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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 4 MEI 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. Leveren en plaatsen van een putpomp met uitrusting en van een waterbehandelingsinstallatie 
op de site "Ronsemeers" - goedkeuring van het proces-verbaal van definitieve oplevering 
2. Aankoop woning Beekstraat 23. Goedkeuring 
3. Leveren en plaatsen van een HS cabine van 160 KVA in de gebouwen van de Politie - 
Politiekegeangenenstraat 14. Goedkeuring. 
4. Verslag van nazicht "Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin - Parkaanleg fase 2" - 
goedkeuring 
5. Verslag van nazicht "Onderhoud 3 oefenvelden sport-en recreatiezone Leuzesesteenweg 
2020-2021-2022" - goedkeuring 

Leven en welzijn 
6. Afrekening 2019 van het convenant met Huurderbond Oost Vlaanderen vzw in functie van het 
lokaal sociaal beleid – huisvesting. Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
7. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede. Bespreking en goedkeuring van de agenda 
van de algemene vergadering van 2 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 
8. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, I.VL.A. 
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 25 juni 2020 en 
vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Economie 
9. Coronabon- stand van zaken verkoop 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
1. Leveren en plaatsen van een putpomp met uitrusting en van een 

waterbehandelingsinstallatie op de site "Ronsemeers" - goedkeuring van het proces-
verbaal van definitieve oplevering 

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 2020/057 van de technische dienst. 
- Proces-verbaal van definitieve oplevering dd 23/04/2020. 

Feiten/context/motivering 
Op 23 april 2020 werd door de heer Danny De Brakeleer, stadsingenieur, de heer Andy Temmerman, 
afgevaardigde van de aannemer EUROWATER Belgium NV en de heer Bart de Gusseme, 
projectleider van Farys/TMVW, overgegaan tot definitieve oplevering van de uitgevoerde werken 
“Leveren en plaatsen van een putpomp met uitrusting en van een waterbehandelingsinstallatie op de 
site Ronsemeers”. 
Tijdens de waarborgperiode is vastgesteld dat de werken in goede staat zijn gebleven en zich geen 
wijzigingen aan de installatie hebben voorgedaan. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Akkoord te gaan met de definitieve oplevering van de werken “Leveren en plaatsen van een putpomp 
met uitrusting en van een waterbehandelingsinstallatie op de site Ronsemeers” door EUROWATER 
Belgium NV uit Nazareth-Eke. 
 

2. Aankoop woning Beekstraat 23. 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 2020/056 van de technische dienst van 24 april 2020.  
- Tabel van aankoop. 
- Ontwerpakte. 
- Situeringsplan. 
- Schattingsverslag. 
- OVAM attest. 

Feiten/context/motivering 
Het schepencollege van 17 februari 2020 heeft het akkoord gegeven aan de technische dienst voor de 
aankoop van de woning in de Beekstraat 23 voor de som van € 125.000 en heeft de opdracht 
gegeven voor het opmaken van het aankoopdossier. 
Inmiddels heeft de technische dienst alle nodige gegevens voor het aankoopdossier ontvangen en 
werd een ontwerpakte opgemaakt. 
Ingeval het college akkoord gaat met de aankoop, kan het dossier aan de goedkeuring van de 
eerstvolgende gemeenteraad worden voorgelegd. 
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Het noodzakelijke krediet voor deze aankoop is voorzien in het investeringsbudget 2020 – algemene 
rekening 2210000 – beleidsitem 06210, het saldo dient te worden voorzien bij de eerstvolgende 
wijziging van het meerjarenplan.  
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Gaat akkoord met het aankoopdossier voor de woning in de Beekstraat 23. 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de aankoop aan de goedkeuring van de 
eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

3. Leveren en plaatsen van een HS cabine van 160 KVA in de gebouwen van de Politie - 
Politiekegeangenenstraat 14. 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 2020/055  van de technische dienst van 21 april 2020. 
- Addendum verslag 2020/055 van de technische dienst van 28 april 2020. 
- Offertes. 

