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 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Antonius van 20 februari 2020. Kennisname. 
2. Algemeen kader subsidiereglement. Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen van weegbruggen. Voorlopige oplevering. 
Goedkeuring. 
4. Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen van DIFTAR-voorzieningen. Voorlopige 
oplevering. Goedkeuring. 
5. Grondverkoop de stadstuin - goedkeuring 

Wonen en omgeving 
6. Samenwerkingsovereenkomst tussen het Energiehuis SOLVA en Stad - OCMW Ronse, 
aanduiden effectief en plaatsvervangend lid van de kredietcommissie. Goedkeuring. 
7. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Malander. Voorlopige vaststelling 

Mobiliteit 
8. Verslag verkeerscommissie 16 maart 2020. Kennisname 
9. Aanvullend reglement - Verkeerscirculatie in de Vrijheid - aanpassing tgv nieuwe straatnamen. 
Goedkeuring 
10. Sint-Ambrosiusstraat - aanbrengen fietssuggestiestrook. Beslissing 
11. Aanvullend reglement - Herinrichting wegvak N48 thv het kruispunt Ninoofsesteenweg – 
Kanarieberg – Schoonboeke. Beslissing 
12. Aanvullend reglement - Herinrichting wegvak N48 thv het kruispunt Ninoofsesteenweg–Breucq 
en aanpassing snelheidsregime. Beslissing 

Leven en welzijn 
13. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen in functie van het lokaal sociaal beleid - buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk 
2021 en verlenging. Beslissing. 

Vrije tijd 
14. Opstart en implementatie spelotheek in bibliotheek. Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
15. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring van 
de agenda van de algemene vergadering van 16 juni 2020 en vaststellen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 
16. Zefier. Bespreking en goedkeuring van de agenda van de gewone algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 11 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 
17. Gaselwest. 1) Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 23 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 2) Goedkeuring van de partiële splitsing door overneming. 

Organisatieontwikkeling 
18. Gebruik van video conference tool.  Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
19. Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 3 april 2020 
inzake een klacht tegen de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 betreffende de 
algemene gemeentelijke heffing. 

Varia 
20. Agenda gemeenteraad 20 april 2020. Kennisname. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Antonius van 20 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 Sint-Antonius houdende de notulen van de vergadering van 20 

februari 2020 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

2. Algemeen kader subsidiereglement. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40 en 41. 
- Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 

sommige toelagen. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 13 mei 2019 houdende kennisname van de thema-audit 

"Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen van de Stad Ronse", uitgevoerd door Audit 
Vlaanderen. 

Relevante documenten 
- De thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen van de Stad Ronse", uitgevoerd 

door Audit Vlaanderen. 
- Het algemeen kader subsidiereglement. 

Feiten/context/motivering 
Met dit algemeen kader subsidiereglement wordt gestreefd om een voor iedereen duidelijk, 
laagdrempelig en correct organisatorisch kader te scheppen waarbinnen subsidies kunnen worden 
toegekend. 
Hiermee wordt ook transparantie naar alle instanties en het vermijden van risico’s betracht. 
De opmaak van elk specifiek subsidiereglement wordt aan dit algemeen subsidiereglement getoetst. 
Dit reglement is aldus van toepassing op alle toegekende subsidies door het lokaal bestuur van Ronse 
ten voordele van de begunstigde, binnen de perken van de beschikbare budgettaire kredieten en 
binnen de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen. 
Volgende zaken zijn terug te vinden in dit kader:  

- Overzicht van alle subsidies, verleend door het lokaal bestuur van Ronse 
- Voorwaarden voor de toekenning van de subsidie 
- Regels en verdeelsleutels voor de verdeling van de subsidies: jaarlijks – bij de bijsturing van het 

meerjarenplan - wordt een budget ingeschat om tegemoet te komen aan de toekenning van de 
diverse subsidiëringen. Alle uitgaven i.h.k. van de subsidiëringen worden jaarlijks verwerkt en 
geëvalueerd binnen het meerjarenplan van de stad Ronse, op basis waarvan nieuwe 
beslissingen kunnen worden genomen. 

- De afzonderlijke subsidiereglementen 
- Verwijzing naar de deontologische code voor een gelijke behandeling van alle dossiers 
- Algemene procedure van toepassing op alle subsidiereglementen 
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- Controle 
- Terugbetaling van de toelagen 
- Jaarlijkse evaluatie van de toeslagen. 

Hiermee wenst het lokaal bestuur Ronse tegemoet te komen aan een voorstel van Audit Vlaanderen - 
na een  thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen bij de Stad Ronse” - dat handelde 
over het proces rond gemeentelijke premies, subsidies en toelagen (voortaan subsidies) en hierbij 
evalueerde of de organisatie voor de verschillende onderdelen van het subsidieproces en voor een 
aantal procesoverkoepelende voorwaarden voldoende beheersmaatregelen heeft geïmplementeerd 
om een aantal hieraan verbonden risico’s af te dekken. 
Voordracht 
Op voorstel van het managementteam. 

Besluit: 
Enig artikel:  
De voorzitter te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende 
gemeenteraad. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen van weegbruggen. Voorlopige oplevering. 

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 
- Het proces-verbaal van voorlopige oplevering “Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen 

van weegbruggen”. 
Feiten/context/motivering 

- Op 12 februari 2020 werd in aanwezigheid van dhr. Bart Lauwereys van de firma Molen Belgium 
NV, overgegaan tot de voorlopige oplevering van de uitgevoerde werken. 

- De werken werden uitgevoerd volgens de bepalingen van het bijzonder bestek en hebben 
aanleiding gegeven tot een opmerking waaraan gevolg moet gegeven worden tegen 28 februari 
2020. 

- Tijdens de vergadering van 5 maart 2020 met de firma Aloatec Ident Systems werd 
overeengekomen dat de beschadiging door Preciamolen aan de slagboom van de weegbrug-uit 
zal worden hersteld na Corona. 

- Er kan overgegaan worden tot vrijgave van de helft van de borgstelling. 
- De waarborgtermijn is vastgesteld op 2 jaar na de voorlopige oplevering. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Akkoord te gaan met de voorlopige oplevering van de werken “Heraanleg recyclagepark: leveren en 
plaatsen van weegbruggen” uitgevoerd door de firma Molen Belgium NV. 
 

4. Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen van DIFTAR-voorzieningen. Voorlopige 
oplevering. 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 
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- Het proces-verbaal van voorlopige oplevering “Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen 
van DIFTAR-voorzieningen”. 

Feiten/context/motivering 
- Op 12 februari 2020 werd in aanwezigheid van dhr. Walter Sonck van de firma Aloatec Ident 

Systems bvba, overgegaan tot voorlopige oplevering van de uitgevoerde werken. 
- De werken werden uitgevoerd volgens de bepalingen van het bijzonder bestek en hebben geen 

aanleiding gegeven tot opmerkingen. 
- Tijdens de vergadering van 5 maart 2020 met de firma Aloatec Ident Systems werd 

overeengekomen dat de zuil aan de weegbrug-uit zal worden verplaatst en dat de beschadiging 
aan de  slagboom door Preciamolen zal worden hersteld. Deze herstellingswerken zullen na 
corona uitgevoerd worden. 

- Er kan overgegaan worden tot vrijgave van de helft van de borgstelling. 
- De waarborgtermijn is vastgesteld op 2 jaar na de voorlopige oplevering. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Akkoord te gaan met de voorlopige oplevering van de werken “Heraanleg recyclagepark: leveren en 
plaatsen van DIFTAR-voorzieningen” uitgevoerd door de firma Aloatec Ident Systems bvba. 
 

