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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 30 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-Pieter van 25/02/2020. Kennisname. 
2. Opzeg huurcontract frankeermachines Neopost. Goedkeuring. 
3. Huur van houten chalets voor de kerstmarkt 2020-2023. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
wijze van gunnen. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Leveren en plaatsen van automatische schuifdeuren in de gebouwen van De Ververij en De 
Bibliotheek. Goedkeuring gunning. 
5. Voolopige oplevering groenaanleg stationsparking.  Goedkeuring. 
6. Onderhoud 3 oefenvelden sport- en recreatiezone Leuzesesteenweg 2020-2021-2022 - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
7. Aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van de kleedkamers van KSK Ronse. 
Goedkeuring gunning. 

Wonen en omgeving 
8. Samenwerkingsovereenkomst tussen het Energiehuis SOLVA en Stad - OCMW Ronse. 
Goedkeuring. 

Mobiliteit 
9. Aanvullen reglement Fostierlaan - invoeren parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd - 
beslissing 
10. Autodelen Ronse - praktische bepalingen.  Goedkeuring. 
11. Aanvullend reglement parkeerplaatsen autodelen nieuwe parking station en parking achter 
stadhuis.  Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
12. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam wereldwinkel Oudenaarde vzw - verkooppunt 
Ronse ter ondersteuning van de fairtrade handel. Goedkeuring. 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 
Bestuur en beleid 

13. Opstarten lokaal hulpplatform "Ronse Helpt". Goedkeuring. 
Economie 

14. Webpagina ondernemers Ronse- Goedkeuring 
Vrije tijd 

15. Organisatie van beperkte opvang tijdens de paasvakantie 2020 tgv van opgelegde 
maatregelen van de hogere overheid nav het coronavirus. Goedkeuring van het stappenplan. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Pieter van 25/02/2020. 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 kerfabriek Sint-Pieter houdende de notulen van de kerkraad van 25 februari 

2020 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen.  

 

2. Opzeg huurcontract frankeermachines Neopost. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
Relevante documenten 
Kopie huurcontract firma Neopost. 
Feiten/context/motivering 
De stad beschikt sinds 2014 over 2 frankeermachines. Eén staat aan het onthaal en één staat in de 
bibliotheek. Deze machines worden gehuurd bij de firma Neopost Finance bvba, Ikaroslaan 37 te 
1930 Zaventem, en werden tot september 2018 gebruikt voor de frankering van alle uitgaande post, in 
combinatie met het contract van B-Post (collect & send). Nadien werden ze overbodig omdat het 
goedkoper uitkwam om de verzending inclusief frankering door de externe partner (Easypost en B-
Post) te laten gebeuren.   
Het contract vermeldt dat na het 6e huurjaar de overeenkomst jaarlijks kan worden opgezegd.  
Gezien deze termijn intussen voorbij is, wordt aan het college gevraagd om toelating te geven tot het 
stopzetten van de huurovereenkomst voor de beide toestellen. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Gaat akkoord met de stopzetting van het huurcontract van de 2 frankeermachines bij de firma 
Neopost Finance bvba, Ikaroslaan 37 te 1930 Zaventem. 
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3. Huur van houten chalets voor de kerstmarkt 2020-2023. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
wijze van gunnen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt 
bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur. 
Het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (Waarde ligt 
lager dan de drempel - Perceel met een 'klein' bedrag). 
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 huur houten chalets voor de kerstmarkt 2020-2023 
Feiten/context/motivering 
De huidige overeenkomst voor de huur van chalets voor de jaarlijkse kerstmarkt liep op 31/12/2019 
ten einde.  Het is de bedoeling om de volgende jaren opnieuw een kerstmarkt in de maand december 
te organiseren. In dit kader is het noodzakelijk om een nieuwe opdracht op te starten voor het huren 
van chalets voor de komende 4 kerstmarkten, zijnde voor de jaren 2020 t.e.m. 2023.  
Er werd een bestek “Huur van houten chalets voor de kerstmarkt 2020-2023” opgesteld, met nr. 
2020/357. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 49.586,78 excl. btw of € 60.000,00 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht voor 2020 is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op 
budgetcode AR 6140900 / BI 07194. 
De uitgave voor deze opdracht voor de jaren 2021 t.e.m. 2023 dient te worden voorzien in het 
exploitatiebudget van de volgende jaren, op budgetcode AR 6140900 / BI 07194. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het bestek met nr. 2020/357 en de raming voor de opdracht “Huur van houten chalets voor de 
kerstmarkt 2020-2023” 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 € 49.586,78 excl. btw of € 60.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 5: 
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: 
- All-Events bvba, Schatting 64 te 8210 Zedelgem; 
- Alkover bvba, Ieperstraat 17 te 8610 Kortemark; 
- Huyers Willy Verhuurbedrijf, St. Odilialaan 28 te 3930 Hamont-Achel. 
Artikel 6: 
De uitgave voor deze opdracht voor 2020 is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op 
budgetcode AR 6140900 / BI 07194. 
Artikel 7: 
De uitgave voor deze opdracht voor de jaren 2021 t.e.m. 2023 zal worden voorzien in het 
exploitatiebudget van de volgende jaren, op budgetcode AR 6140900 / BI 07194. 
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Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Leveren en plaatsen van automatische schuifdeuren in de gebouwen van De Ververij en 

De Bibliotheek. Goedkeuring gunning. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

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

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet). 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/046 van de technische dienst van 27 maart 2020 zijnde het verslag 
nazicht van de offertes. 

- Offertes. 

Feiten/context/motivering 
- In het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van automatische schuifdeuren: gebouwen 

De Ververij en De Bibliotheek te Ronse” werd een bestek met nr. G240 opgesteld door de 
Technische Dienst. 

- De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 30.250 inclusief btw, waarvan € 20.570 
voor de stad en € 9.680 ten laste van het autonoom gemeentebedrijf.  

- Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
• ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS BELUX NV, Gontrode Heirweg 192 te 9090 Melle; 
• P.D.S. INSTALLATIEBEDRIJF BVBA, Meersbloem Melden 30 te 9700 Oudenaarde; 
• TORMAX BELGIUM NV, Gontrode Heirweg 186 te 9090 Melle; 
• LECOT nv, Vier Linden 7 te 8501 Heule. 

- De offertes dienden het bestuur ten laatste op 15 januari 2020 om 12.00 uur te bereiken. 
- De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 14 mei 2020. 
- Er werden 2 offertes ontvangen: 

• P.D.S. INSTALLATIEBEDRIJF BVBA, Meersbloem Melden 30 te 9700 Oudenaarde € 
17.253,5 exclusief btw; 

• TORMAX BELGIUM NV, Gontrode Heirweg 186 te 9090 Melle € 34.993,59 exclusief btw; 
- Op basis van de bekomen offertes werd een best and final offer gevraagd rekening houdend 

met volgende aanpassingen: 
• De deuren van de Bibliotheek en De Ververij dienen te worden voorzien van een 

sleutelschakelaar. Voor de Bibliotheek dienen 12 sleutels voor de sleutelschakelaar te 
worden aangeleverd. 

