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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 9 MAART 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermesbasiliek van 16 februari 2020. Kennisname. 

Openbare veiligheid 
2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
opendeurdag van de grote moskee op 20 juni 2020. Beslissing. 

Financieel beheer 
3. Jaarrapport 2019 parkeren in Ronse - Indigo. Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Aanvraag van een machtiging tot de rangschikking, het ontnemen van de rangschikking en de 
verplaatsing van delen van de waterlopen Paarkebeek nr. OS387 en Bierynckbeek nr. O van 2de 
categorie - gunstig advies 
5. Kosteloze grondafstand aan de stad Ronse van de private wegjes te Aatstraat en Broeke. 
Principiële goedkeuring. 

Mobiliteit 
6. Aanvullend reglement - Kapellestraat 217 beperkte doorgang "2m" - beslissing 
7. Aanvullend reglement - Bierinkstraat - invoeren tonnagebeperking - beslissing 
8. Aanvullend reglement - Gustave Royerslaan thv. Dr. Ovide Decrolyschool- witte belijning 
parkeervak schoolbus - beslissing 

Vrije tijd 
9. Uitbetaling toelagen werkgroepen van CultuurLink. Goedkeuring 
10. Organisatie Buitenspeeldag 2020, GOEDKEURING 
11. Inrichting speelpleinwerking paas -en zomervakantie, goedkeuring 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 
12. Aanstelling evenementenbureau voor de organisatie van de zomerfestivals te Ronse - editie 
2020. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermesbasiliek van 16 februari 2020. Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

erediensten 

Relevante documenten 
- Schrijven van de kerkraad van de Sint-Hermesbasiliek houdende de notulen van de kerkraad 

van 16 februari 2020 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

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

opendeurdag van de grote moskee op 20 juni 2020. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 
Feiten/context/motivering 
Op zaterdag 20 juni 2020 wordt door het LCI VZW, Hermes Van Wynghenestraat 14 – 20 in Ronse, bij 
monde van de genaamde Samdi Abdelwahed, in de Grote Moskee gelegen op hetzelfde adres, een 
opendeurdag gehouden,   
Daarbij wordt een springkasteel op de rijbaan opgesteld en er heel wat jonge kinderen in de 
onmiddellijke omgeving van de moskee aanwezig zullen zijn,  
Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 
Artikel 1:  
Op zaterdag 20 juni 2020, wordt van 08u00 tot 19u00 en zo lang als nodig in het kader van het 
evenement, een parkeerverbod voorzien :  
- in de Hermes Van Wynghenestraat, vanaf het kruispunt met de Beukenlaan tot het huis n° 34 
Dit verbod zal aangeduid worden met het verkeersteken E1 en passend onderbord.  
Artikel 2.  
Op zaterdag 20 juni 2020, wordt van 08u00 tot 19u00 en zo lang als nodig in het kader van de 
activiteit een verkeersverbod voorzien :  
- in de Hermes Van Wynghenestraat, vanaf het kruispunt met de Beukenlaan tot het huis n° 34 
Artikel 3. 
Op zaterdag 20 juni 2020, van 08u00 tot 19u00 en zo lang als nodig in het kader van de activiteit 
enkel plaatselijk verkeer toegelaten :  
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- in de Hermes Van Wynghenestraat, vanaf het kruispunt met de Nijverheidstraat tot het huis n° 34 
Artikel 4.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
Artikel 5.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
Artikel 6.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde. 
 

Financieel beheer 
3. Jaarrapport 2019 parkeren in Ronse - Indigo. Goedkeuring. 

Feiten/context/motivering 
Jaarlijks wordt door Indigo een jaarrapport opgemaakt betreffende het parkeren in Ronse. Het 
jaarrapport werd naar gewoonte toegelicht in een stuurgroepvergadering. 

Adviezen/visum 
De nota 2020/8 d.d. 5 maart 2020 van de financieel directeur. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het jaarrapport 2019 parkeren in Ronse van Indigo goed te keuren en akkoord te gaan met de 
berekening van de concessiebonus 2019. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Aanvraag van een machtiging tot de rangschikking, het ontnemen van de rangschikking 

en de verplaatsing van delen van de waterlopen Paarkebeek nr. OS387 en Bierynckbeek 
nr. O van 2de categorie - gunstig advies 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden 

van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/034 van de technische dienst van 2 maart 2020. 
- Collegebeslissing van 3 februari 2020. 
- Bericht van onderzoek van commodo en incommodo. 
- Proces-verbaal van onderzoek van commodo en incommodo. 
- Getuigschrift van bekendmaking. 

