sinds 01 juli 2011 een keuring van de 
private waterafvoer verplicht vóór de eerste ingebruikname, bij belangrijke wijzigingen, na 
vaststellingen van een inbreuk op de wettelijke voorschriften of bij de aanleg van een 
gescheiden riolering op het openbaar domein.  
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3. BEOORDELING INGEDEELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT 
Niet van toepassing. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1.  
Goedkeuring te verlenen aan de Zaak van de Wegen binnen de aangevraagde 
omgevingsvergunning van de Samenwerkende Maatschappij “De Nieuwe Haard” voor de 
realisatie van een sociaal huisvestingsproject, na het slopen van de bestaande bebouwing, 
gelegen in de Georges Desmetstraat en de Hermes Van Wynghenestraat. 
Artikel 2.  
De werken moeten deskundig uitgevoerd worden, conform het advies van de stedelijke 
Technische Dienst.  
Alle andere nodige vergunningen en machtigingen dienen aangevraagd te worden indien ze 
niet vervat zitten in de omgevingsvergunning. 

Leven en welzijn 

11. Huishoudelijk reglement met betrekking tot de Volkstuiniers "De Kloef".                       
Verdaagd. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°. 
 
Feiten/context/motivering 

Het huidige bestuur van de vzw heeft zijn ontslag gegeven en er zijn intern geen 
geïnteresseerden om de vzw verder op te volgen. 

Het beheer van de Volkstuintjes De Kloef zal gebeuren door het Lokaal Bestuur Ronse. 
De inhoudelijke bepalingen omtrent de werking tussen het Lokaal bestuur Ronse en de 
huurders van de gronden van de Volkstuintjes De Kloef zijn vastgelegd in dit huishoudelijk 
reglement dat door elke huurder gekend, goedgekeurd en ondertekend zal worden. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Vrije tijd 

12. Projectvereniging VARIANT.                                                                                        
Beleidsplan en meerjarenbudget van de Erfgoedcel Vlaamse Ardennen 2021-2026. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 
- Het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017, meer bepaald artikels 57-61 met 

betrekking tot werkingssubsidies voor besturen voor dienstverlenende rollen op 
regionaal niveau. 

- Het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het 
Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017. 
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- Het gemeenteraadsbesluit van 14 oktober 2019 houdende goedkeuring van de 
toetreding van de Stad tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband VARIANT en 
het lidmaatschap van de deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen. 

- De statuten en het huishoudelijk reglement van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband projectvereniging VARIANT, goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 14 oktober 2019. 

- De beslissing van de Raad van Bestuur van de projectvereniging VARIANT van 15 
januari 2020 houdende goedkeuring van het beleidsplan en de meerjarenbegroting 
van de Erfgoedcel Vlaamse Ardennen. 

Relevante documenten 

- Nota van de heer Eric Devos, conservator. 
- Beleidsplan cultureel Erfgoedcel Vlaamse Ardennen 2021 – 2026. 
- Verslag van de Raad van Bestuur 15 januari 2020. 
- Budget 2020. 
- Meerjarenbudget 2021-2026. 
- De statuten en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging VARIANT. 
- Aangepast meerjarenbudget 2021-2026. 

Feiten/context/motivering 

De samenwerking rond cultureel erfgoed in de Vlaamse Ardennen wordt sinds 2016 
opgenomen door de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA). Op 01 
januari 2020 werden de volledige werking en de middelen overgedragen naar de nieuwe 
projectvereniging VARIANT, intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur en 
erfgoed in de Vlaamse Ardennen, opgericht op 14 november 2019. 
Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) vormt nu de eerste deelwerking van deze 
projectvereniging. EVA werkt zowel rond cultureel erfgoed als rond onroerend erfgoed en 
tracht erfgoed integraal te benaderen. Dit is vooral van belang in publieksprojecten, educatie 
en toeristische projecten. Door de opdeling van cultureel erfgoed en onroerend erfgoed in 
verschillende beleidsdomeinen op Vlaams niveau, dienen aparte subsidiekanalen 
aangesproken te worden. Het beleidsplan dat hier voorligt heeft enkel betrekking tot de 
subsidielijn voor cultureel erfgoed. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Het beleidsplan en het meerjarenbudget van de Erfgoedcel Vlaamse Ardennen voor de 
werkingsperiode 2021-2026 goed te keuren. 

13. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                              
Wijziging van het Academiereglement.                                                                          
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°. 
- Het decreet van 09 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs,artikels 3, 38, 

58 en 60. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2018 houdende goedkeuring van het 

Academiereglement van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen. 
- De onderhandelingen in het Afzonderlijk Bijzonder Comité van 19 februari 2020. 
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Relevante documenten 

- Het protocol van het Afzonderlijk Bijzonder Comité dd° 19 februari 2020. 
- Het Academiereglement van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen met bijlagen 1 tot 

en met 4. 

Feiten/context/motivering 

Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs stelt dat een Academiereglement verplicht 
is voor elke academie. 
Het Academiereglement is gebaseerd op het model van het Academiereglement van de 
Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten. 
Het Academiereglement werd in zitting van 17 december 2018 van de gemeenteraad 
goedgekeurd. 

Het Academiereglement wordt gewijzigd als volgt : 
Hoofdstuk 7 Leren in alternatieve leercontext (zie bijlage 2: ALC Toetsingsinstrument en 
afsprakenkader alternatieve leercontext) 
Het toetsingsinstrument werd op 15 januari 2020 goedgekeurd door het inspectieteam van het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten naar aanleiding van de doorlichting mits enkele 
aanpassingen. 

Bijlage 2 ALC Toetsingsinstrument en afsprakenkader alternatieve leercontext wordt aangepast; 
Hoofdstuk 9 Leefregels 
Artikel 51 Gebruik van infrastructuur 
Aan §2 werd volgende alinea toegevoegd: ‘De aanvrager gaat akkoord met de richtlijnen 
vermeld in document ‘Gebruik oefenlokalen’ (zie bijlage 3)’. 

Bijlage 3 Gebruik oefenlokalen wordt als bijlage toegevoegd. 
Artikel 52 Uitlening 
Het cijfer ‘3’ wordt vervangen door ‘4’; 

Bijlage 3 Verhuur van instrumenten wordt Bijlage 4 Verhuur van instrumenten. 
Artikel 57 Auteursrechten 
De vermelding ‘(zie bijlage 4)’ in de titel wordt geschrapt. 

De wijzigingen werden besproken en goedgekeurd op het Afzonderlijk Bijzonder Comité dd° 19 
februari 2020. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
Het gewijzigde Academiereglement van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen, opgenomen 
als bijlage bij deze beslissing, goed te keuren. 

14. Stedelijk adviesorgaan voor cultuur, "Cultuurlink Ronse".                                            
Goedkeuring van de statuten.                                                                                 
Verdaagd. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De Cultuurpactwetgeving van 16 juli 1973 waarbij de gemeentebesturen een 
beroep moeten doen op bestaande of op te richten organen en structuren met het 
oog op inspraak en advies van de gebruikersgroeperingen en de ideologische en 
filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid.  

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 
betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad en 41 §13 betreffende het 
inrichten van adviesraden en overlegstructuren. 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 304 §3. 
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Relevante documenten 

˗ Vernieuwde statuten van CultuurLink 
˗ Vorige versie van de statuten. 
˗ Verslag van de Cultuurraad van 06 november 2019. 

Feiten/context/motivering 

Met de hernieuwing van CultuurLink, voorheen de stedelijke Adviesraad voor Cultuur, zal er 
een nieuwe versterkende dynamiek ontstaan rond het lokale culturele draagvlak van de Stad 
Ronse.  

De Stad Ronse erkent en richt een adviesorgaan Cultuur op, CultuurLink Ronse genoemd.  
De gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen verzekeren via dit orgaan 
de betrokkenheid en de inspraak van burgers en doelgroepen in culturele en socio-culturele 
aangelegenheden. Deze inspraak heeft betrekking op de uitwerking van de stedelijke 
dienstverlening en bij de evaluatie ervan. Dit werd opgelegd door het Artikel 304 van het 
decreet over het Lokaal Bestuur. De stad is verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning 
van de werking van CultuurLink Ronse via een jaarlijks vastgelegd bedrag.  
Een stuurgroep organiseert de werking van CultuurLink Ronse. 

De volgende mensen zetelen in de stuurgroep van Cultuurlink Ronse, aangesteld op basis 
van een publieke oproep : 
een vertegenwoordiger van de Cultuurdienst, Thomas Deriemaeker voorzitter, Jean-Paul 
Cardon, Chantal Himbrecht, schepen Joris Vandenhoucke, Lut Decaluwe, Dimitri De Smet, 
Pierre Ponnet, Guy van Der Aa en Damien Van Wambeke, Mieke Stessens, Marc De Turck, 
Yari Gielen. 

