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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

DINSDAG 14 APRIL 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 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
1. Plaatsen van zonnepanelen op het politiegebouw. Goedkeuring 

Mobiliteit 
2. Project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen – ondersteuning SOLVA - 2020-2025. 
Beslissing. 

Leven en welzijn 
3. Afrekening 2019 van het convenant met CAW Oost - Vlaanderen vzw in kader van 
preventieve woonbegeleidingen. Goedkeuring tot uitbetaling van het saldo. 

Vrije tijd 
4. Kennisgeving statistieken zwembad van het 1ste kwartaal 2020 
5. Culturele subsidies werkjaar 2019. Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Eindafrekening "Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen van weegbruggen". 
Goedkeuring 
7. Eindafrekening "Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen van DIFTAR- voorzieningen 
bestaande uit een bedieningszuil voorzien van een identificatie- en registratiesysteem, de nodige 
hard- en software en slagbomen". Goedkeuring 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
1. Plaatsen van zonnepanelen op het politiegebouw. 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. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/048  van de technische dienst van 9 april 2020 
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- Prijsoffertes Fluvius en Baltisolar. 
Feiten/context/motivering 

- Door Fluvius werd een studie opgemaakt voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van 
het Politiegebouw. 

o voorstel: het plaatsen van een 42 kVA installatie (= de som van de omvormers). 
 vermogen: 50,2 kWp 
 186 panelen van elk 275W 
 opbrengst: 42.810 kWh/jaar 
 prijs: € 65.577,61 excl. BTW 
 cash-back: 9,5 jaar 
 10 jaar garantie 
 vermogensgarantie: 

• 90% na 12 jaar 
• 80% na 25 jaar 

 omniumgarantie: 3 jaar op materialen, werken en verplaatsing 
- Wij hebben tevens prijs gevraagd bij een privaat bedrijf voor het plaatsen van zonnepanelen, nl 

bij de bvba Baltisolar, Vlamingstraat 16 te 8560 Wevelgem. 
o 1ste voorstel:  

 vermogen: 46,72 kWp 
 146 panelen van elk 320W 
 opbrengst: 39.992 kWh/jaar 
 prijs: € 42.828,00 excl. BTW 
 cash-back: 7,3 jaar 
 20 jaar omnium garantie (werkuren + wisselstukken) 
 Vermogensgarantie: 85% na 25 jaar 

o 2de voorstel: 
 vermogen: 59,52 kWp 
 186 panelen van elk 320W 
 opbrengst: 52.973 kWh/jaar 
 prijs: € 61.028 excl. BTW 
 cash-back: 6,3 jaar 
 20 jaar omnium garantie (werkuren + wisselstukken ) 
 vermogensgarantie: 85% na 25 jaar 

- Wij stellen voor om de levering en plaatsing van 186 zonnepanelen op het politiegebouw toe te 
vertrouwen aan BVBA Baltisolar, Vlamingstraat 16, 8560 Wevelgem voor de prijs van 
éénenzestigduidend en achtentwintig euro (€ 61.028,00) excl. BTW. 

- Voor deze installatie wordt een omnium garantie van 20 jaar gegeven. 
- De fabrikant van de omvormer SMA monitort de installatie continu en geeft de installateur feed-

back wanneer de productie van de stroom geheel of gedeeltelijk uitvalt. 
- Op deze installatie kunnen groene stroom certificaten bekomen worden die momenteel 

€42,873/MWh bedragen.  
- Dit betekent een jaarlijkse inkomst van € 2.271 aan groene stroomcertificaten. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Gaat akkoord dat de levering en plaatsing van 186 zonnepanelen met een vermogen van 320W per 
paneel wordt toegewezen aan de firma Baltisolar, Vlamingstraat 16, 8560 Wevelgem, voor de prijs 
van éénenzestigduizend en achtentwintig euro (€ 61.028) excl. BTW. 
Artikel 2: 
Een krediet is voorzien in het investeringsbudget 2020 – algemene rekening 2210000 – Beleidsitem 
6100. 
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Mobiliteit 
2. Project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen – ondersteuning SOLVA - 2020-2025. 

Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
- 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 
Verslag stuurgroep project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ 7 november 2019. 