Feiten/context/motivering 

- In uitvoering van de beslissing van het schepencollege van 3 februari 2020 werd de aanvraag 
van de technische dienst voor de rangschikking, het ontnemen van de rangschikking en de 
verplaatsing van delen van de waterlopen Paarkebeek nr. OS387 en Bierynckbeek nr. OS400 
van 2de categorie, onderworpen aan een openbaar onderzoek. 

- Het openbaar onderzoek van commodo en incommodo had plaats van 12 februari tot en met 2 
maart 2020 en heeft geen aanleiding gegeven tot opmerkingen of verzet. 

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

Na beraadslaging. 

Besluit: 
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Artikel 1:  
Gunstig advies te verlenen aan de aanvraag van de technische dienst voor de rangschikking, het 
ontnemen van de rangschikking en de verplaatsing van delen van de waterlopen Paarkebeek nr. 
OS387 en Bierynckbeek nr. OS400 van 2de categorie. 
Artikel 2: 
Het dossier voor machtiging over te maken aan de Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. 
 

5. Kosteloze grondafstand aan de stad Ronse van de private wegjes te Aatstraat en Broeke. 
Principiële goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden 
van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/035 van de technische dienst van 3 maart 2020. 
- Kadastraal plan Aatstraat. 
- Kadastraal plan Broeke. 

Feiten/context/motivering 
- Langsheen de Aatstraat nummers 240 tot 260 loopt een wegje richting de Elzeelsesteenweg. 

Tot het einde van de huizenrij is dit verhard, daarna gaat het over in een onverharde wegel.  
- Deze weg is in privéeigendom en wordt daarom niet door de stad onderhouden. De eigenaars 

zijn vragende partij om het wegje kosteloos over te dragen aan de stad. 
- Eenzelfde situatie doet zich voor in Broeke, aan de huisnummers 202 tot 216. Ook hier wensen 

de eigenaars de weg kosteloos af te staan aan de stad. 
- Eens overgedragen, neemt de stad het beheer en onderhoud op zich en kunnen de wegen in 

goede staat hersteld worden. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Principieel akkoord te gaan met de kosteloze overdrachten van de wegjes in de Aatstraat en in 
Broeke. 
 

Mobiliteit 
6. Aanvullend reglement - Kapellestraat 217 beperkte doorgang "2m" - beslissing 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens wordt bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
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De beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 

Feiten/context/motivering 
Het stadsbestuur ontving reeds verschillende meldingen over zwaar verkeer dat zich vastrijdt in de 
Kapellestraat ter hoogte van huisnummer 217 waardoor de omheining van dit perceel reeds 
verschillende malen werd stukgereden. 
Beneden de Kapellestraat staat een tonnagebeperking en de technische dienst plaatste reeds 
betonblokken ter bescherming van de omheining. 
Vroeger konden vrachtwagens die de tonnagebeperking negeerden en toch naar boven reden, zich 
draaien ter hoogte van de parking aan kapel Wittentak. Deze parking werd recent afgesloten waardoor 
dit niet meer mogelijk is. Daardoor rijden de vrachtwagens toch rechtdoor op GPS met als gevolg dat 
zij zich vastrijden ter hoogte van nr. 217 en daar moeten omkeren.  
De verkeerscommissie heeft in zitting van 18 november 2019 voorgesteld om beneden de 
Kapellestraat een bord beperkte breedte 2m over een afstand van 1000m bij te plaatsen.  
De Kapellestraat behoort tot de stadswegenis. 

Besluit: 
Artikel 1:  
In de Kapellestraat wordt een verbod ingevoerd voor doorgang van voertuigen met een breedte van 
meer dan 2m over een afstand van 1000m. 
Artikel 2: 
Dit zal aangeduid worden met een bord C27 “2m” met onderbord GIa “1000m” aan het begin van de 
Kapellelstraat kant rondpunt De Vis.  
 