• De buitendeuren dienen te worden voorzien van dubbel klaar gelaagd glas met U-waarde 
1.0 

• De deuren van de Bibliotheek en De Ververij dienen te zijn uitgerust met een haakslot, een 
drukknop voor het openen van de deuren door de laatste persoon die in het gebouw 
aanwezig is, een nooddrukknop en een antipanieksysteem. 

• De deuren dienen te worden voorzien van een veiligheidssensor bij klemgevaar tussen 
openschuivende deur en de muur indien de afstand minder is dan 20cm. 

• De deuren dienen te worden voorzien van een bedieningsschakelaar met functies: 
automatisch in- en uit, open stand, dicht (op slot) enkele richting vrij verkeer naar buiten, 
enkele richting vrij verkeer naar binnen, gereduceerde opening, resetfunctie en manuele 
stand voor onderhoud van de deuren. 
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• De aansluiting met de bestaande bouwelementen en het leveren en plaatsen van een 
verstevigingsbalk voor het plaatsen van de aandrijver van de schuifdeuren dient te worden 
voorzien. 

- De offertes voor de best and final offer dienden het bestuur ten laatste op 12 maart 2020 te 
bereiken. 

- Er werden 2 offertes ontvangen:  
• P.D.S. INSTALLATIEBEDRIJF BVBA, Meersbloem Melden 30 te 9700 Oudenaarde € 

19.525,70 exclusief btw;  
• TORMAX BELGIUM NV, Gontrode Heirweg 186 te 9090 Melle € 36.161,93 exclusief btw; 

- De Technische Dienst stelde op 26 maart 2020 het verslag van nazicht van de offertes op. 
- De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 

gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde P.D.S. INSTALLATIEBEDRIJF BVBA, Meersbloem Melden 30 te 
9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende en na aangepaste berekening bekomen 
offertebedrag van € 19.525,70 exclusief btw en € 23.626,10 inclusief btw. 

- De uitgave voor deze opdracht dient voorzien te worden bij de eerstvolgende wijziging van het 

Voordracht 
Na beraadslaging 

Besluit: 
Artikel 1 :  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 maart 2020, 
opgesteld door de Technische Dienst. 
Artikel 2 :  
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 :  
De opdracht “Leveren en plaatsen van automatische schuifdeuren: gebouwen De Ververij en De 
Bibliotheek te Ronse” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde P.D.S. INSTALLATIEBEDRIJF BVBA, Meersbloem Melden 30 
te 9700 Oudenaarde, tegen het nagerekende en na aangepaste berekening bekomen offertebedrag 
van € 19.525,70 exclusief btw en € 23.626,10 euro inclusief btw.  
Artikel 4 :  
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
G240. 
Artikel 5 :  
Het nodige krediet zal voorzien worden bij de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan. 
 

5. Voolopige oplevering groenaanleg stationsparking.  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 2020/040 van de technische dienst. 
- Vorderingsstaat firma De Jonghe van 10 februari 2020. 

Feiten/context/motivering 

- Op 13 maart 2020 werd in aanwezigheid van dhr. Lieven De Clerck, afgevaardigde van de firma 
De Jonghe, mevrouw Mieke Dries, afgevaardigde van de Provincie Oost-Vlaanderen en  de 
heer Christophe Henneghien, administratief medewerker van de technische dienst overgegaan 
tot de voorlopige oplevering van de uitgevoerde werken voor het deel van de groenaanleg op 
de stationsparking.  

- De werken werden uitgevoerd volgens de bepalingen van het bijzonder bestek en hebben geen 
aanleiding gegeven tot opmerkingen. 

- De eindafrekening voor de groenaanleg bedraagt 15.917,80 euro exclusief btw en 19.260,54 
euro inclusief btw.  
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- Een krediet van 60.000 euro was voorzien bij het investeringsbudget 2019/1 – algemene 
rekening 2240000 – beleidsitem 2000. 

- De bestaande aarde was niet geschikt voor de groenaanleg en de meerkost is het gevolg van 
het aanvullen van 120m³ teelaarde voor de beplanting. 

- De waarborgtermijn van 1 jaar gaat in vanaf de datum van de voorlopige oplevering. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de voorlopige oplevering van de werken groenaanleg van de stationsparking  
door de firma De Jonghe bvba uit Eeklo. 
Artikel 2: 
De eindafrekening van de firma De Jonghe bvba voor de groenaanleg voor de som van  15.917,80 
euro exclusief btw en 19.260,54 euro inclusief btw wordt goedgekeurd. 
Artikel 3: 
Het proces-verbaal van de voorlopige oplevering zal worden overgemaakt aan de firma De Jonghe 
bvba. 
 

6. Onderhoud 3 oefenvelden sport- en recreatiezone Leuzesesteenweg 2020-2021-2022 - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt 
bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur. 
- Het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur. 
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet) en artikel 57. 
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 
- Bestek W 320 
- Gedetailleerde raming 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “ONDERHOUD 3 OEFENVELDEN SPORT- EN RECREATIEZONE 
LEUZESESTEENWEG 2020-2021-2022” werd een bestek met nr. W320 opgesteld door Stad 
Ronse. 
Deze opdracht is als volgt opgedeeld: 
* Basisopdracht ( ONDERHOUD 3 OEFENVELDEN SPORT- EN RECREATIEZONE 
LEUZESESTEENWEG 2020-2021-2022), raming: € 18.191,25 excl. btw of € 22.011,41 incl. 21% 
btw; 
* Verlenging 1 ( ONDERHOUD 3 OEFENVELDEN SPORT- EN RECREATIEZONE 
LEUZESESTEENWEG 2020-2021-2022), raming: € 18.191,25 excl. btw of € 22.011,41 incl. 21% 
btw; 
* Verlenging 2 ( ONDERHOUD 3 OEFENVELDEN SPORT- EN RECREATIEZONE 
LEUZESESTEENWEG 2020-2021-2022), raming: € 18.191,25 excl. btw of € 22.011,41 incl. 21% 
btw. 
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De totale uitgave voor 3 dienstjaren wordt geraamd op € 54.573,75 excl. btw of € 66.034,23 incl. 
21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 24 april 2020 om 11.00 uur voorgesteld. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget, op rekening 6130100 – 
beleidisitem 07400 en in het exploitatiebudget van de volgende dienstjaren. 