5. Grondverkoop de stadstuin - goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de overeenkomst   van 
het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/044 van de technische dienst van 1 april 2020 
- 1 Tabel van grondverkoop 
- 1 Ontwerp van akte 
- 1 Verkoopovereenkomst 
- 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 1 ontwerp van akte en 1 verkoopovereenkomst : 
op naam van de heer Vanden Meersschaut Geert, voor de aankoop van 3 garages, in een 
garagecomplex gelegen Albert Massezstraat, binnen de verkaveling 2 van De Stadstuin, zijnde “G9” + 
“G10” + “G11”. De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 5.775,00 EUR.  

Na beraadslaging.  

Besluit: 
Enig artikel:  
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht huidige grondverkoop binnen het 
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad. 
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Wonen en omgeving 
6. Samenwerkingsovereenkomst tussen het Energiehuis SOLVA en Stad - OCMW Ronse, 

aanduiden effectief en plaatsvervangend lid van de kredietcommissie. 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. 

- 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. 

- Collegebeslissing van 30 maart 2020 

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: 
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• 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. 
 

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: 
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 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. 

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: 
Schepen Wim Vandevelde aan te duiden als effectief lid en schepen Jan Foulon als plaatsvervangend 
lid voor de kredietcommissie. 
 

7. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Malander. Voorlopige vaststelling 
Bevoegdheid / Rechtsgrond 

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

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder de artikels 2.2.18 tot en met 2.2.25; 
- Het besluit van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 

programma’s; 
- Het Plan-m.e.r.-decreet van 27 april 2007; 
- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (‘watertoets’); 

Relevante documenten  
- Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Ronse, definitief goedgekeurd op 14 april 

2010; 
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- De beslissing van de Gemeenteraad van 21 mei 2012 betreffende de realisatie van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan Malander, en de machtiging tot opmaak van dit RUP aan Solva; 

- De beslissing van de Gemeenteraad van 24 april 2017 betreffende de verderzetting van de 
opmaak van het RUP Malander door Solva; 

- De definitieve plan-MER-screening van 9 augustus 2018; 
- Het verslag van de plenaire vergadering van 12 september 2018 omtrent het voorontwerp 

RUP Malander;  
- De beslissing van 8 november 2018 van het Departement Omgeving, afdeling 

gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten, milieueffectenrapportage, waarin 
gesteld wordt dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve 
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is;    

- De plandocumenten van RUP Malander (grafisch plan, toelichtingsnota, stedenbouwkundige 
voorschriften); 

- De nota van 1 april 2020 van Kristof Meerschaut, omgevingsambtenaar;  
Feiten / context / motivering  
Bij beslissing van de Gemeenteraad van 21 mei 2012 werd intercommunale Solva aangesteld voor de 
opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Malander’. 
Het stadsbestuur van Ronse wenst door middel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
‘Malander’ de zonevreemdheid van het park, en enkele omliggende inrichtingen, op te lossen. 
Het Malanderpark betreft een historisch park van circa 1,5 ha, gelegen ten noorden van de stadskern 
van Ronse, naast de belangrijke invalsweg N60b (buiten het plangebied gelegen, Gent-Oudenaarde-
Ronse-Valenciennes).  Het park, oorspronkelijk een zandwinning, werd aangelegd in 1951 naar het 
ontwerp van de vermaarde tuinarchitect René Péchère. 
Volgens het Gewestplan nr. 11 ‘Oudenaarde’ (KB 24/02/1977) is het park bestemd als ‘natuurgebied’. 
Het park is bijgevolg zonevreemd te beschouwen. Om dit recht te zetten, wordt een gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringplan opgemaakt. Gelet op de ligging is het park uitermate geschikt voor de 
realisatie van een toeristischrecreatief ankerpunt in de Vlaamse Ardennen.  Bedoeling is bijgevolg het 
park, dat wat van zijn glans heeft verloren, te herwaarderen met respect voor het oorspronkelijke 
ontwerp. 
De opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ kadert binnen de uitvoering 
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de stad Ronse, goedgekeurd door de deputatie van 
de provincie Oost-Vlaanderen op 14 april 2010. In de bindende bepalingen van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Ronse is namelijk het volgende opgenomen: 

‘Het park de l’ Arbre de Malander wordt geherwaardeerd als stedelijk park en de 
gewestplanbestemming natuurgebied wordt hierop afgestemd via een gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan.’ 

Het Malanderpark wordt omgeven door een aantal historisch waardevolle gebouwen.  Een aantal van 
deze gebouwen hebben momenteel een horecafunctie, waaronder een restaurant (Boeckhaege) en 
een bed & breakfast (geïntegreerd in het bijgebouw van het Kasteel De Malander, gelegen buiten het 
plangebied).  Andere gebouwen worden nog steeds bewoond.  Gezien de ligging van deze gebouwen 
in de bestemming ‘natuurgebied’, volgens het gewestplan nr. 11 ‘Oudenaarde’ (KB 24/02/1977), zijn 
deze gebouwen en/of functies eveneens zonevreemd te beschouwen. Hierdoor hebben deze 
gebouwen slechts beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. Het stadsbestuur van Ronse is van mening 
dat onder andere het uitbaten van een horecazaak of een vakantiewoning binnen deze omgeving, 
ruimtelijk gezien, niet storend is en kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling en de dynamiek van het 
Malanderpark. De historische waarde van het restaurant Boeckhaege dient door middel van het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ in stand te worden gehouden. 
Op 29 maart 2017 werd advies gevraagd aan de betrokken externe adviesinstanties in kader van de 
plan-MER-screening. 
Op 12 september 2018 werd een plenaire vergadering gehouden met alle betrokken externe 
adviesinstanties. De adviezen waren allemaal voorwaardelijk gunstig.  
Op basis van de ontvangen adviezen op de plan-MER-screening en voorontwerp RUP (plenaire 
vergadering) is op 18 oktober 2018 een definitief screeningsdossier verzonden aan de Dienst MER 
(document met datum 9 augustus 2018). Op 8 november 2018 verstuurde de Dienst MER haar 
beslissing waarin werd gesteld dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 
negatieve milieugevolgen en de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De dienst meldt het 
volgende:  
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“U moet via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de 
gemeente en via publicatie in het gemeentelijk infoblad melden dat de screeningsnota en de 
beslissing geraadpleegd kunnen worden op de website van de dienst Mer 
(www.mervlaanderen.be), op de website van de gemeente en op het gemeentehuis. Deze 
verplichtingen volgen uit omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007. Er zijn geen 
standaardformulieren noch vormvereisten voor deze bekendmaking Er is in de regelgeving 
ook geen termijn opgelegd voor de duur van deze bekendmaking. De dienst Mer adviseert 
een termijn van 30 dagen.” 

Het RUP Malander omvat een grafisch plan, een toelichtingsnota en stedenbouwkundige 
voorschriften, en is klaar om voorlopig vastgesteld te worden door de gemeenteraad.   
Na beraadslaging; 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de Gemeenteraad voor om, in eerstvolgende 
zitting, het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Malander voorlopig vast te stellen. 
Artikel 2: 
De bekendmaking van de definitieve plan-MER-screening en de beslissing van de Dienst MER tot 
ontheffing van de plan-MER-plicht, kan na voorlopige vaststelling van het RUP Malander door de 
gemeenteraad, gelijktijdig gebeuren met het openbaar onderzoek. 
 

Mobiliteit 
8. Verslag verkeerscommissie 16 maart 2020. Kennisname 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
Verslag vergadering verkeerscommissie 16 maart 2020 

Besluit: 
Artikel 1:  
Neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 16 maart 2020. 
 

