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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 18 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. Onderhoud voetbalvelden sport- en recreatiezone Leuzesesteenweg 2017-2018-2019 - 
goedkeuring oplevering 
2. Project O207089: Heraanleg van de bestaande riolering in Broeke in samenwerking met AWV. 
Goedkeuring proces-verbaal van ingebruikname. 

Mobiliteit 
3. Aanvullend reglement Broeke - tijdelijk invoeren snelheidsbeperking 30km/u. - opheffen 

Economie 
4. Coronabonnen- financiering- Goedkeuring 

Vrije tijd 
5. Gebruiksovereenkomst m.b.t. de lokalen van het Erfgoedcentrum Ronse. Goedkeuring. 
6. Vraag van Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Ronse tot vrijstelling van huurgeld. Beslissing. 
7. Subsidieaanvragen sportclubs werkingsjaar 2019.  Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Economie 
8. Online tool met data om steun voor handel en economie te bepalen. Prijsofferte van Graydon. 
Beslissing. 

Vrije tijd 
9. Heropening Kunstacademie Vlaamse Ardennen 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
1. Onderhoud voetbalvelden sport- en recreatiezone Leuzesesteenweg 2017-2018-2019 - 

goedkeuring oplevering 
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. 
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Relevante documenten 

- Verslag 2020/065 van de technische dienst, zijnde het proces-verbaal van oplevering van de 
werken “Onderhoud voetbalvelden sport- en recreatiezone Leuzesesteenweg 2017-2018-
2019”. 

Feiten/context/motivering 

-  Op 11 mei 2020 werd door de heer D. De Brakeleer, stadsingenieur, bijgestaan door de heer 
Peter Luwaert, technisch medewerker groendienst, overgegaan tot nazicht van de werken 
“Onderhoud voetbalvelden sport- en recreatiezone Leuzesesteenweg 2017-2018-2019”, 
uitgevoerd door de firma VV Groentechniek uit Pecq. 

- Er werd vastgesteld dat het werk in goede staat van onderhoud is gebleven. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Akkoord te gaan met de oplevering van de werken “Onderhoud voetbalvelden sport- en recreatiezone 
Leuzesesteenweg 2017-2018-2019” door de firma VV Groentechniek uit Pecq. 
 

2. Project O207089: Heraanleg van de bestaande riolering in Broeke in samenwerking met 
AWV. Goedkeuring proces-verbaal van ingebruikname. 

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 2020/064 van de technische dienst van 11 mei 2020.  
- Proces-verbaal van ingebruikname. 
- Opmerkingen bij proces-verbaal van ingebruikname. 
- Foto’s bij proces-verbaal van ingebruikname 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van de openstelling van Broeke vond op 11 mei 2020 een rondgang plaats, in 
aanwezigheid van de stad Ronse, Agentschap Wegen & Verkeer en de aannemer, firma 
Wannijn. Van deze rondgang werd een proces-verbaal van ingebruikname opgemaakt met een 
bijhorende lijst met opmerkingen en foto’s. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het proces-verbaal van ingebruikname van Broeke. 
 

Mobiliteit 
3. Aanvullend reglement Broeke - tijdelijk invoeren snelheidsbeperking 30km/u. - opheffen 
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;  
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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 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden 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 in zitting van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De collegebeslissing van 19 december 2016 voor het invoeren van  een tijdelijke snelheidsbeperking 
van 30km/u. in Broeke 

Feiten/context/motivering 
In Broeke werd omwille van de slechte staat van het wegdek en in afwachting van de heraanleg, een 
tijdelijke snelheidsbeperking ingevoerd van 30km/u. vanaf de Kruisstraat tot aan de Stefaan-Modest 
Glorieuxlaan. 
De heraanleg van Broeke is intussen uitgevoerd en de tijdelijke snelheidsbeperking van 30 km/u. kan 
dus opgeheven worden. Er geldt terug een snelheidsregime van 50 km/u. (bebouwde kom). 

Besluit: 
Artikel 1:  
De collegebeslissing van 19 december 2016 over het invoeren van een tijdelijke snelheidsbeperking 
van 30km/u. in Broeke wordt opgeheven. 
 