Feiten/context/motivering 
De gemeenteraad keurde op 2 juli 2018 het Klimaatplan Ronse goed met het bijhorend actieplan met 
64 maatregelen en 325 acties. Via het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ heeft SOLVA de 
voorbije 3 jaar (2017-2019) de deelnemende gemeenten ondersteund bij de opmaak van het plan en 
de opstart van de acties. De stuurgroep (waarin alle deelnemende gemeenten zijn 
vertegendwoordigd) volgt het project op en neemt gezamenlijk beslissingen over de voortgang van het 
project. Op de laatste stuurgroep van 7 november 2019 werd beslist om in samenwerking met de 
Provincie Oost-Vlaanderen een voorstel uit te werken om het project Klimaatgezond Zuid-Oost-
Vlaanderen dat eind 2019 afliep, te verlengen tot 2025. Er werd voor gekozen om dit verlengen tot 
2025 (en niet tot eindduur klimaatplan nl 2030) omdat dit dan gelijk loopt met legislatuur. Op de 
stuurgroep werd tevens beslist om voor de ondersteuning van de deelnemende gemeenten verder 
een jaarlijkse bijdrage van €4.000 te vragen voor de periode 2020-2025. De focus zal tijdens deze 
periode liggen op de uitvoering van de klimaatplannen: organiseren van bovenlokale projecten (cfr. 
autodelen), voorzien van bovenlokale communicatie & participatie, kennisuitwisseling, ondersteuning 
van gemeenten bij uivoering lokale acties en zoeken naar financiering voor de uitvoering hiervan. 
SOLVA werkt nog een nota uit samen met Provincie Oost-Vlaanderen over de verlenging van het 
project en waarin wordt vastgelegd hoe het vervolgtraject financieel en inhoudelijk kan vorm gegeven 
worden. Om het project te kunnen laten doorlopen, heeft SOLVA reeds de factuur met bijdrage van 
€4.000 voor 2020 verstuurd. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Gaat akkoord om verder beroep te doen op de ondersteuning door SOLVA voor uitvoering van het 
project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ en hiervoor een bedrag van €4.000/jaar te voorzien in 
de begroting 2020-2025. 
 

Leven en welzijn 
3. Afrekening 2019 van het convenant met CAW Oost - Vlaanderen vzw in kader van 

preventieve woonbegeleidingen. Goedkeuring tot uitbetaling van het saldo. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
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Beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016 wat betreft de 
samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid waaronder met CAW Zuid-Oost-Vlaanderen vzw 
in kader van preventie woonbegeleidingen vervat zat. 
Het artikel 4, 5 en 6 van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de stad Ronse en 
CAW Oost-Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – proactieve woonbegeleiding.                                                                         

Relevante documenten 
Verantwoordingsstukken van CAW Zuid-Oost-Vlaanderen vzw: 
 

- Inhoudelijke nota 
- Financiële nota 

Feiten/context/motivering 
CAW Zuid-Oost-Vlaanderen vzw maakte hun jaarrapportage 2019 over aan het lokaal bestuur. Dit is 
een inhoudelijk en financieel verslag van het werkingsjaar 2019. 

Besluit: 
Enig Artikel:  
Het saldo van 2.612,50 euro voor werkjaar 2019 wordt uitbetaald aan CAW Oost-Vlaanderen vzw in 
kader van het convenant preventieve woonbegeleidingen. De storting gebeurt op rekeningnummer: 
BE26 0013 2886 4129 met vermelding ‘LSB – Proactieve woonbegeleiding’. 
 

Vrije tijd 
4. Kennisgeving statistieken zwembad van het 1ste kwartaal 2020 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 
Relevante documenten 
Statistieken 1ste kwartaal per post   
Statistieken 1ste kwartaal totaaloverzicht 
Statistieken 1ste kwartaal % bezetting 

Besluit: 
Artikel 1:  

• Kennis te nemen van de kwartaalstatistieken per post 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en CAW Oost-Vlaanderen vzw  in functie van 
preventie woonbegeleidingen 
 
Inhoudelijke evaluatie 
 
Zie werkingsverslag 
 
Financiële evaluatie: 
 
Ontvangsten 2019: 
Voorschotten Stad Ronse:                 23.512,50 €                                                  23.512,50 € 
 
Verantwoorde uitgaven 2019: 
Personeels- en werkingskosten:                                                                             26.223,53 € 
 
Voorziene subsidie 2019:                                                                                
Overeenkomst proactieve woonbegeleiding                                                           26.125,00 € 
 
 
Te betalen saldo 2019:        € 26.125,00 € - 23.512,50 € =                                     2.612,50€ 
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• Kennis te nemen van de kwartaalstatistieken totaaloverzicht 
• Kennis te nemen van de kwartaalstatistiek % bezetting. 