9. Aanvullend reglement - Verkeerscirculatie in de Vrijheid - aanpassing tgv nieuwe 
straatnamen. Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;  
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968; 
Het KB 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 het 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; 
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer; 
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 18 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; 
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Het BBC-beleidsplan 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 
met als acties ‘de historische binnenstad autoluw maken’ en de ‘heraanleg van het openbaar domein 
(de Vrijheid)’;  
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2015 betreffende de 
tijdelijke inrichting De Vrijheid waarbij het éénrichtingsverkeer in de Sint-Martensstraat (deel tussen 
Sint-Martensstraat 26 en Kleine Markt) en de Schipstraat werd omgedraaid in de richting van de Sint-
Martensstraat naar de Schipstraat;  
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 april 2016 waarbij een wijziging 
van de verkeerscirculatie werd goedgekeurd; 
De beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende het aanpassen van het 
retributiereglement op het betalend parkeren en het parkeren in de blauwe zone waarbij het gratis 
parkeren in de blauwe en betalende zone werd uitgebreid van 15min naar 30 min; 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2019 betreffende de 
goedkeuring van het aanvullend reglement voor de definitieve verkeerscirculatie in de Vrijheid; 
De beslissing van de gemeenteraad van 13 mei 2019 betreffende de wijziging van straatnamen in de 
Vrijheid;  
Feiten/context/motivering 
Na de goedkeuring van het aanvullend reglement op 4 maart 2019, keurde de gemeenteraad in zitting 
van 13 mei 2019 de wijziging van een aantal straatnamen in de Vrijheid goed. Deze 
straatnaamwijziging ging in voege op 1 september 2019. Het is aangewezen om het aanvullend 
reglement van 4 maart 2019 hieraan ook aan te passen.  

Besluit: 
Artikel 1 – opheffing AR 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2019 waarbij het 
aanvullend reglement over de definitieve verkeerscirculatie in de Vrijheid werd goedgekeurd, wordt 
opgeheven en vervangen door onderstaande artikels. 
Artikel 2 - Voetgangerszone 
Er wordt een voetgangerszone ingericht in de Vrijheid in de volgende straten:  

- Schipstraat 
- Begijnhofstraat 
- Kleine Markt 
- Kaatsspelplein 
- Kerkhofweg 
- Cypriaan De Rorestraat 
- Kapittelstraat 
- Sint-Martensplein 

De voetgangerszone wordt afgesloten met beweegbare palen op de 3 toegangen thv Kaatsspelplein, 
Sint-Martensplein en Priesterstraat. Enkel bewoners, handelaars, leveranciers, hulpdiensten en de 
kerk krijgen toegangsrechten om te laden en lossen in de voetgangerszone. Deze toegangsrechten 
worden toegekend vanuit de dienst mobiliteit en duurzaamheid overeenkomstig het document 
‘Toegangsrechten beweegbare palen’. 
In de voetgangerszone gelden overeenkomstig de wegcode volgende algemene regels: 

- het is verboden te parkeren 
- fietsers zijn toegelaten in de volledige zone 
- bestuurders rijden stapvoets 

Deze voetgangerszone wordt afgebakend met de verkeersborden F103 en F105 op het einde van de 
Schipstraat (net voor Wijnstraat), op het Kaatsspelplein (net voor Sint-Hermesstraat), achter de Sint-
Hermes Basiliek (op het kruispunt Kerkhofweg-Sint-Martensstraat) en aan het Sint-Martensplein. Op 
de verkeersborden F103 en F105 wordt voor de Vrijheid de bepaling ‘Uitgezonderd laden en lossen 
van 8u30 tot 17u00’ opgenomen.  
Artikel 3 
In de Begijnhofstraat wordt de toegang voor voertuigen onmogelijk gemaakt door het plaatsen van 
een paaltje in het midden van de rijweg net voor het kruispunt met de Wijnstraat. 
Artikel 4 – éénrichtingsverkeer Cypriaan de Rorestraat en Schipstraat 
Het éénrichtingsverkeer in de Cypriaan de Rorestraat en de Schipstraat verloopt in de richting van de 
Cypriaan de Rorestraat naar Schipstraat. Dit wordt aangeduid met volgende signalisatie: 

- verkeersbord C31a (verbod links afslaan) in de Wijnstraat net voor de Schipstraat 
- verkeersbord C1 (verbod inrijden) met onderbord M2 in de Schipstraat op hoek met de 

Wijnstraat  
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- verkeersbord D1e (verplicht linksaf) in de Schipstraat net voor de Wijnstraat 
Artikel 5 - Woonerf 
De volledige Sint-Martensstraat wordt woonerf. Dit zal aangeduid worden met het verkeersbord F12a 
en F12 b in het begin van de Sint-Martenstraat net voorbij het Fr. Rooseveltplein alsook op het einde 
van de Sint-Martensstraat/begin Priestersstraat.  
Artikel 6 – éénrichtingsverkeer Sint-Martensstraat 
Het éénrichtingsverkeer in de Sint-Martensstraat verloopt van het Fr.Rooseveltplein naar de 
Priesterstraat. Op de parking achter het stadhuis wordt tevens éénrichtingsverkeer ingevoerd. De inrit 
van de parking bevindt zich thv Sint-Martensstraat 23.  Dit wordt aangeduid met volgende signalisatie: 

- verkeersbord F19 met onderbord M4 thv begin Sint-Martensstraat (kant Fr.Rooseveltplein) 
- verkeersbord F19 met onderbord M4 thv Sint-Martensstraat 23 
- verkeersbord D1f thv met onderbord M2  uitrit parking op Sint-Martensstraat 
- verkeersbord C1 met onderbord M2 thv uitrit parking 
- witte pijlen op de rijweg van de parking achter het stadhuis 

Artikel 7 
Op het kruispunt Fr. Rooseveltplein met Oude Vesten wordt thv Fr. Rooseveltplein 23 een 
verkeersbord F29 ‘Oudenaarde’ geplaatst in de richting van de Veemarkt. 
 

10. Sint-Ambrosiusstraat - aanbrengen fietssuggestiestrook. Beslissing 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
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;  

Relevante documenten 
Het vademecum fietsvoorzieningen (2017, Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken) 

Foto Sint-Ambrosiusstraat met aanduiding fietssuggestiestrook 

Feiten/context/motivering 
In de Sint-Ambrosiusstraat staan voertuigen die moeten aanschuiven om het rondpunt in de S.M. 
Glorieuxlaan op te rijden meestal rechts opgesteld op de rijweg. Daardoor is er geen doorgang 
mogelijk voor de fietsers en moeten deze ook aanschuiven in de Sint-Ambrosiusstraat. Door het 
aanbrengen van een deel fietssuggestiestrook in de Sint-Ambrosiusstraat zal de positie van de fietser 
duidelijker zijn en zullen voertuigen naar links uitwijken bij het aanschuiven zodat fietsers 
gemakkelijker kunnen doorrijden. 
De verkeerscommissie van 19 september 2019 gaf positief advies tot het aanbrengen van een deel 
fietssuggestiestrook in de Sint-Ambrosiusstraat. 
Aangezien fietssuggestiestroken niet opgenomen zijn in het verkeersreglement (KB 1/12/1975) kan 
hiervoor geen aanvullend reglement opgemaakt worden.  

Besluit: 
Artikel 1:  
Gaat akkoord met het aanbrengen van een fietssuggestiestrook in de Sint-Ambrosiusstraat vanaf de 
inrit van huisnummer 4 tot aan de S.M. Glorieuxlaan.  
 