Economie 
4. Coronabonnen- financiering- Goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 

Relevante documenten 
Overzicht bestellingen Coronabon dd. 14 mei 2020 

Feiten/context/motivering 
Coronabon- stand van zaken 
De actie van de Coronabon werd opgestart op maandag 6 april 2020. 
Tot op heden werden 1317 bonnen verkocht. Zie overzicht in bijlage. 
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 3.500€ bijgedragen aan deze Coronabon. De stad heeft vanuit het Middenstandscontact 
eveneens een eerste bijdrage van 3.500€ gestort. Hiermee werden de eerste 700 verkochte 
Coronabonnen gefinancierd.  
Aangezien deze actie ook alle handelaars uit Ronse toelaat om deel te nemen en de actie een groter 
succes is dan verwacht, werd in de collegezitting van 4 mei 2020 beslist om deze actie als Corona 
steunmaatregel voor ondernemers te beschouwen.  
In de collegezitting van 4 mei werden 2 bijkomende beslissingen genomen: 

1) De actie wordt voor handelszaken verlengd tot 31 mei 2020 en voor horeca tot 30 juni 2020; 
2) De stad heeft in de zitting van 4 mei 2020 ook beslist om reeds 5.000€ over te schrijven naar 

de rekening van de cadeaucheque aangezien de Unie aan het prefinancieren was maar in 
geldnood zou komen. Dit bedrag werd reeds overgemaakt. 

Dit betekent concreet dat de actie van de Coronabon op heden werd gefinancierd voor de verkoop 
van 1200 bonnen ( 3.500€ van de UDH en 8.500 € van de stad = 12.000€/10€= 1200 bonnen) 
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Op datum van 14 mei 2020 werden 1317 bonnen verkocht dus dit betekent dat de UDH terug aan het 
prefinancieren is en deze werkwijze complex wordt. 

Daarom stel ik het volgende voor: 
De stad stort iedere maandag een bedrag van 2.500€ op de rekening van de Cadeaucheque Ronse 
BE89 7370 2948 2585 en dit vanaf maandag 18 mei ( in de praktijk dinsdag 19 mei 2020) tot en 
met maandag 28 juni 2020. Op woensdag 30 juni zullen de laatste Coronabonnen verkocht 
worden en zullen we de eindafrekening maken. Deze eindafrekening zal ofwel betekenen: 

1) Dat de stad nog een laatste bedrag moet storten als blijkt dat er meer bonnen verkocht 
zijn 

2) Dat de stad nog een deel teruggestort krijgt indien blijkt dat er minder bonnen verkocht 
zijn  

Deze beslissing maakt dat de actie werkbaar blijft in de praktijk ( niet elke week een aparte nota 
met stand van zaken en afrekening!). 
Adviezen/visum 
Om de actie i.v.m. de Coronabon verder te kunnen zetten met een minimale last op de dienst lokale 
economie stel ik voor om deze werkwijze gunstig te adviseren. Een wekelijkse nota met stand van 
zaken maakt de werking stug en zorgt mogelijks voor problemen indien de UDH de actie niet meer 
kan prefinancieren met de nodige gevolgen voor de consument. 

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: 
Akoord te gaan om iedere week, en dit telkens op maandag, een bedrag van 2500€ te storten op de 
rekening van de Cadeaucheque, zijnde BE89 7370 2948 2585 en dit tot eind mei 2020. Vanaf juni tot 
eind juni 1250 € te storten en dan de eindafrekening op te maken. 
 

Vrije tijd 
5. Gebruiksovereenkomst m.b.t. de lokalen van het Erfgoedcentrum Ronse. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56 §1, 40 en 41. 
- Collegebeslissing d.d. 26 augustus 2019, waarin principieel beslist werd om over te gaan tot: 

o het ter beschikking stellen van een lokaal aan de Geschied- en Oudheidkundige Kring 
van Ronse, in het nieuwe gebouw van het Stadsarchief, meer bepaald op de eerste 
verdieping aan de straatkant 

o het vragen van een huurgeld van 500 euro per jaar, alle kosten inbegrepen 
o het opmaken van een gebruiksovereenkomst voor alle verenigingen of instanties die in 

het archiefgebouw een lokaal toegewezen krijgen. 