Feiten/context/motivering 

- Voor het vernieuwen van de HS cabine van de Politie in de Politiekegevangenenstraat 14 werd 
bij verschillende firma’s een offerte aangevraagd. 

- Van de ontvangen offertes heeft de firma DEBA de offerte met de laagste prijs bezorgd zijnde 
€ 26.602,02 exclusief btw en € 32.188,44 inclusief btw. 

- Op de offerte van de firma DEBA werd de variante prijs voor het nemen van een oliestaal 
doorgegeven. De prijs bedraagt € 450 exclusief btw en € 544,5 inclusief btw per transfo. 

- Op basis van de ontvangen offertes wordt voorgesteld om de werken te gunnen aan de firma 
DEBA, Moorstraat 24, te Nevele voor de som van € 26.602,02 exclusief btw en € 32.188,44 
inclusief btw. 

- Het noodzakelijke krediet voor deze opdracht dient voorzien te worden bij de eerstvolgende 
wijziging van het meerjarenplan. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Gaat akkoord dat de levering en plaatsing van de HS cabine in de gebouwen van de Politie in de 
Politiekegevangenenstraat wordt toegewezen aan de firma DEBA, Moorstraat 24 te Nevele voor de 
som van € 26.602,02 exclusief btw en € 32.188,44 inclusief btw. 
Artikel 2: 
Gaat akkoord met de prijs de firma DEBA voor het nemen van een oliestaal voor de som van € 450 
exclusief btw en € 544,5 inclusief btw per transfo. 
Artikel 3: 
Het noodzakelijke krediet voor deze opdracht dient voorzien te worden bij de eerstvolgende wijziging 
van het meerjarenplan. 
 

4. Verslag van nazicht "Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin - Parkaanleg fase 2" - 
goedkeuring 

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

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

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 

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

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 

Relevante documenten 
- Het verslag van nazicht opgesteld door de Technische Dienst op 28 april 2020. 
- De notullen van de gemeenteraad dd 18 november 2019. 
- De offerte van aannemer Soga NV. 
- Analyseverslag veiligheidscoördinator. 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “PARKAANLEG DE STADSTUIN FASE 2” werd een bestek met nr. W 
319 opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.356.477,80 excl. btw of € 1.641.338,13 incl. 
21% btw. 
De gemeenteraad verleende in zitting van 18 november 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, 
de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure. 
De aankondiging van opdracht 2020-508555 werd gepubliceerd op 13 maart 2020 op nationaal 
niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 21 april 2020 om 10.30 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 19 augustus 2020. 
Er werden 10 offertes ontvangen: 
- Arbowar nv, Driesstraat 80 te 8790 Waregem (€ 1.227.817,87 excl. btw of € 1.485.659,62 incl. 21% 
btw); 
- CASTELEYN EN ZONEN nv, STEENOVENSTRAAT 80 te 8760 Meulebeke (€ 1.067.987,19 excl. 
btw of € 1.292.264,50 incl. 21% btw); 
- Aannemingen De Witte, Krommewege 43 te 9990 Maldegem (€ 1.030.571,09 excl. btw of 
€ 1.246.991,02 incl. 21% btw); 
- KRINKELS NV, Weversstraat 39 te 1840 Londerzeel (€ 1.166.010,69 excl. btw of € 1.410.872,93 
incl. 21% btw); 
- Jozef Vanden Buverie & Co NV, Spildoornstraat 16 te 8792 Desselgem (€ 1.241.708,86 excl. btw of 
€ 1.502.467,72 incl. 21% btw); 
- NORRE-BEHAEGEL BVBA, Koninklijke Baan 196 te 8434 WESTENDE (€ 1.240.476,53 excl. btw of 
€ 1.500.976,60 incl. 21% btw); 
- SOGA NV, Aven Ackers 14 te 9130 VERREBROEK (€ 1.023.053,82 excl. btw of € 1.237.895,12 incl. 
21% btw); 
- STEENHAUT BVBA, Nieuwenhovenstraat 20 te 8540 DEERLIJK (€ 1.096.861,59 excl. btw of 
€ 1.327.202,52 incl. 21% btw); 
- THV WAWEBO ALONCO, Aven Ackers 15 te 9130 VERREBROEK (€ 1.171.443,47 excl. btw of 
€ 1.417.446,60 incl. 21% btw); 
- WANNIJN NV, Buissestraat 36 te 9690 KLUISBERGEN (€ 1.187.177,39 excl. btw of € 1.436.484,64 
incl. 21% btw); 
De Technische Dienst stelde op 28 april 2020 het verslag van nazicht van de offertes op. 
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde SOGA 
NV, Aven Ackers 14 te 9130 VERREBROEK, tegen het nagerekende offertebedrag van 
€ 1.023.053,82 excl. btw of € 1.237.895,12 incl. 21% btw. 
De veiligheidscoördinator stelde een verslag op waaruit blijkt dat deze offerte eveneens voldoet aan 
het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en latere wijzigingen. 