Na beraadslaging 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het bestek met nr. W320 en de raming voor de opdracht “ONDERHOUD 3 OEFENVELDEN SPORT- 
EN RECREATIEZONE LEUZESESTEENWEG 2020-2021-2022”, opgesteld door Stad Ronse 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 voor 3 dienstjaren bedraagt € 54.573,75 excl. btw of 
€ 66.034,23 incl. 21% btw. 
Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 3 :  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget, op rekening 6130100 – 
beleidisitem 07400 en in het exploitatiebudget van de volgende dienstjaren. 
 

7. Aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van de kleedkamers van KSK Ronse. 
Goedkeuring gunning. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet). 
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 
- Verslag 2020/045 van de technische dienst van 26 maart 2020 zijnde het verslag van nazicht van de 
offertes. 
- Verslag van de beoordelingscommissie. 
- Offerte van Demeestere+Garmyn architecten. 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van de kleedkamers 
van KSK Ronse” werd een bestek met nr. G243.C opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 14.876,03 excl. btw of € 18.000,00 incl. 21% btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 10 februari 2020 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
- cvba Murmuur Architecten, Rode Broeckstraat 126 te 9600 Ronse; 
- ARCHITECTEN DEMEESTERE & GARMYN, Politiekegevangenenstraat 24 te 9600 Ronse; 
- VAN WASSENHOVE ARCHITECTEN b.v. o.v.v.  bvba, Remi Vlerickstraat 21 te 9052 Zwijnaarde; 
- ABDM bvba, Alfred Amelotstraat 36 te 9750 Kruisem; 
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- Architect Bert Michels, Fiertelmeers 119 te 9600 RONSE; 
- Knap architecten, Sint-Martensstraat 11 te 9600 Ronse; 
- DnA architecten, Stationsstraat 42 te 9700 Oudenaarde; 
- Jacobs architectenbureau, Kerkstraat 114 te 9890 Gavere. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 18 maart 2020 om 15.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 16 juli 2020. 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
- ARCHITECTEN DEMEESTERE & GARMYN, Politiekegevangenenstraat 24 te 9600 Ronse 
(erelonen uit het bestek te vermeerderen met 10 %); 
- VAN WASSENHOVE ARCHITECTEN b.v. o.v.v.  bvba, Remi Vlerickstraat 21 te 9052 Zwijnaarde 
(erelonen uit het bestek te vermeerderen met 65 %); 
De Technische Dienst stelde op 26 maart 2020 het verslag van nazicht van de offertes op. 
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde ARCHITECTEN DEMEESTERE & GARMYN, Politiekegevangenenstraat 
24 te 9600 Ronse, tegen de ereloonpercentages voorzien in het bestek, te vermeerderen met 10 %. 
De uitgave voor deze opdracht dient voorzien te worden bij de eerstvolgende wijziging van het 
meerjarenplan. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 maart 2020, 
opgesteld door de Technische Dienst. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3: 
De opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de renovatie van de kleedkamers van KSK Ronse” 
wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde ARCHITECTEN DEMEESTERE & GARMYN, Politiekegevangenenstraat 
24 te 9600 Ronse, tegen de ereloonpercentages uit het bestek, te vermeerderen met 10 %. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
G243.C. 
Artikel 5: 
Het nodige krediet zal voorzien worden bij de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan. 
 

Wonen en omgeving 
8. Samenwerkingsovereenkomst tussen het Energiehuis SOLVA en Stad - OCMW Ronse. 

Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 §1 en artikels 40 en 41. 
- Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
- Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over 

het energiebeleid, hierna het Energiebesluit genoemd. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het Energiebesluit 

van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen. 
- Besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 

november 2010 wat betreft de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van 
noodkoopwoningen. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2020 tot organisatie van een oproep om 
voorstellen in te dienen voor toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van 
noodkoopwoningen. 
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- Ministerieel Besluit van 26 januari 2019 tot erkenning van SOLVA als Energiehuis voor de 
steden/gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (uitgezonderd stad Aalst). 

- Ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de goedkeuring en subsidiëring van de 6 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-
2025. 

- Gemeenteraadsbesluit van 2 september 2019 met betrekking tot de toetreding tot het 
intergemeentelijke project lokaal woonbeleid in Zuid-Oost-Vlaanderen. 

- Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het FRGE van 26 januari 2010 en bijhorende 
addenda van 20 maart 2019 en 3 juni 2019. 

- Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en de stad Ronse die werd gesloten voor de 
periode van 10 jaar en 3 maanden met ingang van de datum van ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het FRGE, met name 26 januari 2010. 

- Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en SOLVA inzake de toekenning van 
Energieleningen d.d. 1 oktober 2017, afgesloten voor een duur van vijf jaar. 

Relevante documenten 
- Nota aan het college van Andrée De Bruycker, huisvestingsambtenaar, d.d. 24 maart 2020 in  

verband met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA Energiehuis en Stad – 
OCMW Ronse; 

- Ontwerp samenwerkingsovereenkomst SOLVA Energiehuis en de Stad-OCMW Ronse; 
- Ontwerp van gemeenteraadsbeslissing samenwerkingsovereenkomst SOLVA Energiehuis en 

de Stad-OCMW Ronse. 

Feiten/context/motivering 
Energie 
SOLVA is sinds 26 januari 2019 erkend door de minister als Vlaams Energiehuis voor de 
steden/gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen  (uitgezonderd stad Aalst). 
Het Energiehuis verstrekt renteloze energieleningen ter ondersteuning van energiebesparende 
investeringen en voorziet daarnaast in elke gemeente binnen zijn werkingsgebied verplicht een aantal 
basistaken zoals omschreven in het Energiebesluit. 
De Vlaamse Regering heeft volgende taken toebedeeld aan het Energiehuis: 

1. Verstrekken van energieleningen voor energiebesparende maatregelen voor inwoners 
behorende tot de doelgroep op het grondgebied van de gemeente. 

2. Uitvoering van de verplichte basisdienstverlening en activiteiten binnen het werkingsgebied 
van het Energiehuis zoals omschreven in het Energiebesluit: 
a. Inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan 

te bieden waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen; 
b. Gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens: 

• Relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale 
energiebeleidsmaatregelen;  

• Energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector;  
• Energetische renovatie; 

 

c. Particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:  
• De aanvragen van de premies en leningen, vermeld onder b; 
• Het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij 

wijziging van energieleverancier; 
• Het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken; 
• De uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging 

daarbij; 
• De interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten 

na een energiescan en het energieprestatiecertificaat; 

d. Uitvoerende diensten coördineren en, in voorkomend geval, correct doorverwijzen naar 
onder meer de dienstverlening die gericht is op de begeleiding bij de uitvoering van 
energiebesparende werken in het kader van de energiescans. 
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3. Uitvoeren van energiescans (opvolgscan type 2) gericht op begeleiding bij de uitvoering van 
energiebesparende investeringen. 