11. Aanvullend reglement - Herinrichting wegvak N48 thv het kruispunt Ninoofsesteenweg – 
Kanarieberg – Schoonboeke. Beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
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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; 
Het aanvullend reglement voor herinrichting wegvak N48 thv kruispunt Ninoofsesteenweg-
Kanarieberg-Schoonboeke, goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting 
van 18 september 2017; 
Het besluit van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare werken van 27 november 2017 
waarbij het aanvullend reglement  houdende de herinrichting van het kruispunt Kanarieberg-
Schoonboeke thv de gewestweg N48, aangenomen door het college van burgemeester en schepenen 
van Ronse in zitting van 18 september 2017 niet werd goedgekeurd;  

Feiten/context/motivering 
Uit navraag bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken blijkt dat het aanvullend reglement 
van 18 september 2017 niet werd goedgekeurd omwille van een aantal vormvereisten en 
onvolledigheden. Het aanvullend reglement werd aangevuld en wordt nu opnieuw ter goedkeuring 
voorgelegd aan het college.  
Het aanvullend reglement betreft de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N48) thv kruispunt 
Kanarieberg-Schoonboeke met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. Na een dodelijk ongeval 
op dit kruispunt, heeft de verkeerscommissie in zitting van 4 februari 2016 geadviseerd om het 
kruispunt herin te richten: ter hoogte van het kruispunt wordt de rijweg per rijrichting voorzien van één 
rijstrook voor doorgaand verkeer op de N48 alsook telkens één afslagstrook voor het afslaand 
verkeer.  
De Provinciale Commissie Verkeersveiligheid Oost-Vlaanderen heeft in zitting van 6 september 2016 
een plan uitgewerkt met als opzet de oversteekbaarheid op de N48 te verbeteren, de 
linksafslagbewegingen te faciliteren, de weg in de snoeren met als finale doelstelling de 
verkeersveiligheid te verhogen.  
District 412, DMOW, BIVV, EVT en de stad Ronse gaan akkoord met het voorstel uitgewerkt door de 
Provinciale Commissie Verkeersveiligheid.  
De Ninoofsesteenweg behoort tot de gewestwegen. AWV heeft zijn goedkeuring gegeven voor het 
aanbrengen van de markeringen en zal zelf het aanbrengen van de markeringen uitvoeren alsook de 
nodige verkeersborden aanbrengen.  

Besluit: 
Artikel 1 
Op de Ninoofsesteenweg (N48) ter hoogte van kmpt. 8,8 R/O wordt het einde van de opgelegde 
snelheidsbeperking tot 90 km/u aangeduid door bord C45.  
Artikel 2 
Op de Ninoofsesteenweg (N48) ter hoogte van de kruispunten met resp. Kanarieberg en 
Schoonboeke hebben de bestuurders voorrang. De voorrangsweg wordt aangeduid met 
verkeersborden B9. 
Op de Kanarieberg en Schoonboeke, ter hoogte van het kruispunt met Ninoofsesteenweg (N48), 
moeten de bestuurders voorrang verlenen. Dit wordt aangeduid door:  
- verkeersborden B1 en haaientanden in Schoonboeke  
- verkeersborden B1 en haaientanden in Kanarieberg. 
Artikel 3 
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Op de Ninoofsesteenweg (N48) ter hoogte van kmpt. 9,0 R/O en kmpt. 9,2 R/A worden 
voorsorteringspijlen op de rijbaan aangekondigd. Bestuurders moeten een welbepaalde rijstrook 
kiezen.  
Dit wordt aangeduid door volgende verkeersborden: 
- Kmpt. 9,0 R/O: bord F13 
- Kmpt. 9,2 R/A: bord F13 
Artikel 4 
De herinrichting wordt aangeduid met volgende wegmarkeringen: 
In rijrichting van Brakel naar Ronse: 
- Kmpt. 8,7 – kmpt. 8,8 R/O: verdrijvingsarcering op linkerrijstrook (bestuurders mogen niet 
rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen)  
- Kmpt. 8,8 R/O – kruispunt Ninoofsesteenweg/Kanarieberg: 50m linksafslagstrook (de 
bestuurders moeten de rijstrook volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te rijden) 
- vanaf kruispunt Ninoofsesteenweg/Kanarieberg tot woning Ninoofsesteenweg 418: 
verdrijvingsarcering op linkerrijstrook (bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op de 
markeringen) 
In rijrichting van Ronse naar Brakel: 
- vanaf woning Ninoofsesteenweg 418 tot woning Ninoofsesteenweg 601: verdrijvingsarcering 
op linkerrijstrook (bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen) 
- woning Ninoofsesteenweg 601 – kruispunt Ninoofsesteenweg Kanarieberg: 70m 
linksafslagstrook (de bestuurders moeten de rijstrook volgen om in de door de pijlen aangewezen 
richting te rijden). 
Artikel 5 
Huidig reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II laan 20 bus 2 in 
1000 Brussel. 
 

12. Aanvullend reglement - Herinrichting wegvak N48 thv het kruispunt Ninoofsesteenweg–
Breucq en aanpassing snelheidsregime. 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; 

Relevante documenten 
- Brief Fietsersbond dd 14 november 2018 over het kruispunt Breucq-Ninoofsesteenweg 
- Grondplan met aanduiding nieuwe wegmarkeringen 
- Grondplan met aanduiding verkeersborden snelheidsregime 

Feiten/context/motivering 
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Het aanvullend reglement betreft de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N48) thv kruispunt met 
Breucq alsook een wijziging van het snelheidsregime met als doel de verkeersveiligheid en 
oversteekbaarheid te verhogen. In november 2018 ontving het stadsbestuur een brief van de 
Fietsersbond over het kruispunt Ninoofsesteenweg-Breucq waarbij geklaagd wordt over de 
oversteekbaarheid thv Breucq en meer bepaald voor fietsers komend uit Breucq en die naar Brakel 
willen rijden of fietsers komend van Ronse en die Breucq willen inrijden. Ook voor het gemotoriseerd 
verkeer zijn deze bewegingen niet evident. De Ninoofsesteenweg is op dat punt een brede weg met 
2x2 rijvakken met een snelheidsregime van 90km/u komend van Brakel en 120 km/u komend van 
Ronse.  
Deze melding werd besproken op de verkeerscommissie van 4 februari 2019. De verkeerscommissie 
beaamt de verkeersonveiligheid op dit kruispunt en stelt een oplossing voor gelijkaardig als deze van 
het kruispunt N48-Kanarieberg-Schoonboeke. Door het wegbeeld te versmallen naar 1 rijstrook geldt 
voor dit wegdeel dan automatisch ook een lager snelheidsregime van 70 km/u. 
De rijvakken van N48 richting Ronse liggen op Vlaams grondgebied vanaf kmpt 7,8 R/O. De rijvakken 
van N48 richting Brakel liggen op Waals grondgebied vanaf kmpt 8,9 R/A (Slagkotstraat). Om het 
snelheidsregime op een veilige manier te wijzigen, zijn evenwel ook aanpassingen nodig op 
grondgebied Wallonië zodat een geleidelijke afbouw van de snelheid kan ingevoerd worden. 
Aangezien de N48 een gewestweg betreft, werd dit voorstel overgemaakt aan de Provinciale 
Commissie Verkeersveiligheid. AWV heeft in overleg met het stadsbestuur, de Fietsersbond en SPW 
een plan uitgewerkt met als opzet de oversteekbaarheid op de N48 thv kruispunt met Breucq en de 
verkeersveiligheid te verbeteren door de weg in te snoeren en het snelheidsregime aan te passen.  
SPW zal volgende aanpassingen doen van het snelheidsregime: 

- 90 km/u richting Brakel vanaf Slagkotstraat (kmpt 8,9 R/A) 
- 70 km/u richting Brakel net voor afslag naar Breucq (kmpt 8,5 R/A) 
- 90 km/u richting Brakel net voorbij afslag naar Breucq (kmpt 8,3 R/A) 
- 90 km/u richting Ronse vanaf Koekamerstraat (kmpt 7,2 R/O) 

AWV zal het verkeersbord C43 ’90’ met onderbord 250m thv kmpt 8,0 R/O wegnemen aangezien er 
reeds vanaf kruispunt met Koekamerstraat door Wallonië een snelheidsregime van 90 km/u zal 
ingevoerd worden. Door deze aanpassingen van het snelheidsregime op Wallonië is een afbouw naar 
snelheid van 70 km/u op N48 thv Breucq mogelijk op Vlaanderen.  
De Ninoofsesteenweg behoort tot de gewestwegen. AWV heeft zijn goedkeuring gegeven voor het 
aanbrengen van de markeringen en zal zelf het aanbrengen van de markeringen uitvoeren. SPW en 
AWV zullen de bijhorende verkeersborden aanbrengen op respectievelijk Wallonië en Vlaanderen.  
 