 

5. Culturele subsidies werkjaar 2019. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 
Het reglement dat betrekking heeft op de subsidiering in het kader van de Cultuurraad 
Relevante documenten 
De berekening van de subsidieverdeling werkjaar 2019 
Adviezen/visum 
Financiële dienst 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de volgende verdeling en de uitbetaling gelinkt aan budget cultuur: 

A.T.B. NATUURVRIENDEN BE52 0014 9036 7109 226,3 
CULT.CENTRALE 'T 
BEUKENOOTJE 

BE27973158637773 265 

CULTURELE CENTRALE 
SENIOREN 

BE38 7512 0055 0772 260,7 

DAVIDSFONDS BE24 7765 9404 1538 520,85 
DE REUZENDRAGERS VAN 
RONSE 

BE23 9531 4867 4491 312,3 

DE STROETE DWEILERS Be76 9730 3882 5595 385,4 
DE THEBETAANSE TROMPETTEN BE88 9795 7566 9541 437 
DE VROLIJKE KRING BE07 0013 8286 7766 574,6 
FEMMA RONSE CENTRUM BE71 7995 5033 6269 295,1 
FILMCLUB RONSE BE50 9730 0788 4518 295,1 
FOTOCLUB RONSE BE03 7370 3148 0684 187,6 
GOKRTI BE55 4436 5318 2144 1976,4 
JCI BE07 9501 2153 4766 927,2 
KON.HARMONIE SINT-CECILIA BE45 0011 1928 2289 2243 
KVG BE83 7785 9641 9915 148,9 
FERM RONSE BE52 7375 1903 3909 303,7 
LETS VLAAMSE ARDENNEN BE33 8916 0404 2046 183,3 
MARKANT BE42 0010 1628 4154 290,8 
MOGHAN VZW BE55 0004 5118 0544 338,1 
NEOS RONSE BE57 4436 7129 1135 376,8 
NAHDA  BE65 0688 8992 3796 153,2 
OKRA BE85 8333 7140 7206 338,1 
OKRA-CREACLUB BE23 8333 8850 7191 118,8 
PASAR BE90 0689 0178 0432 101,6 
PLANCHEE CARREE BE23 6528 3557 8391 265 
PODIUM BE52 7995  1599 2209 1125 
PROF EPHREM DELMOTTE KRING BE12 2850 3451 8992 97,3 
RENAIX PHILATHELIQUE RONSE BE45 1030 2355 3789 84,4 
ROYAL LOCAL UNIQUE BE65 3900 7842 8696 50 
SCHOLA GREGORIANA BE90 9531 4451 6932 316,6 
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SENIORENVERENIGING S-PLUS BE61 9531 4899 6817 161,8 
SENIORENVOLKSDANS BINGO'S BE70 8333 4981 6925 93 
SINT-GREGORIUS BE31 4436 5034 1155 243,5 
SINT-MARTINUSZANGKOOR BE63 0000 6990 8708 290,8 
SINT-PIETERSZANGKOOR BE84 4436 5371 7159 93 
THEATER VTV BE64 7995 0759 6352 3821,1 
TOON OP TOON BE29 7350 3849 7264 239,2 
VIVA-SVV RONSE BE96 0682 2733 6705 153,2 
VROUWEN IN BEWEGING BE10 8916 0409 6004 127,4 
VSIR BE04 7350 4799 0231 93 
WILLEMSFONDS BE17 3631 2877 5321 116,65 
SAMANA SINT-ANTONIUS BE17 7785 9817 6221 277,9 
SAMANA SINT-MARTINUS BE80 0689 1051 4977 144,6 
SAMANA SINT-PIETER BE97 0689 3353 9949  140,3    

EENHEIDSFRONT via budget 
evenementen 

BE68 4436 5948 6134 1250 

Eenheidsfront : 1250 euro via evenementen.  
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Eindafrekening "Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen van weegbruggen". 

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 2020/049 van de technische dienst van 14 april 2020 
- Beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 
- Beslissing van de gemeenteraad van 13 mei 2019 
- Facturen Preciamolen 

Feiten/context/motivering 
Bij de gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2018 werd akkoord gegaan met het ontwerp van de 
heraanleg van het recyclagepark: “leveren en plaatsen van 2 verplaatsbare weegbruggen” voor de 
geraamde prijs van € 32.052,90 inclusief btw.  

De gemeenteraad van 13 mei 2019 besliste om akkoord te gaan met de gunning van het dossier aan 
de firma MOLEN BELGIUM voor de som van 32.110 euro inclusief btw. 

De voorlopige oplevering had plaats op 12 februari 2020. 

Bij de plaatsing van de weegbruggen werd vastgesteld dat het plaatsen van een afrijdbeveiliging 
noodzakelijk was om te vermijden dat de voertuigen naast de weegbrug zouden terecht komen.  

Bij de firma MOLEN BELGIUM werd een offerte aangevraagd en de kostprijs voor de afrijdbeveiliging 
bedraagt € 3.260 exclusief btw en € 3.944,60 inclusief btw. 

Bij OVAM werd de goedkeuring verleend voor een subsidie van 50% voor de bijkomende investering 
van de afrijdbeveiliging. 
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Op 26 januari 2020 maakte de firma MOLEN BELGIUM de factuur voor de afrijdbeveiliging van € 
3.260 exclusief btw en € 3.944,60 inclusief btw over aan de stad.  