4. Beheren van de lening in kader van het noodkoopfonds i.s.m. het OCMW. 

Om in de bovenstaande dienstverlening te kunnen voorzien en om die dienstverlening te kunnen 
garanderen, ging het Energiehuis SOLVA samenwerkingsverbanden aan met partners zoals 
distributienetbeheerder Fluvius, Provincie Oost-Vlaanderen en Energiesnoeibedrijven Stroom 
vzw, Goed Wonen vzw en ’t Vierkant vzw. Bovendien zal de werking van het Energiehuis 
verankerd worden in de nieuwe intergemeentelijke samenwerking rond Lokaal Woonbeleid die 
op 1 januari 2020 van start ging. 

Er wordt een kredietcommissie opgericht, samengesteld uit een afvaardiging per deelnemend 
lokaal bestuur om te adviseren over het al dan niet toekennen van een energielening, in 
dossiers die een verhoogde aandacht vragen. 

Zowel in kader van het Energiebesluit van 19 november 2010 als in kader van IGS Lokaal 
Woonbeleid dient de Stad Ronse een partnerschap aan te gaan met het Energiehuis dat actief 
is in de stad Ronse om bovenvermelde taken op te nemen op haar grondgebied. En dit na 
overleg met het OCMW. Artikel 7.9.1. § 1 van het Energiebesluit bepaalt dat de gemeente een 
Energiehuis voorstelt om een aantal verplichte basistaken op te nemen op haar grondgebied. 
Eind april 2020 loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het lokaal 
bestuur - die werd gesloten voor een periode van 10 jaar en 3 maanden - af. 
De wettelijk opgelegde dienstverlening van het Energiehuis SOLVA is gratis voor het lokaal 
bestuur. 

Wonen 
Artikel 28, § 1 van de Vlaamse Wooncode duidt de gemeenten aan als regisseur van het 
woonbeleid op hun grondgebied, wat inhoudt dat de stad/gemeente verantwoordelijk is voor het 
uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het stimuleren van 
sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en 
het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de 
woonomgeving. 
Binnen de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten voor lokaal woonbeleid is de stad/gemeente vrij om zelf 
beleidskeuzes te maken, oplossingen te bieden aan problemen op de lokale woonmarkt en in 
te spelen op lokale opportuniteiten: 
 de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden;  
 de gemeente werkt aan de kwaliteit van woning en woonomgeving; 
 de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen; 
Het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018 
bepaalt de modaliteiten om in aanmerking te komen voor subsidiëring van intergemeentelijke 
projecten (= IGS) ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid en legt op dat de stad/gemeente 
o.a. volgende activiteiten uitvoert binnen de beleidsprioriteit ‘de gemeente informeert, adviseert 
en begeleidt inwoners met vragen over wonen: 
- informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen op 

www.premiezoeker.be; 
- een laagdrempelig woonloket aanbieden; 
- gestructureerde basisinformatie aanbieden over sociaal wonen, premies en veiligheids- 

en kwaliteitsnormen: tegemoetkomingen, ondersteuningsmaatregelen, sociaal 
huren/kopen/lenen, kwaliteitsnormen woningpatrimonium, privaat huren en verhuren, 
beleidsmaatregelen op vlak van wonen en het respectieve dienstverleningsaanbod; 

- inwoners ondersteunen bij premieaanvragen, bij de inschrijving voor een sociale 
huurwoning en de actualisatie van de inschrijving en bij de administratieve procedure 
ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring; 

- meldpunt antidiscriminatie installeren; 
- een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeenten. 
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In het gemeenteraadsbesluit van 2 september 2019 heeft de stad Ronse zich akkoord verklaard met 
de toetreding tot het intergemeentelijke project lokaal woonbeleid in Zuid-Oost-Vlaanderen. 
SOLVA heeft subsidieaanvragen ingediend bij de Vlaamse Overheid voor de opstart van 6 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025.  
Op 12 december 2019 heeft de minister de subsidieaanvragen voor de 6 intergemeentelijke projecten 
lokaal woonbeleid goedgekeurd. 
 
Klimaat 
Het regionaal Klimaatplan “Klimaatgezond Z-O Vlaanderen”, goedgekeurd door de gemeenteraad 
in zitting van 2 juli 2018,  neemt verschillende maatregelen op inzake verduurzaming van residentiële 
gebouwen. 
Het klimaatplan stelt tot doel om 40% CO2 te reduceren tegen 2030 (refertejaar 2011). 
 
Kredietcommissie 
Er dient een effectief en plaatsvervangend lid aangeduid te worden voor de kredietcommissie. SOLVA 
Energiehuis dringt er op aan dat de vertegenwoodiger ervaring heeft in kredieten of financiën. Het 
mag zowel iemand zijn uit het bestuur als de administratie. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen om het SOLVA Energiehuis voor te stellen (renteloze) energieleningen te 
verstrekken aan inwoners ter ondersteuning van energiebesparende investeringen en een aantal 
basistaken uit te voeren zoals omschreven in het Energiebesluit. 
Artikel 2: 
Goedkeuring te verlenen aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA Energiehuis en 
de Stad – OCMW Ronse. 
Artikel 3: 
De gemeenteraadsvoorzitter te verzoeken om deze aangelegenheid te agenderen op de 
eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Mobiliteit 
9. Aanvullen reglement Fostierlaan - invoeren parkeerplaatsen met beperkte parkeertijd - 

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 
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In de Fostierlaan bevinden zich enkele handelszaken waarvan de handelaars zelf of hun klanten voor 
korte tijd moeten parkeren ter hoogte van de handelszaak voor het in- /uitladen of afhalen van 
goederen. 
De Fostierlaan paalt rechtstreeks aan de betalende zone. Mensen die in de betalende zone werken 
parkeren zich langdurig in de Fostierlaan waardoor de parkeerdruk daar zeer hoog is. 
Dit werd besproken in de verkeerscommissie van 16 maart 2020 waarbij de verkeerscommissie 
positief advies geeft voor het aanbrengen van 2 parkeerplaatsen voor kortparkeren, beperkt tot een 
periode van 30 minuten op werkdagen tussen 9u. en 18u., ter hoogte van de Fostierlaan 2. 
De Fostierlaan behoort tot de stadswegenis. 