Adviezen/visum 
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Een visum is vereist van de financieel directeur. De financieel directeur verleende een visum op 
28 april 2020. 

Na beraadslaging 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 april 2020, opgesteld 
door de Technische Dienst. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 :  
De opdracht “PARKAANLEG DE STADSTUIN FASE 2” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde SOGA NV, Aven Ackers 14 te 9130 
VERREBROEK, tegen het nagerekende offertebedrag van € 1.023.053,82 excl. btw of € 1.237.895,12 
incl. 21% btw. 
Artikel 4 :  
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. W 
319. 
Artikel 5 :  
Er is een krediet van € 500.000 aanwezig voor het financieren van bovengenoemde opdracht in het 
investeringsbudget van 2020 onder artikel 2240000, beleidsitem 06100 en een krediet van € 250.000 
in het investeringsbudget van 2021. Het saldo dient voorzien te worden bij wijziging van het 
meerjarenplan. 
 

5. Verslag van nazicht "Onderhoud 3 oefenvelden sport-en recreatiezone Leuzesesteenweg 
2020-2021-2022" - goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet) en artikel 57. 
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 
- Het verslag van nazicht opgesteld door de Technische Dienst op 29 april 2020. 

- de offerte van aannemer Van Belle Sportvelden en Tuinaanleg. 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “ONDERHOUD VOETBALVELDEN SPORT- EN RECREATIEZONE 
LEUZESESTEENWEG 2020-2021-2022” werd een bestek met nr. W320 opgesteld door Stad Ronse. 
Deze opdracht is als volgt opgedeeld: 
* Basisopdracht ( ONDERHOUD VOETBALVELDEN SPORT- EN RECREATIEZONE 
LEUZESESTEENWEG 2020-2021-2022), raming: € 18.191,25 excl. btw of € 22.011,41 incl. 21% btw; 
* Verlenging 1 ( ONDERHOUD VOETBALVELDEN SPORT- EN RECREATIEZONE 
LEUZESESTEENWEG 2020-2021-2022), raming: € 18.191,25 excl. btw of € 22.011,41 incl. 21% btw; 
* Verlenging 2 ( ONDERHOUD VOETBALVELDEN SPORT- EN RECREATIEZONE 
LEUZESESTEENWEG 2020-2021-2022), raming: € 18.191,25 excl. btw of € 22.011,41 incl. 21% btw. 
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 54.573,75 excl. btw of € 66.034,23 incl. 
21% btw. 
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Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 30 maart 2020 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 30 maart 2020 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- VAN HULLE PAUL GRONDWERKEN nv, KANEGEMSTRAAT 1 te 8700 Tielt; 
- LAVAERT bvba, TRILOYSTRAAT 43 te 8930 Rekkem; 
- VV GROENTECHNIEK, Tontestraat 2 te 8510 Kooigem; 
- GROENSERVICE BVBA, Voortstraat 41 te 2890 Sint-Amands; 
- SCHEERLINCK SPORT NV, Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem; 
- DE CEUSTER NV, Fortsesteenweg 30 te 2860 Sint-Katelijne-Waver; 
- VAN BELLE SPORTVELDEN EN TUINAANLEG BVBA, Raaptorfstraat 1 te 8551 Heestert. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 24 april 2020 om 11.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 22 augustus 2020. 
Er werden 3 offertes ontvangen: 