Besluit: 
 Artikel 1 
Op de Ninoofsesteenweg (N48) wordt het snelheidsregime gewijzigd. Vanaf het grensbord 
Vlaanderen thv kmpt. 7,8 R/O wordt een snelheidsregime ingevoerd van 90 km/u en ter hoogte van 
kmpt. 8,2 R/O wordt het snelheidsregime gewijzigd naar 70 km/u.  
Dit wordt aangeduid door volgende verkeersborden: 

- Kmpt. 7,8 R/O (voorbij grensbord Vlaanderen): bord C43 ‘90’  
- Kmpt. 8,2 R/O: bord C43 ‘70’   

Artikel 2 
Op de Ninoofsesteenweg (N48) ter hoogte van het kruispunt met Breucq hebben de bestuurders 
voorrang. De voorrangsweg wordt aangeduid met verkeersborden B9. 
Op Breucq ter hoogte van het kruispunt met Ninoofsesteenweg (N48) moeten de bestuurders 
voorrang verlenen. Dit wordt aangeduid door verkeersborden B1 en haaientanden in Breucq. 
Artikel 3 
Op de Ninoofsesteenweg (N48) ter hoogte van kmpt. 8,1 R/O en kmpt. 8,6 R/A worden 
voorsorteringspijlen op de rijbaan aangekondigd. Bestuurders moeten een welbepaalde rijstrook 
kiezen.  
Dit wordt aangeduid door volgende verkeersborden: 
- Kmpt. 8,1 R/O: bord F13 
- Kmpt. 8,6 R/A: bord F13 
Artikel 4 
De herinrichting wordt aangeduid met volgende wegmarkeringen: 
In rijrichting van Brakel naar Ronse: 
- Kmpt. 8,2 – kmpt. 8,3 R/O: verdrijvingsarcering op linkerrijstrook (bestuurders mogen niet rijden, 
stilstaan of parkeren op de markeringen)  
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- Kmpt. 8,3 R/O – kruispunt Ninoofsesteenweg/Breucq: 50m linksafslagstrook (de bestuurders 
moeten de rijstrook volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te rijden) 
In rijrichting van Ronse naar Brakel: 
- Kmpt. 8,5 – kmpt 8,4 R/A: verdrijvingsarcering op linkerrijstrook (bestuurders mogen niet rijden, 
stilstaan of parkeren op de markeringen) 
- Kmpt. 8,4 R/A – kruispunt Ninoofsesteenweg/Breucq: 50m linksafslagstrook (de bestuurders 
moeten de rijstrook volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te rijden). 
Artikel 5 
Huidig reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II laan 20 bus 2 in 
1000 Brussel. 
 

Leven en welzijn 
13. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-

Vlaanderen in functie van het lokaal sociaal beleid - buurtopbouwwerk en 
onderwijsopbouwwerk 2021 en verlenging. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40§1 en  56§1. 
Gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 houdende de samenwerkingsovereenkomst tussen 
Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen voor het jaar 2020 en bijlage. 
Gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 houdende de samenwerkingsovereenkomst tussen 
Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen in functie van onderwijs voor het jaar 
2020 en bijlage. 

Relevante documenten 
Ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – Buurtopbouwwerk 2021 en verlening. 
Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost – 
Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – Onderwijsopbouwwerk 2021 en verlening. 

Feiten/context/motivering 
In het kader van het lokaal sociaal beleid van de stad Ronse wordt een samenwerking opgezet tussen 
de stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen met als doelstelling het terugdringen van 
armoede in de stad Ronse en het verhogen van de weerbaarheid van maatschappelijk kwetsbare 
Ronsenaars door middel van: 

- De verdere uitbouw van de basiswerking ‘Den Botaniek’ in de aandachtsbuurt Prinskouter in 
samenwerking met meerdere professionele partnerorganisaties, vrijwilligers en buurtbewoners; 

- Het ontwikkelen van buurtopbouwwerkprojecten in de aandachtsbuurten Prinskouter, 
Marijve/Ninovestraat, Scheldekouter en Stookt met als mogelijke invalshoeken: het verbeteren 
van de sociale en fysieke woonkwaliteit, het voorbereiden van kwetsbare doelgroepen op 
(her)tewerkstelling, het opsporen en wegwerken van allerhande vormen van sociale 
onderbescherming, het bevorderen van maatschappelijke participatie, gezondheidsbevordering, 
verhogen van de persoonlijke mobiliteit, het bevorderen van gelijke onderwijskansen,… 

Opdat Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen bovengenoemde doelstellingen kan realiseren, stelt de 
stad Ronse een toereikende subsidie ter beschikking die zowel de directe personeelskosten, de 
personeelsgebonden werkingskosten als de projectgebonden werkingskosten helpen dekken. 
Voor de uitvoering van de opdracht buurtopbouwwerk – sociale cohesie werd voor 2020 een 
subsidie voorzien van € 275.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 25.000 voor werkingskosten.  
Voor de uitvoering van de opdracht onderwijsopbouwwerk wordt voor 2020 een subsidie voorzien 
van € 250.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 20.000 voor werkingskosten. 
Na beraadslaging.  
Dit werd goedgekeurd op de Gemeenteraad van 18 november 2019. 
De beslissing was om voor 1 jaar dit convenant af te spreken met als reden dat het lokaal bestuur 
Ronse in 2020 een armoedebeleidsplan ging opstellen en vzw Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen een belangrijke partner daarin was. 
Door de Corona crisis is het tijdelijk niet mogelijk om de gesprekken verder te zetten voor de opstart 
van het armoedebeleidsplan. Overleg met de sociale partners is echter cruciaal om een degelijk en 
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gedragen plan te kunnen opmaken. Met deze reden wordt het convenant met 1 jaar opnieuw verlengd 
(2021) en na gunstige evaluatie, onmiddellijk voor 4 jaar. We verwachten van Samenlevingsopbouw 
Oost – Vlaanderen een actieve deelname aan het armoedebeleidsplan. 
Op deze manier geven we de medewerkers van Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen zekerheid 
over een verdere samenwerking in 2021. 
Adviezen 
De financieel directeur geeft een positief advies. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad.  
Artikel 2: 
De convenanten met vzw Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen voor buurtopbouwwerk en 
onderwijsopbouwwerk met 1 jaar opnieuw te verlengen (2021) en na gunstige evaluatie, onmiddellijk 
voor 4 jaar. We verwachten van Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen een actieve deelname aan 
het armoedebeleidsplan. 
Artikel 3: 
De infrastructuurkosten verder te voorzien op de budgetten lokaal bestuur Ronse. 
 