Besluit: 
Artikel 1: 
In de parkeerstrook ter hoogte van de Fostierlaan 2 worden 2 parkeerplaasten voorbehouden waar 
het parkeren beperkt wordt tot 30 minuten op werkdagen tussen 9u en 18u. 
Artikel 2: 
Deze beperking wordt aangeduid door het plaatsen van het bord E9a met onderbord “30 min. op 
werkdagen tussen 9u en 18u” en onderbord GXa, ter hoogte van Fostierlaan 2. 
 

10. Autodelen Ronse - praktische bepalingen.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
- Beslissing gemeenteraad 20 april 2015: goedkeuring Mobiliteitsplan Ronse met actieplan 

waarin ‘ondersteuning initiatieven rond autodelen’ is opgenomen 
- Beslissing gemeenteraad 2 juli 2018: goedkeuring Klimaatplan Ronse: actieplan met 64 

maatregelen en 325 acties waaronder ook het faciliteren van autodelen 
- Bestuursakkoord 2019-2024 waarin is opgenomen dat we oog hebben voor nieuwe vormen van 

mobiliteit zoals autodelen. 
- Beslissing college 3 september 2018: akkoord te gaan om deel te nemen aan het 

bovengemeentelijk project ‘Mobipunten’ dat werd uitgewerkt door de Provincie Oost-
Vlaanderen binnen de subsidie-oproep ‘Lokale klimaatprojecten’ van Minister Schauvliege.  

- Beslissing college 20 januari 2020: gaat principieel akkoord om elektrisch autodelen in Ronse 
op te starten met twee elektrische deelauto’s ZOE via het raamcontract met Valckenier Share 
opgestart vanuit SOLVA 

Relevante documenten 
- powerpointpresentatie ‘Valckenier Share SOLVA’ 
- email SOLVA 25 maart 2020 
- autodelen persvoorstelling 22 juni 2020 

Feiten/context/motivering 
Het college heeft zich in zitting van 20 januari 2020 principieel akkoord verklaard om via het 
raamcontract van SOLVA 2 elektrische deelauto’s (type Renault Zoë) te voorzien in Ronse. Normaal 
gezien was op 7 mei een persvoorstelling met afhaling van de auto’s voorzien maar wegens de 
coronamaatregelen is deze persvoorstelling verplaatst naar maandagvoormiddag 22 juni (verloop 
persmoment: zie bijlage).  
Voor particulieren zijn er geen instapkosten of abonnementskosten. Er is enkel een kostprijs per uur (4 
euro per uur) en per gereden kilometer (€0,20/km). In deze kostprijs zit alles inbegrepen (verzekering 
en oplaadkost). 
Door de coronamaatregelen is de oorspronkelijke planning gewijzigd en worden de info-avonden voor 
burgers georganiseerd in september ipv juni (exacte datum nog te bepalen). Als alternatief werkt 
SOLVA aan een sterke online communicatie o.m. via filmpjes die alle stappen bij het gebruik van een 
deelwagen uitleggen. Voor het personeel zal ook de nodige info voorzien worden bij levering van de 
wagens in mei (moet nog verder uitgewerkt worden). 
Een aantal praktische zaken dienen nog beslist te worden door het stadsbestuur:  
Standplaats deelauto’s 
Dit werd besproken op de verkeerscommissie van 6 februari 2020. De verkeerscommissie stelt voor 
om als standplaatsen de parking achter het stadhuis te voorzien (parkeerplaats naast de 2 
parkeerplaatsen voor elektrisch laden) alsook de nieuwe parking station (op één van de voorziene 
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parkeerplaatsen voor elektrische laden – ernaast niet mogelijk aangezien vakken daar in 
langsparkeren zijn aangebracht). Op deze manier is er één deelauto vlot bereikbaar voor het 
stadspersoneel die de auto ook als dienstwagen zal gebruiken en is er één deelauto aanwezig als 
onderdeel van het toekomstig mobipunt aan het station.  
De plaatsing van de laadpaal door Fluvius op de nieuwe parking station is uitgesteld wegens corona. 
Indien die laadpaal niet tijdig wordt geplaatst, zal die deelauto tijdelijk ook op de parking achter het 
stadhuis voorzien worden.  
Forfait deelauto’s 
De contracten die binnen de raamovereenkomst worden afgesloten, hebben een looptijd van 24 
maanden. Het basisprincipe van de overeenkomst bestaat erin dat er een maandelijkse bijdrage 
(forfait) vanuit het lokaal bestuur aan Valckenier Rent wordt toegekend afhankelijk van het gebruik van 
de  elektrische deelwagen. Van zodra de maandelijkse omzet hoger is dan de maandelijkse kost 
worden de opbrengsten gebruikt om de maandelijkse bijdrage vanuit het lokaal bestuur te laten dalen. 
Van zodra de gemeentelijke bijdrage vanuit het lokaal bestuur volledig wegvalt, gaat verdere winst 
naar Valckenier Rent (zie powerpoint in bijlage – vanaf p19).  
Voor de Renault Zoë kan er gekozen worden uit 4 types forfaits. Afhankelijk van het gekozen forfait 
heeft de stad recht op gebruikstijd voor het stadspersoneel en een aantal inbegrepen kilometers: 

- forfait 0: €400 excl BTW -> geen gebruikstijd 
- forfait 1: €550 excl BTW -> 80 uren/1500 km  
- forfait 2: €650 excl BTW -> 100 uren/1875 km 
- forfait 3: €750 excl BTW -> 120 uren/2250 km 

 
Indien het aantal uren niet is overschreden maar aantal km wel, dan betaalt de stad het tarief voor 
particulieren voor de extra kilometers (€0,20/km). Indien het aantal uren is overschreden, dan betaalt 
de stad het uurtarief voor particulieren (€4/u) maar bij voldoende gebruik door particulieren (zie 
grafieken powerpoint) vloeit daarvan een deel terug naar de stad.  (in pptpresentatie vanaf p22 is 
daarover meer detail terug te vinden waar in grafiek de bijdrage door de stad wordt uitgezet in functie 
van het aantal betaalde gebruiksuren/maand (dus niet de uren die inbegrepen zijn in de forfait).  
De deelauto op parking stadhuis zal ook gebruikt worden door personeel, deze aan het station in 
principe niet. Er wordt daarom voorgesteld om te kiezen voor volgende forfaits: 

- deelauto station: forfait 0 
- deelauto stadhuis: forfait 1 

Het type forfait kan na 6 maanden herzien worden. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Gaat akkoord om als standplaats voor de 2 elektrische deelauto’s de nieuwe parking station en 
parking achter stadhuis te voorzien. 
Artikel 2: 
Gaat akkoord met de volgende forfaits: 

- deelauto parking station: forfait 0 
- deelauto parking stadhuis: forfait 1. 