- LAVAERT bvba, TRILOYSTRAAT 43 te 8930 Rekkem (€ 14.222,25 excl. btw of € 17.208,92 incl. 
21% btw); 
- VAN BELLE SPORTVELDEN EN TUINAANLEG BVBA, Raaptorfstraat 1 te 8551 Heestert 
(€ 12.789,00 excl. btw of € 15.474,69 incl. 21% btw); 
- DE CEUSTER NV, Fortsesteenweg 30 te 2860 Sint-Katelijne-Waver (€ 25.965,00 excl. btw of 
€ 31.417,65 incl. 21% btw); 
De Technische Dienst stelde op 29 april 2020 het verslag van nazicht van de offertes op. 
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de basisopdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde VAN BELLE SPORTVELDEN EN TUINAANLEG BVBA, Raaptorfstraat 1 
te 8551 Heestert, tegen het nagerekende offertebedrag van € 12.789,00 excl. btw of € 15.474,69 incl. 
21% btw. 

Na beraadslaging 

Besluit: 
Artikel 1 :  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 29 april 2020, opgesteld 
door  de Technische Dienst. 
Artikel 2 :  
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 :  
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde VAN BELLE SPORTVELDEN EN TUINAANLEG BVBA, 
Raaptorfstraat 1 te 8551 Heestert, tegen het nagerekende offertebedrag van € 12.789,00 excl. btw of 
€ 15.474,69 incl. 21% btw. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als de 
basisopdracht. 
Artikel 4 :  
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
W320. 
Artikel 5 :  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget, op rekening 6130100 – beleidsitem 
07400 en in het exploitatiebudget van de volgende dienstjaren. 
 

Leven en welzijn 
6. Afrekening 2019 van het convenant met Huurderbond Oost Vlaanderen vzw in functie van 

het lokaal sociaal beleid – huisvesting. Goedkeuring. 
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 waar ook een overeenkomst met de 
Huurdersbond Oost Vlaanderen vzw deel van uitmaakte. 
Het artikel 4, 5 en 6 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en 
Huurdersbond Oost Vlaanderen vzw. 

Relevante documenten 
Verantwoordingsstukken van Huurderbond Oost Vlaanderen vzw: 

• Inhoudelijke nota 
• Financiële nota met bewijsstukken 

Feiten/context/motivering 
Huurdersbond 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 3.000 euro voor werkjaar 2019 wordt uitbetaald aan Huurderbond Oost Vlaanderen vzw 
in kader van de samenwerkingsovereenkomst voor juridisch advies aan huurders aan te bieden via 
een adviespunt in Ronse. De storting gebeurt op rekeningnummer: 880-2547411-44 met vermelding 
‘LSB – Huisvesting’ 
 

Intergemeentelijke samenwerking 
7. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede. Bespreking en goedkeuring van de 

agenda van de algemene vergadering van 2 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger. Beslissing. 

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, artikels 34, 35, 432 en 445. 
- De statuten van Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.  
- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij de heer David Vandekerkhove, raadslid, 

aangeduid werd als vertegenwoordiger en mevrouw Rossana Khoshaba, raadslid, als 
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van IGS Westlede tijdens de hele legislatuur 2019-
2024. 