Vrije tijd 
14. Opstart en implementatie spelotheek in bibliotheek. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 40, 41 en 56, §1.  

- De gemeenteraadsbeslissing van 2 september 2019 houdende de aanpassing van het 
dienstreglement naar aanleiding van de overschakeling naar het Eengemaakt 
Bibliotheeksysteem (EBS).  

- De beslissing van het college van 21 oktober 2019 betreffende het niet verlengen van de  
samenwerkingsovereenkomst met Kind en Preventie ten behoeve van de verdere uitbating van 
de spelotheek te Ronse. 

Relevante documenten 
Nota implementatie spelotheek. 

Feiten/context/motivering 
Het college heeft in zitting van 21 oktober 2019 beslist om de samenwerkingsovereenkomst met Kind 
en Preventie ten behoeve van de uitbating van de spelotheek niet te verlengen.  
In digitale tijden is dit voor heel wat (kwetsbare) gezinnen echter een verfrissend en verbindend 
gebeuren. Daarom wil de bib graag in de bres springen om (kwetsbare) gezinnen in een aanbod met 
gezelschapspelen te blijven voorzien. Gezien de huidige oriëntatie van de bibliotheek als plek van 
levenslang leren, vindt de bibliotheek dat gezelschapsspellen, puzzels, educatieve spellen en 
smartgames ook in het aanbod passen en ziet hierin een kans om de  bibliotheekwerking verder uit te 
bouwen.  
Om een volwaardige collectie te kunnen uitbouwen, dient de bibliotheek naast de overname van het 
huidige materiaal van de spelotheek bijkomend nog recente en vernieuwde spellen aan te kopen. 
Daarnaast is het ook nodig om aangepaste rekken aan te kopen zodat dit materiaal op 
gestructureerde wijze kan aangeboden worden aan de klanten. Voor de opstart van dit project in 2020 
vraagt de bibliotheek dan ook een extra budget van 5000 euro om deze kosten te kunnen dragen. In 
bijlage vindt u een uitgebreide inschatting van kosten en tijdsplanning voor de opstart van de 
spelotheekwerking in de bibliotheek. 
De uitleenvoorwaarden voor spelmateriaal zouden zoveel mogelijk gelijkgesteld worden met alle 
andere materiaalsoorten. De bibliotheek zal, na goedkeuring van de uitleenvoorwaarden door het 
college, volgend addendum toevoegen aan het interne dienstreglement tot het reglement opnieuw 
helemaal vernieuwd wordt.  
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Uitleenvoorwaarden spelotheek 
De uitleenvoorwaarden voor spelmateriaal zijn gelijklopend met de uitleenvoorwaarden van andere 
bibliotheekmaterialen: 

- Het uitlenen van spelmateriaal is gratis 
- De klant kan maximaal 3 spellen uitlenen op 1 lenerskaart. 
- De klant kan het materiaal 3 weken houden en de leentermijn 3x verlengen. 
- De boete per materiaal per dag dat het materiaal te laat is, bedraagt € 0,20. 
- Materiaal dat beschadigd of onvolledig is, wordt vergoed volgens de tarieven aangegeven in 

het algemeen bibliotheekreglement. 
Tarieven beschadiging of verlies spelmateriaal 
Verlies of beschadiging van kleine spelonderdelen 

Verlies of beschadiging van standaard pionnen of dobbelstenen 0,20 € per onderdeel 
Verlies of beschadiging van het spelreglement 0,50 € 
Verlies of beschadiging van exclusieve spelonderdelen 
(spelspecifieke pionnen of dobbelstenen) 2,50 € per onderdeel 

Verlies of beschadiging met een impact op het spelverloop of de uitleen 

Beperkte beschadigingen zoals waterschade, gebroken 
spelborden of speldozen, verlies van spelonderdelen die een 
(beperkte) impact hebben op het spelverloop of de uitleen. 

5 € (= idem beperkte 
beschadiging overige 
materialen) 

Ernstige beschadigingen waardoor het spel niet meer uitleenbaar 
is of verlies. 

Aankoopprijs van het spel (= 
idem overige materialen) 

Het uitbaten van een spelotheek vraagt ook een aanvulling van het huidige werkingsbudget. De bib 
vraagt hiervoor jaarlijks (vanaf 2021) een budget van € 1500 voor aankoop en onderhoud van de 
spellencollectie. Hiervoor verwijzen we opnieuw naar de raming van de aankoopprijs van actuele 
gezelschapsspellen. Daarenboven vraagt de bibliotheek ook om vanaf 2021 het budget voor 
vrijwilligers jaarlijks met 3000 euro te verhogen gezien dit een grote uitbreiding van onze 
vrijwilligerswerking betreft. Een raming van deze kosten vindt u in bijgevoegde nota. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1: 
Akkoord te gaan met de financiering van 5000 euro voor de opstart van de spelotheekwerking in de 
bibliotheek. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de uitbreiding van het jaarlijkse werkingsbudget voor de collectie met 1500 euro 
vanaf januari 2021. 
Artikel 3: 
Akkoord te gaan met de uitbreiding van het vrijwilligersbudget voor de bibliotheek met 3000 euro 
vanaf januari 2021. 
Artikel 4:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het voorstel tot implementatie van de spelotheek in 
de bibliotheek voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad met verzoek bijgevoegd addendum 
van het bibliotheekreglement goed te keuren. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 
15. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring 

van de agenda van de algemene vergadering van 16 juni 2020 en vaststellen van het 
mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

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, artikels 34, 35, 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 houdende de goedkeuring van de deelname aan 

de oprichting van de Dienstverlenende Vereniging "Tussengemeentelijke Maatschappij voor 
Services", TMVS dv. 
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- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, raadslid, werd 
aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van TMVS dv en de 
heer Jo Cornelus, raadslid, werd aangeduid als plaatsvervanger voor de hele legislatuur. 

- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv meer bepaald artikels 27 – 33 
betreffende de algemene vergadering.  

Relevante documenten 
Schrijven van Creat d.d. 27 maart 2020 betreffende de oproeping voor de algemene vergadering van 
TMVS dv op 16 juni 2020 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent met mededeling 
van de agenda en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 
Bij schrijven van 27 maart 2020 van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv 
werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de algemene vergadering van 16 juni 2020 met als agenda :  

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers 

en de overdracht van een deelnemer 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 
4. Verslag van de commissaris 
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31     

       december 2019 
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

      Varia en mededelingen. 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger kan 
vastgesteld worden. 

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

16. Zefier. Bespreking en goedkeuring van de agenda van de gewone algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 11 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41. 
- De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180. 
- De beslissing van de gemeenteraad van 04 maart 2019 waarbij de heer Jo Cornelus, raadslid, 

aangeduid werd als volmachtdrager op de algemene vergaderingen van Zefier voor de periode 
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger de heer 
Diederik Van Hamme, raadslid. 

- De statuten van Zefier cvba, artikels 26, 27 en 28. 

Relevante documenten 
Schrijven van Zefier cvba van 16 maart 2020 houdende uitnodiging tot de gewone algemene 
vergadering (jaarvergadering) op donderdag 11 juni 2020 om 14 uur in de Faculty Club, Groot 
Begijnhof 14 te Leuven, met de nodige documentatie.  

Feiten/context/motivering 
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Naar aanleiding van de splitsing van de Financieringsvereniging FIGGA, beslist op de buitengewone 
algemene vergadering van 18 december 2017, werd een nieuwe coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid opgericht, namelijk Zefier cvba. 
De Stad Ronse is vennoot van de cvba Zefier.  
Zefier valt niet onder het toepassingsgebied van het decreet over het Lokaal Bestuur.  