 

11. Aanvullend reglement parkeerplaatsen autodelen nieuwe parking station en parking achter 
stadhuis.  Goedkeuring. 

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 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald 
- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens 
- 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 
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- De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen 
- De beslissing van de gemeenteraad in zitting 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 in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen 
- De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 20 april 2015 waarbij het Mobiliteitsplan Ronse 
werd goedgekeurd met actieplan waarin ‘ondersteuning initiatieven rond autodelen’ is opgenomen 
- De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 2 juli 2018 waarbij het Klimaatplan Ronse werd 
goedgekeurd met actieplan met 64 maatregelen en 325 acties waaronder ook het faciliteren van 
autodelen 
- Het bestuursakkoord 2019-2024 waarin is opgenomen dat we oog hebben voor nieuwe vormen van 
mobiliteit zoals autodelen. 
- De beslissing van het college van 3 september 2018 akkoord te gaan om deel te nemen aan het 
bovengemeentelijk project ‘Mobipunten’ dat werd uitgewerkt door de Provincie Oost-Vlaanderen 
binnen de subsidie-oproep ‘Lokale klimaatprojecten’ van Minister Schauvliege 
- De beslissing van het college van 20 januari 2020 principieel akkoord te gaan om elektrisch 
autodelen in Ronse op te starten met twee elektrische deelauto’s ZOE via het raamcontract met 
Valckenier Share opgestart vanuit SOLVA 

Feiten/context/motivering 
Het college heeft zich in zitting van 20 januari 2020 principieel akkoord verklaard om via het 
raamcontract van SOLVA 2 elektrische deelauto’s te voorzien in Ronse. De verkeerscommissie heeft 
in zitting van 6 februari 2020 voorgesteld om als standplaatsen de parking achter het stadhuis te 
voorzien alsook de nieuwe parking station met het oog op het verder uitbouwen van het station als 
mobipunt.  
Op de parking achter het stadhuis kan de parkeerplaats voor autodelen voorzien worden links van de 
2 parkeerplaatsen voor elektrisch laden. 
Op de nieuwe parking station is de laadpaal voorzien bij parkeerplaatsen in langsparkeren waardoor 
het daar niet mogelijk is om de parkeerplaats naast deze van elektrisch laden te voorzien. Hier zal één 
van de twee parkeerplaatsen die voorzien waren voor elektrisch laden, voorbehouden worden voor 
autodelen. De andere parkeerplaats blijft beschikbaar voor gewone elektrische auto’s.  

Besluit: 
Artikel 1:  
Er wordt een standplaats voorzien voor een elektrische deelwagen op de parking achter het stadhuis 
– parkeerplaats links van de 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische 
voertuigen.  
Artikel 2: 
Er wordt een standplaats voorzien voor een elektrische deelwagen op de nieuwe parking station. Eén 
van de twee parkeerplaatsen die voorzien waren voor elektrisch laden, zal voorbehouden worden voor 
autodelen. De andere parkeerplaats blijft beschikbaar voor laden van gewone elektrische auto’s.  
Artikel 3: 
De voorbehouden parkeerplaatsen worden aangeduid met het verkeersbord E9a met blauw 
onderbord met symbool van elektrisch voertuig + blauw onderbord met het opschrift ‘autodelen’. 
 

Leven en welzijn 
12. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam wereldwinkel Oudenaarde vzw - 

verkooppunt Ronse ter ondersteuning van de fairtrade handel. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 56 §1, 41, 5° en 23°. 
- De collegebeslissing van 31 maart 2014 houdende goedkeuring om in te stappen in de 

campagne “Fair Trade gemeente”. 
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- De gemeenteraadsbeslissing van 2 september 2019 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw - verkooppunt 
Ronse ter ondersteuning van de fairtrade handel 2019.  

- De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 houdende goedkeuring van het 
meerjarenplan 2020-2025. 

Relevante documenten 
- E-mail d.d. 11 maart 2020 van de heer Leonard Verstichel.  
- De jaarrekening 2019 Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde. 
- Verslag van de Raad van Bestuur d.d. 11 november 2019. 
- De samenwerkingsovereenkomst 2019. 
- Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 2020. 

Feiten/context/motivering 
Met Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw – verkooppunt Ronse, gelegen in de Abeelstraat nummer 
16, wordt een overeenkomst afgesloten met als doel het ondersteunen van de fairtrade handel. 

De Stad Ronse stelt hiervoor een subsidie ter beschikking. Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw – 
verkooppunt Ronse staat in voor de praktische organisatie. 

Voor de uitvoering van de overeenkomst wordt een subsidie voorzien van € 1500 voor 2020. 

Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw – verkooppunt Ronse verbindt er zich ook toe alle 
medewerking te verlenen bij acties van de Stad Ronse in het kader van fairtrade gemeente. 
De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar. 
Adviezen 
Er werd een budget van 1500 euro voorzien voor 2020 in het meerjarenplan. 

Besluit: 
Enig artikel: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad.  
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
13. Opstarten lokaal hulpplatform "Ronse Helpt". Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 

Feiten/context/motivering 
-Momenteel komen er diverse hulpvragen binnen bij het stadsbestuur, maar het is moeilijk om deze 
aanvragers door te verwijzen naar de juiste hulpverleners / vrijwilligers. 
-Momenteel zijn er diverse kleine groepen van vrijwilligers die boodschappen doen voor ouderen etc, 
maar dit wordt niet vanuit één organisatie gecoördineerd. 
-De noodzaak om deze hulpvragen en vrijwilligers via een georganiseerd platform aan elkaar te 
kunnen koppen, verwerken en ook te kunnen opvolgen of de hulpvragen daadwerkelijk uitgevoerd 
werden. 
-Het feit dat we hiervoor een gratis hulpplatform www.impactdays.co ter beschikking krijgen, waarop 
reeds 240 gemeenten ingetekend hebben. 
-Door het oprichten van dit platform kunnen we volgende personen hiervoor verantwoordelijk maken 
nl, Bouthaina Azaouzi en Angelique Merry van het Sociaal huis en dit in samenwerking met 1 persoon 
van de dienst Samenlevingsopbouw. Hierdoor moeten deze personen niet op technische 
werkloosheid. 
-Deze 3 personen zullen bij vragen m.b.t. het hulpplatform zelf (software & koppeling) ondersteuning 
krijgen door Jasmine De Cock en Erwin Huyghe. 

http://www.impactdays.co/
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-We willen het online platform “Ronse Helpt” kenbaar maken via sociale media, website maar ook via 
het bussen van Flyers. 
-We wensen alle doelgroepen te bereiken, we wensen deze flyers in de aandachtsbuurten te 
verspreiden in 4 talen nl. Nederlands, Frans, Engels, Arabisch en in de niet aandachtsbuurten wensen 
we de flyer enkel in het Nederlands en Frans te verspreiden, met op de achterzijde de algemene 
hygiëne maatregelen in het Nederlands. 
-We willen in eerste instantie hulp bieden voor en dus vrijwilligers zoeken voor: 