Relevante documenten 
- Schrijven van 10 april 2020 van IGS Westlede houdende uitnodiging voor het bijwonen van de 

algemene vergadering op 02 juni 2020 in het hoofdgebouw van crematorium Westlede met 
vermelding van de agenda. 

- Documentatie met betrekking tot de algemene vergadering van 02 juni 2020. 

 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw in 
functie van het lokaal sociaal beleid – huisvesting, organiseren van juridisch advies voor huurders 
 
Inhoudelijke evaluatie 
zie algemene evaluatie 
 
Financiële evaluatie: 
Inkomsten 2019:     voorschotten                                                                                    0,00 € 
Verantwoorde uitgaven 2019:                                                                                 3.359,74 € 
Voorziene subsidie 2019:                                                                                        3.000,00 € 
 
 
Te betalen saldo 2019:    3000,00 € – 0,00 € =                                                        3.000,00 € 
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Feiten/context/motivering 
De Stad Ronse is als vennoot aangesloten bij de Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) Westlede. 
Bij schrijven van IGS Westlede van 10 april 2020 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering van 02 juni 2020 met als agenda :  
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 3 december 2019 
2. Goedkeuring Jaarrekening 2019 
3. Verslag Commissaris-Revisor 
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 
5. Werkingsverslag 2019 
6. Remuneratieverslag 
7. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Nevele 
8. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Waarschoot. 

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. 
 

8. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, I.VL.A. 
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 25 juni 2020 
en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 

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, artikels 427 en 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 04 maart 2019 houdende de aanduiding van een 

vertegenwoordiger, namelijk mevrouw Sylvie Van Overmeeren en plaatsvervanger, namelijk de 
heer Ignace Michaux, voor de algemene vergaderingen van I.VL.A., voor de legislatuur 2019 - 
2024. 

- De statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse 
Ardennen, I.VL.A., artikel 31. 

Relevante documenten 
- Schrijven van I.VL.A. van 24 april 2020 betreffende de algemene vergadering van 25 juni 2020. 
- Jaarverslag 2019 van de Raad van Bestuur. 
- Het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2019. 
- Jaarrekening boekjaar 2019. 

Feiten/context/motivering 
De Stad Ronse, aangesloten bij I.VL.A., werd uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene 
vergadering van I.VL.A. op 25 juni 2020.  
De agenda luidt als volgt : 

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 
2019. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019. 
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor. 

Varia. 

In artikel 432, alinea 3, van het decreet over het Lokaal Bestuur, wordt bepaald dat de deelnemende 
gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende 
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering.  

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

Economie 
9. Coronabon- stand van zaken verkoop 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 

Relevante documenten 
Overzicht bestellingen Coronabon dd. 30 april 2020 

Feiten/context/motivering 
De Corona maatregelen treffen heel wat burgers en ondernemers. De maatregelen gelden voorlopig 
tot zondag 3 mei. Dit zijn de gevolgen voor handel en horeca: 

- Horecazaken zijn gesloten sinds zaterdag 14 maart 2020- enkel thuisleveringen en take-away 
zijn toegelaten 

- Niet essentiële winkels zijn gesloten sinds woensdag 18 maart 2020-12u. 
- Enkel voedingswinkels, krantenwinkels, apotheken, doe-het zelf zaken en tuincentra zijn open. 

Op 11 mei zullen de winkels terug de deuren mogen openen. Voor horecazaken is het nog afwachten. 

In de collegezitting van 30 maart 2020 werd beslist om akkoord te gaan met de opmaak van een 
website www.shoppeninronse.be waarbij alle handelaars en horecazaken op het grondgebied Ronse 
worden vermeld. Deze website is ondertussen reeds actief. 