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur stelt dat op grond van artikel 41, lid 2, 4° van het decreet 
over het Lokaal Bestuur de gemeenteraad zonder delegatiemogelijkheid exclusief bevoegd is voor de 
beslissingen inzake vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen. Met die 
formulering kan het niet anders dan om een volmacht ‘intuitupersonae’ gaan. Wat de in te nemen 
standpunten betreft is alleen voor de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen bepaald 
dat ook daar de gemeenteraad het mandaat moet vaststellen. Voor andere rechtspersonen wordt dat 
in het midden gelaten. 

Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 25 maart 2019 besliste om deze 
aangelegenheid te laten behandelen door de gemeenteraad. 

Bij schrijven van Zefier cvba van 16 maart 2020 werd de Stad Ronse uitgenodigd op de gewone 
algemene vergadering, tevens jaarvergadering, die zal plaatsvinden op 11 juni 2020 met de volgende 
agenda : 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019  
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting)  
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld 

overeenkomstig artikel 5:102 WVV  
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe 

aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort 
(rekeningsector) gebeurt, en  

7. Volmacht.  

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

17. Gaselwest. 1) Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 23 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 2) Goedkeuring van de partiële splitsing door overneming. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 
Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij de heer Diederik Van Hamme, raadslid, 
aangeduid werd als vertegenwoordiger en de heer David Vandekerkhove, raadslid, als 
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Gaselwest tijdens de hele legislatuur 2019-
2024. 

Relevante documenten 
- Schrijven van 27 maart 2020 van de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale 

Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen”, Gaselwest, houdende uitnodiging voor 
het bijwonen van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, op dinsdag 23 juni 2020 
met vermelding van de agenda. 

- Documentatie houdende toelichting per agendapunt. 

Feiten/context/motivering 
De Stad Ronse is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale Maatschappij 
voor Gas en Elektriciteit van het Westen”, Gaselwest.  
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Bij schrijven van Gaselwest van 27 maart 2020 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor het bijwonen 
van de Algemene Vergadering (jaarvergadering) van 23 juni 2020 in HypoLoggia, Holstraat 95/11 te 
8790 Waregem, met als agenda :  

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris 
over het boekjaar 2019. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2019 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 
6:115 WVV). 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2019. 

5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 
12:59 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de 
Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten 
van de stad Deinze postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te 
brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging): 
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden 

en tijdsbepaling. 
5.2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag 

van de raad van bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met 
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele 
belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met 
juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 
2021. 

        De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de 
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de 
overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het Wetboek 
Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen. 

5.3 Goedkeuring van : 
a.  de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging 

Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze 
– postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar 
de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende 
alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2020, 
met inwerkingtreding per 01 januari 2021 en dit op basis van de ruilverhouding 
(voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2019 en een definitieve 
ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2020. 

b.  de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
5.4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 

desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële 
splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van 
machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om : 
a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien 

van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen; 
b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene 

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van 
een ambtshalve inschrijving;   

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op 
basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen 
vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2020, berekend 
volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere 
verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de 
cijfers per 31 december 2020; 

e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen 
wat nodig of nuttig kan zijn; 
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f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 
beslissingen van de algemene vergadering en de uitvoering van de partiële 
splitsing in de meest brede zin.  

5.5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt  bij 
authentieke akte te doen vaststellen. 

6. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden. 
7. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
8. Statutaire benoemingen. 
9. Benoeming van een commissaris. 

10. Statutaire mededelingen. 
Naar aanleiding van de beslissing van de Stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 2019) 
om met ingang van 01 januari 2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met postcode 9800 uit 
te treden uit de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest en haar aansluiting bij de 
Opdrachthoudende vereniging Imewo daarmee uit te breiden en waarvan akte genomen werd op de 
buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 11 (Imewo) en 12 (Gaselwest) december 
2019 werd een voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt. 
Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten 
omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8  en volgende van het Wetboek Vennootschappen en 
Verenigingen overgaan naar Imewo en dit vanaf 01 januari 2021.   

De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn :  

o De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Imewo van 
de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato van 25 euro per eigen 
vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.   

o De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de 
opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële splitsing 
door overneming.  

o Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als 
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800. 

Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 december 
2019.  Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2020 die geattesteerd zullen worden door 
de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de 
goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 december 2019 
(voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt.  Deze werkwijze laat in de eerste plaats 
toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo 
dicht mogelijk aansluiten op de datum van 01 januari 2021, waarop genoemde partiële splitsing binnen 
Gaselwest en Imewo fiscaal en juridisch van kracht wordt. 

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering. 

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

Organisatieontwikkeling 
18. Gebruik van video conference tool.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
Brief Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 16 
februari 2016 (2016-I-002252) betreffende het gebruik van Office 365 bij steden en gemeenten. 
Advies veiligheidsconsulent Dhr Guido Suurmeijer van 12 januari 2018 betreffende het gebruik van 
cloud diensten (00295_RON_12_GS Advies cloud gebruik). 



 23/26 

Bestelbon 2020-693 van 20 maart 2020 betreffende aankoop conference call oplossing Starleaf t.w.v. 
5735,40 euro (btw inclusief). 

Feiten/context/motivering 
Vraag van 26 maart 2020 van de algemeen directeur, schepen Aaron Demeulemeester en schepen 
Wim Vandevelde om Teams als video conference oplossing te gebruiken in plaats van Starleaf. 
Starleaf werd gekozen voor: 

- Gebruiksgemak 
- Lage kostprijs (m.n.5735,40 euro (btw inclusief)) 
- Een vaste en gekende partner (nl. Licom) als ondersteunende leverancier 
- Snelle opstart mogelijk (systeem in gebruik sinds 20/03) 

Een korte evaluatie na een eerste week: 
- Simpele eenmalige login 
- Werkt ook vanop privé laptops, tablets, smartphones waardoor de vrijetijdsdiensten die zonder 

laptop van het bestuur van thuis uit werken hiervan ook gebruik kunnen maken 
- Wordt ondertussen door 90 medewerkers binnen het bestuur gebruikt voor dagelijkse één-op-

één communicatie maar ook overlegmomenten met meerdere personen binnen een dienst enz 
- 95% van onze eindgebruikers zijn tevreden; 2 personen ondervinden een ondermaatse of 

onwerkbare kwaliteit 
- Werkte lastminute feilloos voor de gemeenteraad van 16 maart 2020 (nog voor de opstart van 

het systeem bij ons) 
- Onze huidige licentie heeft een maximum van 2 gelijktijdige geplande vergaderingen (een 

onbeperkt aantal één-op-één videogesprekken). Samen met Licom zijn we nu aan het kijken om 
de licentie uit te breiden. 