Er is voor de naamswijziging naar Cultuurlink gekozen omdat stedelijke Adviesraad voor 
Cultuur of Cultuurraad nogal oubollig klinkt en er gedacht werd aan een link tussen mensen 
via cultuur.   

De nieuw samengestelde stuurgroep wil met de nieuwe naam CultuurLink Ronse een nieuw 
hoofdstuk inluiden qua aanpak en uitstraling.   

CultuurLink Ronse zal evenwel inhoudelijk evenals de voormalige Cultuurraad, adviezen 
voorleggen aan het bestuur, zowel actief als op vraag, betreffende (de uitvoering van) het 
cultuurbeleid van Ronse.  

CultuurLink Ronse omvat het dagelijks bestuur, de stuurgroep en de algemene vergadering, 
en zal eveneens de werkgroepen coördineren. 

De statuten worden aangepast om tegemoet te komen aan de nieuwe benaming en om een 
aantal procedures transparanter te maken. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 
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Organisatieontwikkeling 

15. Aanpassing 2de pensioenpijler voor contractanten in uitvoering van de wet van 30 
maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd 
als niet vast benoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector tot 
wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden 
binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering 
inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering 
van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen 
en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de 
provinciale en plaatselijke besturen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en artikel 41, 
2° lid, 5° en artikel 56 en 196. 

- De wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van 
diensten gepresteerd als niet vast benoemd personeelslid voor een pensioen van de 
overheidssector tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale 
en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van 
de reglementering inzake aanvullende pensioenen tot wijziging van de modaliteiten 
van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en 
plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde 
pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen. 

- Het besluit van de gemeenteraad van 11 oktober 2010 houdende goedkeuring van de 
invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor het contractuele stadspersoneel.  

- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 09 juli 2018 
houdende de aanpassing van het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele 
personeelsleden. 

- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 24 februari 2020 
houdende de aanpassing van de 2de pensioenpijler voor contractanten. 

Relevante documenten 

- Protocollen BOC d.d. 22 oktober 2018. 
- De wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van 

diensten gepresteerd als niet vast benoemd personeelslid voor een pensioen van de 
overheidssector tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale 
en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van 
de reglementering inzake aanvullende pensioenen tot wijziging van de modaliteiten 
van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en 
plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde 
pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen. 

- De nota van de VVSG houdende de bijkomende informatie over de mogelijke korting 
op of verhoging van de responsabiliseringsbijdrage met betrekking tot het jaar 2019. 

- De nota 2020/7 d.d. 19 februari 2020 van de financieel directeur. 

Feiten/context/motivering 

Bij beslissing van 09 juli 2018 heeft het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad 
Ronse het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden aangepast vanaf 
01 januari 2019 en de pensioentoelage gebracht op 1,22% van het pensioengevend jaarloon. 
Teneinde aan de gevolgen van de wet van 30 maart 2018 tegemoet te komen is het 
aangewezen om vanaf 01 januari 2020 deze pensioentoelage van 1,22% voor alle 
contractueel personeel te verhogen naar 2% en vanaf 01 januari 2021 naar 3% voor alle 
contractuele personeelsleden. 
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Onder alle contractuele personeelsleden wordt verstaan : alle contractuele personeelsleden 
met uitzondering van de jobstudenten, de mensen tewerkgesteld in tijdelijke werkervaring 
(artikel 60) en tijdelijk onderwijzend personeel. 
Er wordt over deze materie onderhandeld met de representatieve vakorganisaties op 12 maart 
2020. 

Adviezen/visum 

De nota 2020/7 d.d. 19 februari 2020 van de financieel directeur. 

Voordracht 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De 2de pensioenpijler voor contractanten wordt met ingang van 01 januari 2020 aangepast 
waarbij er een pensioentoelage van 2% van het pensioengevend jaarloon wordt toegepast en 
dit conform het bestaande pensioenreglement en kaderreglement en dit voor alle contractuele 
personeelsleden met uitzondering van de jobstudenten, de mensen tewerkgesteld in tijdelijke 
werkervaring (artikel 60) en tijdelijk onderwijzend personeel. 
Artikel 2:  
De 2de pensioenpijler voor contractanten wordt met ingang van 01 januari 2021 aangepast 
waarbij er een pensioentoelage van 3% van het pensioengevend jaarloon wordt toegepast en 
dit conform het bestaande pensioenreglement en kaderreglement en dit voor alle contractuele 
personeelsleden met uitzondering van de jobstudenten, de mensen tewerkgesteld in tijdelijke 
werkervaring (artikel 60) en tijdelijk onderwijzend personeel. 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 

16. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Youssef Elidrissi, raadslid, namens de 
Groen-fractie, houdende aanpassing van het belastingreglement DIFTAR door het 
invoeren van sociale correcties op de DIFTAR-afrekening.                                     
Verdaagd. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗  Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid Artikel 40    
 §3, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Artikels 
326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 
- Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer bepaald Artikel 3 §1. 
- Het decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid – 

en latere wijzigingen (DABM). 
- Materialendecreet - het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam 

beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen. 
- Vlarema – het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling 

van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen. 

- Het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (UHA) zoals 
˗ vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 september 2016, gewijzigd op 17 mei 

2019. 
˗ Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
       geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten 

van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 
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- De omzendbrief BB 2008/07 inzake het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging,  de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit. 

- Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2001 houdende overdracht van 
de ophaling van huisvuil, grof vuil, GFT en papier en karton aan I.VL.A. 

˗ De gemeenteraadsbeslissing van 06 juli 2015 betreffende de verlenging van de 
       opdrachthoudende vereniging I.VL.A. voor een termijn van 18 jaar, met ingang van 01 

april 2016 en lopend tot en met 31 maart 2034 en gelet op Artikel 3 van de statuten 
van I.VL.A. van 18 december 2014 met betrekking tot de bevoegdheidsoverdracht 
voor het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten. 

˗ De gemeenteraadsbeslissing van 07 mei 2007 betreffende het algemeen reglement 
op de administratieve sancties en latere wijzigingen. 

˗ Het besluit van de gemeenteraad van 04 juni 2007 houdende invoering van het 
Diftarsysteem voor de ophaling van het restafval vanaf 01 januari 2008. 

˗ De princiepsbeslissing van de Raad van Bestuur van I.VL.A. van 07 mei 2013 over de 
vaststelling van een uniforme prijs voor afhaling van grof vuil en snoeihout aan huis 
op afroep. 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 oktober 2016 
(princiepsbeslissing voor het installeren van een weegbrugsysteem en het 
toevertrouwen van de studie hiervoor aan SOLVA). 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 maart 2017 
(aanstelling SOLVA voor het opmaken van een studie). 

˗ De beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 augustus 
2017 en 23 oktober 2017 in verband met de tarieven en betaalwijze. 

˗ De beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 (heraanleg van het 
recyclagepark – leveren en plaatsen van DIFTAR-voorzieningen – bedieningszuil met 
identificatie-en registratiesysteem, de nodige hard- en software en de slagbomen). 

˗ De beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 (heraanleg van het 
recyclagepark – leveren en plaatsen van twee verplaatsbare weegbruggen in opbouw 
en aansluitbaar op de bestaande infrastructuur en toekomstige Diftar voorzieningen). 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 16 september 
2019 betreffende het verlaten van het concept van “de betalende en gratis zone” en 
te kiezen voor het concept “100kg gratis”, zoals gebruikt wordt in het ILvA 
samenwerkingsgebied. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 houdende aanpassing van het 
belastingreglement DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via 
ophaling aan huis, de inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via 
ophaling op afroep en voor het gebruik van het recyclagepark. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende goedkeuring van het 
Politiereglement voor de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen. 

Relevante documenten 

˗ Mailbericht van 09 maart 2020 van de heer Lech Schelfout houdende vraag tot 
agendering van een bijkomend agendapunt betreffende aanpassing van het 
belastingreglement DIFTAR door het invoeren van sociale correcties op de DIFTAR-
afrekening. 

˗ Reglementen van bestaande sociale correcties in onder andere Kortenberg, Oud-
Heverlee, Bierbeek, Kalmthout, Tremelo, Bekkevoort, Sint-Gilis-Waas, Boutersem en 
in het bijzonder Sint-Niklaas. 
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Feiten/context/motivering 

Om de armoedeproblematiek in Ronse tegen te gaan, stelt de Groen-fractie voor om ook in 
Ronse een sociale correctie op het DIFTAR-systeem toe te passen. Dit omdat het DIFTAR-
systeem op heden berekend wordt per gezin en er geen rekening wordt gehouden met de 
samenstelling of het socio-economisch profiel van het gezin. Een daling van de kosten van het 
DIFTAR-systeem draagt bij tot de strijd tegen armoede, meer bepaald kinderarmoede of 
armoede in gezinnen die afhankelijk zijn van een uitkering of waarvan één of meerdere 
gezinsleden ziek zijn. 