Coronabon- stand van zaken 
Op maandag 6 april 2020 werd eveneens de actie ‘ Coronabon’ gestart i.s.m. de Unie der handelaars 
en UNIZO. Een Coronabon kan aangekocht worden voor 50€ maar heeft een aankoopwaarde van 
60€. De consument kiest op de website www.shoppeninronse.be in welke winkel hij de bon wenst te 
bestellen. 
De bon kan momenteel reeds gebruikt worden als de zaak nog open is of kan besteed worden na de 
Corona periode want de bon blijft 1 jaar geldig. 
Tot op heden werden 641 bonnen verkocht. Dit komt overeen met een omzet van 38.460€ die toch 
rechtstreeks bij de lokale handel en horeca zal worden besteed. 
De inbreng per Coronabon is 10€. Unie der Handelaars heeft zich geëngageerd om deze kost te 
dragen maar had niet verwacht dat dit zo’n succes zou hebben. Tot op heden heeft de Unie der 
Handelaars hier 3.500€ bijgedragen aan deze Coronabon. De stad heeft een bijdrage geleverd vanuit 
het Middenstandscontact van 2.500€.  
De Unie der handelaars vraagt nu of de stad nog 1.000€ extra kan voorzien vanuit het 
Middenstandscontact wat zou betekenen dat de UDH van de stad Ronse in totaal 7.000€ hebben 
besteed aan deze maatregel. 
De Unie der handelaars heeft te kennen gegeven dat ze niet meer dan 3.500€ kunnen investeren in 
deze actie. De braderie wordt dit jaar niet georganiseerd of toch niet in de vorm zoals ze de voorbije 
jaren werd georganiseerd. Dit betekent dat ze daar wel een stuk inkomsten mislopen. 
Daarom wordt gevraagd om de bonnen die extra verkocht worden, nadat we de 700 hebben bereikt, 
kan gefinancierd worden door de stad.  
De actie loopt nog tot 11 mei, wanneer de winkels worden heropend. Wanneer blijkt dat de winkels 
toch nog niet mogen openen op 11 mei, stellen we voor om de actie nog te verlengen. 
In de afgelopen 3 weken werden 640 bonnen verkocht. Dit brengt het gemiddelde op ongeveer 200 
bonnen per week. Vermoed wordt dus dat er op het einde van de actie, indien 11 mei, ongeveer 1.000 
bonnen zullen verkocht zijn. Het extra te voorziene budget zal dus tussen ongeveer 3.000€ bedragen. 
Rekening Middenstandscontact 
Sinds jaren stond er een klein reserve op de rekening van het Middenstandscontact ten bedrage van 
4.810€. Hiervan werd reeds 2.500€ besteed voor deze Coronabon. Aangezien de UDH reeds 3.500€ 
bijpaste, wordt aan de stad gevraagd om nu nog 1.000€ te storten en dan daarnaast een extra budget 
te voorzien voor alle bonnen die nog verkocht worden ( vanaf 700) tot einde actie. 

http://www.shoppeninronse.be/
http://www.shoppeninronse.be/
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Adviezen/visum 
Aangezien er nog een reserve is op de rekening van het Middenstandscontact stel ik voor om deze 
actie mee te ondersteunen. Ze komt tenslotte ten goede van alle handelaars en horeca uitbaters die 
het momenteel moeilijk hebben. Daarom stel ik voor om 1.000€ over te schrijven van de rekening van 
het Middenstandscontact naar de Cadeaucheque en om 3.000€ extra budget te voorzien voor de 
Coronabonnen die verkocht worden tot 11 mei 2020. 

Voordracht 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te hebben genomen van de stand van zaken van de actie met de Coronabon die gestart werd 
op maandag 6 april 2020. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan om een budget van 1.000€ van het Middenstandscontact te reserveren voor deze 
actie en dit bedrag door te storten op de rekening van Cadeaucheque Ronse waarvan deze actie 
beheerd wordt. 
Artikel 3: 
Akkoord te gaan om een extra budget te voorzien van 5.000 euro voor de extra verkoop van 
Coronabonnen (wanneer nu de grens van 700 bonnen is bereikt) en de actie te laten lopen tot eind mei 
2020 voor de handelaars en voor de horeca tot eind juni 2020. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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