7. Aanvullend reglement - Bierinkstraat - invoeren tonnagebeperking - beslissing 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens wordt bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
De beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 

Feiten/context/motivering 
In de Bierinkstraat ter hoogte van de Mussenstraat rijden regelmatig vrachtwagens in waardoor de 
grachten volledig dichtgereden worden en het wegdek beschadigd wordt. 
In de Bierinkstraat staat reeds een bord met aanduiding smalle doorgang 2,5m.  
De verkeerscommissie heeft in zitting van 18 november 2019 voorgesteld om in het deel Bierinkstraat 
vanaf de Mussenstraat bijkomend tonnagebeperking in te voeren.  
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De Bierinkstraat behoort tot de stadswegenis. 

Besluit: 
Artikel 1:  
In de Bierinkstraat wordt tonnagebeperking ingevoerd voor doorgang van voertuigen van meer dan 5 
ton. 
Artikel 2: 
Dit zal aangeduid worden met een bord C21 “5t” in de Bierinkstraat ter hoogte van de Mussenstraat. 
 

8. Aanvullend reglement - Gustave Royerslaan thv. Dr. Ovide Decrolyschool- witte belijning 
parkeervak schoolbus - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens wordt bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
De beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 

Feiten/context/motivering 
In de Gustave Royerslaan ter hoogte van de ingang van de Dr. Ovide Decrolyschool werd vroeger een 
parkeerplaats voor de schoolbus ingericht door het aanbrengen van gele belijning op de borduur. Er 
werd nu vastgesteld dat hiervoor nooit een aanvullend reglement werd opgemaakt. 
In de verkeerscommissie in zitting van 18 november 2019 werd positief advies gegeven voor het 
aanbrengen van een parkeervak over een afstand van 20 m.voor de schoolbus. 
De Gustave Royerslaan behoort tot de stadswegenis. 

Besluit: 
Artikel 1:  
In de Gustave Royerslaan net voorbij de ingangspoort van de Dr. O. Decrolyschool wordt een 
parkeervak voor de schoolbus aangebracht. 
Artikel 2: 
Dit zal aangeduid worden door het plaatsen van het bord E9d met onderbord GXc “20m” en het 
aanbrengen van witte belijning.  
 

Vrije tijd 
9. Uitbetaling toelagen werkgroepen van CultuurLink. Goedkeuring 
 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 



 7/10 

Feiten/context/motivering 
Het college wordt gevraagd om akkoord te gaan met de uitbetaling van het globale bedrag voor de 
Stedelijke Adviesraad voor Cultuur en de bijhorende werkgroepen. 
Het totale bedrag voor deze werkgroepen voor het werkjaar 2020 is 9250 euro. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het uitbetalen van de toelage aan de Stedelijke adviesraad voor Cultuur voorzien 
in de begroting voor het werkjaar 2020 voor een bedrag van 9250 euro op rekeningnummer BE45 
7805 7809 8589. 
 

10. Organisatie Buitenspeeldag 2020, GOEDKEURING 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57 §3 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
Verslagen kerngroepje BSD: 2020-02-06, en 2020-02-17 

Feiten/context/motivering 
Jaarlijks organiseert de Jeugddienst een evenement in het kader van de Vlaamse actie 
“Buitenspeeldag”. Deze actie heeft tot doel om het buitenspeelseizoen in te zetten, en het buiten 
spelen te gaan stimuleren bij kinderen en jongeren – maar ook (groot)ouders.  
De voorbije jaren organiseerde de Jeugddienst dit evenement bewust op de Grote Markt, om het 
spelen zéér centraal in de stad in de kijker te zetten. De Jeugddienst ging daarbij steeds op zoek naar 
zinvolle samenwerkingen: o.a. jeugd- en sportverenigingen, de Sportdienst, en Lejo vzw. Op deze 
manier bracht de Jeugddienst een zo breed mogelijk aanbod naar een zo breed mogelijk publiek. 
Voor de editie van dit jaar, welke doorgaat op woensdag 22/04/20, heeft de Jeugddienst een 
kerngroepje samengesteld om het evenement te overdenken. Deze groep bestaat uit afvaardigingen 
van Lejo vzw, de Sportdienst, en de Schoolopbouwwerkers. De reden was één van de conclusies uit 
het rapport van de “Ouders als Onderzoekers” waarin gesteld werd dat de beleefbaarheid van de 
bestaande speelpleintjes in Ronse te weinig in de kijker werden gezet. We wensen de ouders hierin 
tegemoet komen, door de Buitenspeeldag op de verschillende pleintjes te laten doorgaan. We willen 
het eigen karakter van elk pleintje daardoor in de verf gaan zetten. 
Zo komen we tot de volgende pleintjes en identiteiten: 