Op 17 februari 2020 werd de eindafrekening voor de weegbruggen voor het bedrag van  
€ 26.537 euro en € 32.109,77 inclusief btw overgemaakt aan de stad. 

Aan het College wordt de goedkeuring gevraagd voor de afrekening van de weegbruggen voor een 
totaal bedrag van € 29.797 exclusief btw en € 36.054,37 inclusief btw. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig Artikel:  
Goedkeuring te verlenen voor de eindafrekening van de weegbruggen voor een totaal bedrag van € 
29.797 exclusief btw en € 36.054,37 inclusief btw. 
 

7. Eindafrekening "Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen van DIFTAR- voorzieningen 
bestaande uit een bedieningszuil voorzien van een identificatie- en registratiesysteem, de 
nodige hard- en software en slagbomen". 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 2020/050  van de technische dienst van 14 april 2020 
- Beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 
- Beslissing van de gemeenteraad van 13 mei 2019 
- Factuur Aloatec Ident Systems 

Feiten/context/motivering 
Bij de gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2018 werd akkoord gegaan met het ontwerp van de 
heraanleg van het recyclagepark: “leveren en plaatsen diftar-voorzieningen bestaande uit een 
bedieningszuil voorzien van een identificatie- en registratiesysteem, de nodige hard- en software en 
de slagbomen” voor de geraamde prijs van 50.746 euro exclusief btw en 61.402,66 euro inclusief btw.  
De gemeenteraad van 13 mei 2019 besliste om akkoord te gaan met de gunning van het dossier aan 
de firma Aloatec Ident Systems voor de som van 59.907,1 euro inclusief btw. 
De voorlopige oplevering had plaats op 12 februari 2020. 
Op 20 december 2019 werd de eindafrekening voor de installatie van de DIFTAR-voorzieningen voor 
het bedrag van € 42.010 exclusief btw en € 50.832,10 inclusief btw overgemaakt aan de stad. 
Aan het College wordt de goedkeuring gevraagd voor de afrekening van de DIFTAR-voorzieningen 
voor een totaal bedrag van € 42.010 exclusief btw en € 50.832,10 inclusief btw.  
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig artikel:   
Goedkeuring te verlenen voor de eindafrekening voor de heraanleg van het recyclagepark: “Leveren 
en plaatsen van DIFTAR-voorzieningen bestaande uit een bedieningszuil voorzien van een 
identificatie- en registratiesysteem, de nodige hard- en software en slagbomen” voor een totaal bedrag 
van € 42.040 exclusief btw en € 50.832,10 inclusief btw. 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


	AGENDA
	Punten van de besloten zitting
	Beheer patrimonium en infrastructuur
	1. Plaatsen van zonnepanelen op het politiegebouw. Goedkeuring

	Mobiliteit
	2. Project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen – ondersteuning SOLVA - 2020-2025. Beslissing.

	Leven en welzijn
	3. Afrekening 2019 van het convenant met CAW Oost - Vlaanderen vzw in kader van preventieve woonbegeleidingen. Goedkeuring tot uitbetaling van het saldo.

	Vrije tijd
	4. Kennisgeving statistieken zwembad van het 1ste kwartaal 2020
	5. Culturele subsidies werkjaar 2019. Goedkeuring.


	Bijkomende punten van de besloten zitting
	Beheer patrimonium en infrastructuur
	6. Eindafrekening "Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen van weegbruggen". Goedkeuring
	7. Eindafrekening "Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen van DIFTAR- voorzieningen bestaande uit een bedieningszuil voorzien van een identificatie- en registratiesysteem, de nodige hard- en software en slagbomen". Goedkeuring



	BESLOTEN ZITTING
	Punten van de besloten zitting
	Beheer patrimonium en infrastructuur
	1. Plaatsen van zonnepanelen op het politiegebouw. Goedkeuring

	Mobiliteit
	2. Project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen – ondersteuning SOLVA - 2020-2025. Beslissing.

	Leven en welzijn
	3. Afrekening 2019 van het convenant met CAW Oost - Vlaanderen vzw in kader van preventieve woonbegeleidingen. Goedkeuring tot uitbetaling van het saldo.

	Vrije tijd
	4. Kennisgeving statistieken zwembad van het 1ste kwartaal 2020
	5. Culturele subsidies werkjaar 2019. Goedkeuring.


	Bijkomende punten van de besloten zitting
	Beheer patrimonium en infrastructuur
	6. Eindafrekening "Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen van weegbruggen". Goedkeuring
	7. Eindafrekening "Heraanleg recyclagepark: leveren en plaatsen van DIFTAR- voorzieningen bestaande uit een bedieningszuil voorzien van een identificatie- en registratiesysteem, de nodige hard- en software en slagbomen". Goedkeuring