Uitgangspunten : 
- een korting voor gezinnen waar één iemand leefloon krijgt of een verhoogde 

tegemoetkoming (automatische toekenning) : tot €20 per jaar, per gezinslid 
- een korting per persoon die incontinentiemateriaal gebruikt of die veel afval produceert 

wegens ziekte (toekenning op basis van attest) : tot €20 per jaar.  

Voordracht 

Op voorstel van de Groen-fractie. 

Besluit: 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Mobiliteit 

17. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Guillaume Devos, raadslid, namens de 
Open Vld-fractie, houdende verzoek aan het stadsbestuur tot indienen van een 
subsidiedossier voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van 
schoolomgevingen.                                                                                                          
Verdaagd. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer bepaald Artikel 3 §1. 

Relevante documenten 

Mailbericht van 10 maart 2020 van de heer Tom Deputter, raadslid, met de vraag tot het 
agenderen van een bijkomend agendapunt houdende het indienen door het stadsbestuur 
van een subsidiedossier bij de Vlaamse overheid, voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid van schoolomgevingen. 

Feiten/context/motivering 

Iedere Vlaamse gemeente kan ook in 2020 subsidies aanvragen voor projecten die de 
verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. De middelen die bevoegd minister 
Lydia Peeters (Open Vld) vrijmaakt, zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals 
verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. Het is de bevoegdheid van de 
gemeente om deze subsidie aan te vragen en als opdrachtgever te fungeren voor de 
projecten.  

Er zijn uiteraard ook enkele voorwaarden aan gekoppeld. Zo moeten de projecten worden 
uitgevoerd in de schoolomgeving, waarmee wordt bedoeld dat ze zich in een straal van 100 
meter rond de schooltoegang bevinden, of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat 
verder ligt dan 100 meter. De projecten zijn erop gericht de verkeersveiligheid van 
schoolkinderen te verbeteren. De subsidie geldt enkel voor kleine projecten, die moeten 
worden uitgevoerd binnen de 6 maanden nà de dag van beslissing tot toekenning van de 
subsidie. 
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De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking 
komen, met een maximum van 25.000 euro (inclusief btw) per schoolomgeving. Per jaar mag 
er maximaal voor 10 schoolomgevingen per gemeente een subsidie worden aangevraagd. 

In Ronse zijn er 17 locaties waar afdelingen van scholen gevestigd zijn. Het merendeel in het 
centrum van de stad, enkele zoals de wijkscholen op de Klijpe, Sint-Pieterswijk en Aatstraat 
liggen buiten het centrum. 

We worden op de meeste locaties geconfronteerd met zeer druk verkeer tijdens de morgen- 
en avondspits. Onaangepaste snelheid, wildparkeren enz… zorgen voor gevaarlijke 
situaties, vooral voor zwakke weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. 
We hebben in Ronse reeds belangrijke inspanningen geleverd, onder meer door de 
introductie van de zone 30. 

Het zou echter goed zijn om de veiligheid van de schoolomgevingen nog meer te verbeteren. 

Dit kan onder meer door het verbeteren van de signalisatie en door aanpassingswerken aan 
de weginfrastructuur. We denken hierbij aan de plaatsing van Octopus-palen, extra 
zebrapaden, inrichten van Kiss & Ride stroken, signalisatie “Graag traag”,  verbreden van 
voetpaden, … 

Locaties die volgens ons zeker aandacht verdienen zijn : 
-toegang campus Glorieux Kruisstraat 
-omgeving wijkschool Klijpe 
-omgeving St-Antoniuscollege Charles de Gaullestraat 
-omgeving campus GO Astridplein 
-toegang campus Glorieux Glorieuxlaan 
-campus Germinal: Maagdenstraat. 

Voordracht 

Op voorstel van de Open Vld-fractie. 

Besluit: 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 
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BESLOTEN ZITTING 

 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

01. Politie.                                                                                                                                    
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een assistente tewerkgesteld op de 
Dienst Personeelsbeheer van de Politiezone Ronse.                                                                          
Verdaagd. 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

02. Politie.                                                                                                                                   
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een assistent niveau C, tewerkgesteld 
op de Dienst Operationeel Secretariaat/Onthaal van de Politiezone Ronse.                            
Verdaagd. 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Namens de gemeenteraad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