 Scheldekouter: Urban: freestyle voetbal 
 Stookt: Natuur 
 Beekstraat: Chill 
 Cyr Cambier: Jongere kinderen 
 Rosco: Teens 

Op elk pleintje willen we een laagdrempelig aanbod van speelprikkels brengen – onder begeleiding 
van animatoren die door de verschillende werkingen gerekruteerd worden. Als eye-catcher en 
warmmaker wordt een workshop per pleintje uitgezocht, volgens de identiteit die we aan het plein 
verbinden.  
Door het verspreiden van het aanbod doorheen de stad, kunnen kinderen en jongeren enerzijds in 
hun eigen buurt gaan spelen; anderzijds nodigt het verschillende aanbod over de pleintjes heen uit om 
de andere pleintjes ook te gaan ontdekken. 
Door de aanwezigheid van de wijkwerking, rekenen we er op dat ouders en buurtbewoners ook 
positief betrokken worden in het evenement, en de waarde van het buitenspelen misschien 
(her)ontdekken. 
Concreet nemen de Jeugddienst, de Sportdienst en Lejo vzw het engagement op zich om de 
verantwoordelijkheid op te nemen over een pleintje, en de animatoren. De Jeugddienst zet de 
middelen die begroot waren voor het evenement (i.e. 3.630€) in om de workshops en de 
animatorenvergoedingen te bekostigen, alsook de kosten voor de ondersteuning op het vlak van 
EHBO. De Sportdienst neemt de kosten van de geplande finale Powerplay Soccer op zich. 
De wijkwerking wenst enkel aanwezig te zijn op het evenement (en in de Scheldekouter) om de dit 
aan te grijpen om met bewoners in contact te (kunnen) komen. 
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Voordracht 
CBS 

Besluit: 
Artikel 1:  
akkoord te gaan met de organisatie van de Buitenspeeldag op woensdag 22 april 2020, van 14 tot 
17u, gespreid over de verschillende speelpleintjes van Ronse. 
Artikel 2: 
akkoord te gaan met de inzet van vrijwilligers op deze pleintjes. 
Artikel 3: 
akkoord te gaan met de inzet van de middelen voorzien voor de actie en begroot onder 
2020/07500/6130990. 
 

11. Inrichting speelpleinwerking paas -en zomervakantie, goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Feiten/context/motivering 
Het contract van het KSO is ten einde en er werden verschillende pistes onderzocht voor een nieuwe 
locatie voor de speelpleinwerking Pagadders. 

Hieronder vindt u de pro’s en contra’s : 
KSO Glorieux 

• Voordelen : 
- Vertrouwde omgeving voor onze werking 
- 2 sporthallen 
- Alles is gelijkvloers 
- 3 voetbalpleintjes 
- Genoeg lokalen ter beschikking om onze werking op te splitsen in leeftijdsgroepen 
- Grote parking  

• Nadelen : 
- Geen afzonderlijke speelplaats voor de kleuters 
- Verbouwingswerken tijdens de vakantie 

Kostprijs : vaste prijs van 10.000 € voor 2 weken paasvakantie en 6 à 7 weken zomervakantie.  
SK  

• Voordelen : 
- Veel buitenruimte 

• Nadelen : 
- Te ver : sommige kinderen komen te voet of met de fiets of ouders beschikken niet altijd 

over vervoer om de kinderen naar de werking te brengen. 
- De beschikbare ruimtes zijn niet aangepast aan onze manier van werken. 