Er bestaan weliswaar meerdere systemen op de markt voor video conference: 
- Teams 
- Skype For Business (werd overgenomen door Microsoft en vervangen door Teams) 
- Skype (is enkel voor particulier gebruik) 
- Starleaf 
- Zoom 
- WebEx 
- … 

Teams is wereldwijd de meest gebruikte oplossing en is onderdeel van Microsoft Office 365. De 
meeste bedrijven werken dan ook reeds met Office 365 en krijgen er “gratis” Teams bij. 
Stad Ronse werkt nog steeds met Office 2013 en heeft dus geen licenties voor Office 365. Deze 
upgrade zal ooit moeten gebeuren maar de meerwaarde voor de administratie is gering indien men 
niet bereid is om hun huidige werkwijze aan te passen. De werkwijze aanpassen houdt bijvoorbeeld in 
dat er geen L-schijf  meer zal bestaan zoals men deze nu kent, er meer digitaal moet gewerkt worden 
en er geen afgelijnde dienstmappen meer bestaan.  
Het advies van VTC en de veiligheidsconsulent hieromtrent maken zo’n upgrade juridisch gezien niet 
vanzelfsprekend. Onderstaande licentiekosten zijn de rechtstreekse afnamekosten bij Microsoft 
hetgeen door VTC en de veiligheidsconsulent niet aangeraden wordt. De werkelijke licentiekost zal 
met een Belgische tussenpartij dus altijd duurder uitkomen. Er zijn meerdere gemeenten en steden 
die dit advies niet volgen en toch met Office 365 werken. Het college van Burgemeester en 
Schepenen kan een advies van de veiligheidsconsulent naast zich neer leggen op eigen 
verantwoordelijkheid. 
Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de verwerking en eindverantwoordelijk voor de eventuele 
keuze voor een cloud oplossing, en dient ervoor te zorgen dat alle nodige garanties aanwezig zijn 
voor het respecteren van de relevante wetgeving met betrekking tot de verwerking en de beveiliging 
van de persoonsgegevens. 
Starleaf is ook een Amerikaans bedrijf maar deze toepassing is enkel een video conference tool met 
chatfunctie en dit juridisch advies is dus niet van toepassing omdat hierin geen persoonsgegevens 
bijgehouden worden. Office 365 (waarvan Teams een onderdeel is) daarentegen is een totaalpakket 
voor e-mail en documentbeheer waar met zekerheid veel persoonsgegevens in vervat zullen zitten. 
De licentiekost voor Office 365 voor Stad Ronse komt neer op: 

- Office 365 E3 licentie (Office desktop programma’s inclusief Teams) = 22,83 euro incl BTW per 
gebruiker per maand 

- 392x licenties (=het huidige aantal mailboxen in gebruik): 
o 8950,42 euro (btw incl) per maand ofwel 
o 107405,02 euro (btw incl) per jaar 
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Dit is exclusief: 
- Implementatiekost 
- Migratiekost 
- Opleidingen 

Er bestaat ook een goedkopere versie waar men geen Office desktop programma’s krijgt maar wel de 
webgebaseerde Office programma’s (dus Office, Excel, enz in je browser) en Teams: 

- Office 365 E1 licentie = 7,84 euro incl btw per gebruiker per maand 
- 392 licenties: 

o 3073,59 euro (btw incl) per maand ofwel 
o 36883,12 euro (btw incl) per jaar 

Een mix van oude Office 2013 licenties en enkele personen met een Office 365 licentie zal meerdere 
praktische problemen met zich teweeg brengen: 

- Verschillende versies van de Office programma’s 
- Gedeelde agenda’s en gedeelde mailboxen zullen niet meer voor iedereen beschikbaar zijn 
- Mailgroepen zullen niet voor iedereen dezelfde zijn 
- E-mailhandtekening zal niet meer automatisch ingesteld staan 

Momenteel biedt Microsoft naar aanleiding van de coronacrisis de E1 trial licenties gratis aan voor 6 
maand met de bedoeling om nadien over te stappen op de betalende versie. Voor enkele maanden 
overstappen naar Office 365 om nadien terug te keren naar Office 2013 is onrealistisch. De meeste 
bedrijven hanteren een implementatietijd (doorlooptijd) van 3 maanden tot 2 jaar. 
Er bestaat ook een “gratis” Teams versie maar daarmee kan je zelf geen vergaderingen (conference 
calls) plannen maar enkel deelnemen aan een conference call die is opgezet door iemand vanuit een 
bedrijf met een Office 365 licentie en biedt bijgevolg minder mogelijkheden dan starleaf. 

Adviezen/visum 
Advies Vlaamse Toezichtscommissie  
Advies veiligheidsconsulent 

Voordracht 
Advies Gunter D’Hondt, diensthoofd informatica: 
Office 365 is de toekomst waar iedereen naartoe zal evolueren en dus ook zeker Stad Ronse. Maar 
zolang het advies van VTC en de veiligheidsconsulent negatief blijft hierover zou ik hiermee niet van 
start gaan omwille van de risico’s mbt de persoonsgebonden gegevens. Tot zover kan Starleaf een 
goede en betaalbare oplossing bieden voor video conferenties die als zeer nuttig ervaren wordt door 
95% van de medewerkers, zeker in de huidige coronacrisis. 

Besluit: 
Artikel:  
Gaat voorlopig akkoord om verder Starleaf als video conference tool te gebruiken. 
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
19. Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 3 april 2020 

inzake een klacht tegen de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 betreffende de 
algemene gemeentelijke heffing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 331, 332 en 333. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende goedkeuring van de aanpassing 

van de Algemene Gemeentelijke Heffing. 

Relevante documenten 
Het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 22 januari 2020 inzake een klacht tegen 
de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 betreffende de algemene gemeentelijke heffing. 
Het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 3 april 2020 inzake een klacht tegen de 
gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 betreffende de algemene gemeentelijke heffing. 
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Feiten/context/motivering 
Het reglement werd aangepast ingevolge het voorstel tot het verlenen van een vrijstelling van de 
algemene gemeentelijke heffing bedrijven aan erkende stadsgidsen en aan erkende sport-, cultuur- en 
jeugdverenigingen die onder VZW-vorm hun activiteiten uitoefenen. 
Wat de erkende stadsgidsen betreft dienen zij recent te beschikken over een ondernemingsnummer 
waardoor zij onder het vigerend reglement vallen. In de praktijk wordt echter vastgesteld dat de 
verdiensten die zij genereren uit hun activiteit als stadsgids vaak niet meer bedragen dan een 
vergoeding voor gemaakte onkosten. 
Wat betreft de erkende sport-, cultuur- en jeugdverenigingen die onder VZW-vorm worden uitgebaat, 
wordt vastgesteld dat zij meestal slechts uit hun onkosten kunnen geraken door de ter beschikking 
gestelde stedelijke subsidies.  
Het Agentschap Binnenlands Bestuur ontving een klacht van de heren Marc De Venter, Stijn Delabie, 
Fernand De Vos en Christian Vanderhauwaert (freelance-journalisten) tegen de beslissing van de 
gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de algemene gemeentelijke heffing. 
In schrijven van 3 april 2020 brengt de heer Didier Detollenaere, waarnemend gouverneur, het 
Stadsbestuur op de hoogte van het definitieve antwoord aan de indieners van de klacht.  
Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur is er geen reden om op te treden. 
Artikel 333 van het decreet over het lokaal bestuur stipuleert dat de toezichthoudende overheid de 
betrokken gemeenteoverheid op de hoogte brengt van haar definitieve antwoord aan de indiener van 
de klacht. Deze mededeling wordt ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad.  

Besluit: 
Artikel 1: 
Kennis te nemen van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 3 april 2020 inzake 
een klacht tegen de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 betreffende de algemene 
gemeentelijke heffing. 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Varia 
20. Agenda gemeenteraad 20 april 2020. Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 19 en artikels 40, 41 en artikel 56 
tot en met 57. 

Relevante documenten 
De voorlopige agenda van de gemeenteraad d.d. 20 april 2020. 

Feiten/context/motivering 
Artikel 56§1 stipuleert dat het college de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad 
voorbereidt. 
Gedurende de voorbije vergaderingen en huidige vergadering van het college werden een aantal 
dossiers behandeld, welke heden kunnen voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 20 april 
2020. 
Overeenkomstig artikel 19 beslist de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad tot bijeenroeping 
van de gemeenteraad/OCMW-raad en stelt hij de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in 
ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen/vast bureau aan de 
voorzitter worden meegedeeld. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen van de voorlopige agenda van de gemeenteraad van 20 april 2020. 
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Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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