- Boodschappen doen (supermarkt, apotheek, post,…) 
- Babbeltje doen via telefoon 
- Videobellen met een Ronsenaar 
- Kaartje of brief schrijven 
- Tekening maken 
- Online huiswerkbegeleiding 
- ICT-materiaal gezocht 
- Hond uit laten of huisdier verzorgen 
- Vrijwilligers voor het bussen van flyers 
- Vrijwilligers met medische opleiding 

-De vrijwilligers zijn ook automatisch verzekerd via www.vlaanderenvrijwilligt.be 
-Het Lokaal Bestuur Ronse wil zich solidair opstellen t.o.v. de Ronsenaar. 
-Erwin Huyghe zal een voorstelling van het hulpplatform geven in het College. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring te geven voor het online plaatsen van het hulpplatform “Ronse Helpt”. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan om het initiatief ook bekend te maken via flyers in 2 talen (Nederlands - Frans) en in 
de aandachtsbuurten in 4 talen (Nederlands, Frans, Engels, Arabisch). 
Artikel 3: 
Nogmaals de maatregelen die van kracht zijn te herhalen op de folder (zeker in de aandachtsbuurten). 
 

Economie 
14. Webpagina ondernemers Ronse- Goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 

Relevante documenten 
Offerte Grafoman- opmaak website 

Feiten/context/motivering 
Overleg met  Unizo ( Johan Michels), UDH ( Willy de Praeter), schepen Vanhoutte en Veronique De 
Wulf- zaterdag 26 maart 2020. 

I. Inleiding 
De Corona maatregelen treffen heel wat burgers en ondernemers. De maatregelen gelden voorlopig 
tot zondag 19 april. Dit zijn de gevolgen voor handel en horeca: 

- Horecazaken zijn gesloten sinds zaterdag 18 maart 2020- enkel thuisleveringen en take-away 
zijn toegelaten 

- Niet essentiële winkels werden gesloten sinds woensdag 18 maart 2020-12u. 
- Enkel voedingswinkels, krantenwinkels en apotheken blijven geopend 

Sinds deze maatregelen zien we dat heel wat ondernemers denken aan het starten van een webshop 
of het nemen van andere initiatieven zoals thuisleveringen, gezamenlijke facebookpagina ‘solidaire 
Ronsenaars tegen Corona’ etc… 
Het is duidelijk dat handelaars creatief zijn en tijdens deze moeilijke tijden toch inspanningen willen 
leveren om een deel van hun inkomensverlies te recupereren via online verkoop. 
Vanuit de dienst lokale economie willen we hen hierbij graag helpen door het ontwerpen van 1 
algemene webpagina ‘ Ondernemers Ronse’ waarbij alle handelaars worden weergegeven.  

http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
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II. Webpagina 
De webpagina zal bestaan uit drie luiken: 

1. Overzicht handelaars: 
- Volgens categorie ( voeding, textiel, opticiens,…) 
- Met volgende gegevens: 

• Naam van de zaak 
• Webshop pagina 
• Website adres 
• facebookpagina 
• Telefoon en/of email 

2. Overzicht horeca  
- Restaurants 
- Frituren, pitazaken,… 
- Cafés 
- Hotels, b&b en vakantiewoningen 

Aangezien veel restaurants momenteel ook afhaalmenu’s aanbieden zullen we deze voorlopig 
opsplitsen en de ondernemers die ook afhaal of thuisleveringen doen, apart vermelden.  

3. Cadeaucheque Ronse 
Om de handelaars in Corona tijden extra in de kijker te zetten, willen we een commerciële actie 
starten waarbij de consument een cadeaucheque kan kopen van 50€ maar na Corona deze cheque 
kan inleveren tegen een aankoopbedrag van 60 euro. 
Deze actie zal momenteel worden gefinancierd door de UDH maar indien het een enorm succes zou 
blijken, zal de vraag gesteld worden aan de stad om hiervoor een extra budget vrij te maken. Het is 
moeilijk in te schatten hoeveel cadeaucheques er zullen verkocht worden. 
Hoe gaat dit te werk? 
Op de site zullen alle handelaars vermeld staan die deelnemen aan de cadeaucheque. Voorwaarden 
om te kunnen deelnemen: 

- Lid van de UDH 
- Lid van UNIZO 
- Maatschappelijke zetel moet in Ronse zijn 
 Op die manier worden de grotere retailers zoals Aldi, Lidl, Action,…uitgesloten. Deze actie is in 

eerste instantie bedoeld om de lokale handelaars te steunen. 
III. Budgettering 

Het is de bedoeling dat we deze site ook behouden na Corona. Deze investering moet gezien worden 
op lange termijn. 
De bedoeling is om alle handelaars op het grondgebied Ronse op deze site weer te geven. Uiteraard 
zal het veel tijd vragen om alle gegevens van de handelaars te verzamelen. Daarom zullen we via de 
website ook een oproep doen aan handelaars die nog niet vermeld zijn om hun gegevens door te 
sturen. Deze lijst zal continu moeten bijgewerkt worden. 
Belangrijk om weten is dat dit geen afzonderlijke website wordt maar enkel een webpagina die zal 
gekoppeld worden aan onze website www.ronse.be 
Geraamde kostprijs: 2.605 euro. 

Adviezen/visum 
UDH en UNIZO Ronse steunen dit initiatief. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan om een nieuwe webpagina te ontwikkelen op te richten met als naam 
‘shoppeninronse’ waarbij alle ondernemers en hun contactgegevens worden vermeld. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de offerte van Grafoman voor de ontwikkeling van deze website. Kostprijs wordt 
geraamd op 2.600 euro. 
Artikel 3: 
Kennis te hebben genomen van de actie met de cadeaucheque waarbij een waardebon van 50 euro 
na de Corona periode kan omgezet worden naar 60 euro. De impact van deze actie wordt 
geëvalueerd mogelijks kan een extra financiering aan de stad worden gevraagd. 
 

http://www.ronse.be/
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Vrije tijd 
15. Organisatie van beperkte opvang tijdens de paasvakantie 2020 tgv van opgelegde 

maatregelen van de hogere overheid nav het coronavirus. Goedkeuring van het 
stappenplan. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet van 22 december 2020 over het lokaal bestuur, artikel 56.  
- Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID - 19 te beperken. 
- Mededeling van ministers Weyts, Beke, Somers en Dalle d.d. 24 maart 2020 betreffende de 

opvang van schoolkinderen tijdens de paasvakantie 2020. 

Relevante documenten 
Nota stappenplan beperkte opvang in tijden van Covid-19.  