Kunstacademie Vlaamse Ardennen 
• Voordelen : 

- Centraal gelegen 
• Nadelen : 

- Geen mogelijkheid om onze verschillende leeftijdsgroepen een eigen lokaal te geven. 
- Te veel  werkingen op 1 plek (Taal –en leespaleis, Villa Creademie) 

Campus DA VINCI  
• Voordelen : 

- Veel buitenruimte, duidelijk afgescheiden van elkaar waardoor wij voor de kleuters een 
afzonderlijke speelplaats kunnen voorzien. 

- Genoeg lokalen om onze leeftijdsgroepen op te splitsen 
- 1 sporthal en 1 polyvalente ruimte 
- 2 buitenklasjes 
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- In het centrum 
- Veel groene buitenruimte  
- Voldoende parking  

• Nadelen : 
- Niveauverschillen op de speelplaats 

Kostprijs : 700€ per week speelpleinwerking 
Na bovenstaande pistes uitgebreid te hebben bestudeerd en na advies van de Stuurgroep Pagadders 
gaat onze voorkeur uit om een verdere samenwerking uit te bouwen met de Campus DA VINCI om 
zodoende de verdere modaliteiten te bespreken. 

Adviezen/visum 
ADVIES POETSHULP 
Verder vragen wij om advies in te winnen in functie van de inzet van poetshulp op de eventueel 
nieuwe locatie. 

Voordracht 
CBS 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan om de speelpleinwerking door te laten gaan op de terreinen van campus DA VINCI. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de bespreking van de verdere modaliteiten door de Jeugddienst met campus DA 
VINCI. 
Artikel 3: 
Akkoord te gaan om de gevraagde huurprijs aan te rekenen op budget 2020 – begrotingsartikel  
2020/07500/6100000. 
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 
12. Aanstelling evenementenbureau voor de organisatie van de zomerfestivals te Ronse - 

editie 2020. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij 
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling 
van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een 
opdracht van dagelijks bestuur. 

- Het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende vaststelling van de opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van 
dagelijks bestuur. 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (Waarde 
ligt lager dan de drempel). 

- 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 
Bestek nr 2020/354 – Aanstelling evenementenbureau voor de organisatie van de zomerfestivals te 
Ronse – editie 2020. 
Feiten/context/motivering 
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Jaarlijks worden in het stadscentrum van Ronse zomerfestivals georganiseerd in juli en augustus. De 
festivals omvatten de pleinconcerten die plaatshebben op 10 juli (Kleine Markt), op 17 juli 
(Guissetplein) en op 15 augustus (Stationsplein), en “Ronse op scène”, dat plaatsheeft op 28 en 29 
augustus, op de Grote Markt en op een andere locatie in de binnenstad. 
Dit organisatie van dit gebeuren vergt de nodige professionaliteit en specifieke kennis van zaken van 
de evenementensector. Daarom is het aangewezen om voor dit project een een evenementenbureau 
aan te stellen. 
Het is de bedoeling dat deze externe partner de volledige voorbereiding en de uitvoering van de 
festivals voor zijn rekening neemt.  
Er dient een sterke klemtoon gelegd te worden op de betrokkenheid van de lokale horeca, de lokale 
middenstand en de plaatselijke verenigingen met de festiviteiten. Tevens wordt gevraagd om zo veel 
mogelijk lokaal talent te integreren in het concertprogramma. 
Het lokaal bestuur voorziet voor dit project een maximum budget van € 68.000,- incl. 21% btw.  
Niettemin staat het de externe partner vrij om in bijkomende inkomsten te voorzien. 
In dit kader van deze opdracht “Aanstellen evenementenbureau voor de organisatie van de 
zomerfestivals te Ronse - editie 2020” werd een bestek met nr. 2020/354 opgemaakt. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode  
AR 6130990 / BI 07193. 

Besluit: 
Artikel 1: 
Het bestek met nr. 2020/354 en de raming voor de opdracht “Aanstellen evenementenbureau voor de 
organisatie van de zomerfestivals te Ronse - editie 2020” worden goedgekeurd.  
Artikel 2: 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten.  
Artikel 3: 
De raming bedraagt € 56.198,35 excl. btw of € 68.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelings-procedure 
met voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 5: 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Artikel 6: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode  AR 
6130990 / BI 07193. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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