Feiten/context/motivering 
De federale overheid heeft beslist om de speelpleinwerking en vakantiekampen af te schaffen. 
Tegelijk heeft ze beslist dat de “formele opvang van schoolkinderen” open blijft, “binnen de huidige 
middelen en mankracht en op uren en dagen die gewoonlijk voorzien zijn” (cf. Kind & Gezin). Lokale 
besturen, scholen en aanbieders van opvang dienen hiervoor samen te gaan werken. 
Gezien de IBO/BKO in Ronse onder het systeem van de formele opvang valt, ligt de regie van de 
opvang bij hen. 
Vanuit de vrijetijdsdiensten spelen we een ondersteunende rol hierbij: (vrijwillige) monitoren werven en 
inzetten, materialen ter beschikking stellen, budget voor vrijwilligersvergoedingen,… 
Conform de richtlijnen van de ministers Weyts - Beke - Somers – Dalle, wordt de opvang op de 
vestigingsplaatsen van het kleuter- en lager onderwijs gedaan, en in de IBO van het OCMW. 
De stelregel voor de opvang, is dat er telkens 1 begeleider (met diploma) voorzien wordt per 14 
aanwezige kinderen. Sowieso stellen we voor om steeds minimaal 2 begeleiders per opvangplaats in 
te zetten. Na een eerste evaluatie over het aantal aanwezige kinderen, kan afgeweken worden van 
deze regel. 
Er wordt enkel in een opvang voorzien, zonder extra activiteiten en/of uitstappen. Binnen dit aanbod 
moet betracht worden om onnodig intensief contact tussen kinderen onderling en/of begeleiders en 
kinderen te vermijden. 
Begeleiders IBO maken een basisrooster op en voorzien materiaal. Vrijwilligers mogen altijd aanvullen 
met hun ideeën op de locatie zelf. 
Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de nood van de werkende ouders, lijkt het huidige 
aanbod vanuit de IBO, van 7u00 tot 18u00 voldoende. 
Basisuitgangspunt: kinderen moeten zoveel mogelijk thuis opgevangen worden.  
Conform het werkingsgebied van de formele opvang, betreffen het “schoolkinderen”. Dus, kinderen 
die geen opvang meer (kunnen) hebben in de voorschoolse opvang (cf. kribbes, edm), tot 18 jarigen. 
De meest gangbare invulling van dit begrip bij opvanginitiatieven is: kinderen van 4 tot 12 jaar. 
In het Staatsblad 18.03.2020 staat een lijst gepubliceerd met de cruciale beroepsgroepen. Hoewel 
extensief, is de lijst van cruciale beroepsgroepen niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de 
belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare 
facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van 
deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. 
We stellen voor om ouders in de meest cruciale sectoren een absolute voorrang te geven tot het 
opvangaanbod. 
Te nemen beslissingen: 
• Spreidingsgebied:  Mogelijks krijgen we voor de paasvakantie ook vragen naar opvang van 
kinderen die in Ronse, maar school lopen in een naburige gemeente en die tot nu toe ook in de school 
werden opgevangen in die naburige gemeente. Overeenkomstig de richtlijnen van VVSG is het 
noodzakelijk dat die kinderen blijvend worden opgevangen in de school of in de opvang die in die 
gemeente wordt uitgebouwd voor die schoolkinderen. Kinderen moeten maximaal in hun 
contactbubbel blijven. 
• Kostprijs: de VVSG stuurde volgende richtlijn door “ De VVSG is van mening dat de opvang beter 
gratis kan aangeboden worden. De ouders van deze kinderen die - moeten - werken, houden op dit 
moment het land staande. Ouders van kinderen in een kwetsbare thuissituatie hebben het sowieso al 
moeilijk. Laten we ook hier solidair zijn als samenleving. De VVSG wacht nog op een politieke 
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beslissing daarover. Er komen ook voor de opvang van schoolkinderen compenserende maatregelen 
voor het verlies aan inkomsten uit de ouderbijdrage (omdat het gebruik enorm gedaald is). 
We stellen overeenkomstig deze richtlijn voor om deze beperkte vorm van opvang dan ook gratis te 
verstrekken gezien de belangrijke maatschappelijke rol die de ouders vervullen, en/of de precaire 
situatie waarin de gezinnen zich bevinden. Immers, we willen vermijden dat we met de hantering van 
de maatregelen inzake Corona-crisis ook op dit vlak de kloof tussen arm(er) en rijk(er) verder gaan 
uitdiepen. 
Het aantal kinderen die aanwezig zullen zijn, is niet te voorspellen. Aangezien er echter de voorbije 
weken in de BKO en op de scholen ook een gering aantal kinderen aanwezig was, zal de investering 
voor de Stad en OCMW in deze opvang vermoedelijk beheersbaar zijn. 
Verder willen we ook meegeven dat de kinderen die tijdens de afgelopen weken werden opgevangen 
in de BKO, gefactureerd zullen worden volgens het Huishoudelijk Reglement. 
• Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de 
IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten 
opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan.  
Tot op heden beschikken we steeds niet over richtlijnen hierover. 
• IT: alle laptops zijn opgevorderd, maar een aantal dienen weer beschikbaar te zijn voor het goede 
verloop van de opvang. 
• Om tegemoet te komen aan de vragen rond poetspersoneel, zullen we huidig personeel moeten 
verschuiven en art. 60 aanstellen. De inzet zal afhankelijk zijn van de vraag op elke locatie. 
• Indien er kinderen van tussen de 12 en 14 jaar opgevangen moeten worden, kan nagegaan 
worden om een aanbod met de jeugd-/sportdienst uit te werken. Aangezien de jeugddienst nog niet in 
de gebouwen van de Da Vinci-campus terecht kan voor de Speelpleinwerking, lijkt het aangewezen 
deze opvang in de Sporthal van het ‘t ROSCO te voorzien. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Principieel akkoord te gaan met de organisatie van de opvang tijdens de paasvakantie 
overeenkomstig de nota. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de voorgestelde lijst van cruciale beroepen.  
Artikel 3: 
Akkoord te gaan met de gratis verstrekking van deze beperkte vorm van opvang. 
Artikel 4: 
Akkoord te gaan met het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding voor alle vrijwillige begeleiders, 
leerkrachten krijgen een vergoeding via het departement onderwijs. 
Artikel 5: 
Akkoord te gaan met de ter beschikking stelling van ’t Rosco voor de opvang van 12 tot 14 jarigen die 
niet langer school volgen in het lager onderwijs. 
Artikel 6 :  
Opdracht te geven om internetverbinding via de providers te checken (gratis?) en 8 oude laptops van 
de stad ter beschikking te stellen voor dit project. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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