Relevante documenten 
Het voorstel tot gebruiksovereenkomst. 
Feiten/context/motivering 
Sinds de oprichting van het Stadsarchief in 2010 werd er naar gestreefd om de verschillende 
‘historische’ actoren in Ronse onder eenzelfde dak te huisvesten.  Dat zulks in samenwerking met  het 
Stadsarchief een positief verhaal zal worden, is evident. Het faciliteert niet enkel de persoonlijke 
contacten op het ogenblik dat de lokalen en diensten open zijn voor het publiek, het is ook zo dat er 
wederzijds naar elkaar doorverwezen kan worden voor verdere hulp aan bezoekers, wat versterkend 
werkt. 
Vermits de lokalen van het Erfgoedcentrum Ronse, gelegen in de Politiekegevangenenstraat, waarvan 
het Stadsarchief deel uitmaakt, afgewerkt zijn, is het nodig om een gebruiksovereenkomst op te 
maken voor de verenigingen en instanties die er zich willen vestigen. 
Het gebruik van een lokaal in het Erfgoedcentrum Ronse wordt van kracht na ondertekening van deze 
gebruiksovereenkomst door beide partijen. 
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Het gebruik van een lokaal in het Erfgoedcentrum Ronse, gelegen te Ronse, 
Politiekegevangenenstraat, wordt van kracht na ondertekening van deze gebruiksovereenkomst door 
beide partijen. 

Besluit: 
Enig artikel: 
de Voorzitter van de Gemeenteraad uit te nodigen om het voorstel tot gebruiksovereenkomst voor de 
lokalen van het Erfgoedcentrum op de dagorde van de eerstvolgende zitting te plaatsen. 
 

6. Vraag van Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Ronse tot vrijstelling van huurgeld. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het  decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
Mail dd 18042020 van Rudi Boudringhien, voorzitter Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Ronse’ waaruit 
blijkt dat de harmonie sedert half februari 2020 (begin van huidig speelseizoen) kunnen om 
begrijpelijke redenen : 
*geen gebruik maken van ons gehuurd lokaal in de Zuidstraat; 
*kunnen wij bijgevolg geen repetities houden; 
*vervallen alle eerder geplande concerten, nu reeds met zekerheid voor volledige 1ste semester (wat 
met de rest van 
het seizoen?); 
*hebben wij dus ook geen inkomsten; 
*blijven een aantal onkosten wel doorlopen zoals huur lokaal, verplichte verzekeringen enz.… 
*Gezien de huidige subsidieregeling waarbij gesubsidieerd wordt in functie van het aantal prestaties; 

Feiten/context/motivering 
Dhr Boudringhien stelt de volgende vragen: 
Vraag om rekening te willen houden met de hierboven aangehaalde argumenten voor het berekenen 
en toekennen van het subsidiebedrag voor dit catastrofaal werkingsjaar 2020 (normaliter uitbetaald in 
2021). 
Kunnen de huurgelden voor dit rampjaar niet herbekeken worden? 

Adviezen/visum 
Huurgeld: De maanden dat verenigingen geen gebruik kunnen maken van het lokaal brengen we in 
mindering van de huurgelden van het komende jaar of we storten deze som terug. Dit wil zeggen 50 
euro per maand dat de toegang tot hun lokaal verboden is. 
Subsidies 2020: het feit dat elke erkende vereniging minder activiteiten zal hebben in het werkingsjaar 
2020 zal de waarde van 1 punt automatisch hoger liggen met als gevolg dat elke vereniging een hoger 
bedrag zal krijgen. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan om vrijstelling van huurgeld te verlenen tot eind juni 2020 en dit te verrekenen met 
het te betalen huurgeld voor 2021, het wordt niet teruggestort. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het berekenen van de werkingssubsidies voor het werkjaar 2020 volgens het 
reglement. 
 

7. Subsidieaanvragen sportclubs werkingsjaar 2019.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
- Het subsidiereglement voor sportverenigingen en reglement extra toelagen voor 

sportevenementen, goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 december 2008. 
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Relevante documenten 
- Samenvattende lijst uit te betalen subsidies werkingsjaar 2019. 
- Advies van sportraad van 13 mei 2020.. 

Feiten/context/motivering 
In de BBC staan volgende budgetten opgenomen voor het werkingsjaar 2019 voor subsidies aan 
sportverenigingen: 
- 52.200€ gewone subsidie onder actie VT9 9.1.1 
- 20.272€ impulssubsidie onder actie VT9 9.2.1 
- 6.000€ extra toelage 
- 5.400€ toelage sportraad onder actie VT9 9.1.1 
1. Gewone subsidie en extra toelage 
Het bedrag van 52.200€ wordt verdeeld aan de sportclubs voor de gewone subsidie en 6.000€ als 
extra subsidie.  Deze bedragen worden verdeeld volgens de subsidiereglementen die eind 2008 
werden goedgekeurd. Na het positief advies van de sportraad werd beslist om de extra toelage bij 2 
clubs voorlopig niet toe te kennen wegens annulatie van de activiteiten door de coronamaatregelen,  
maar het dossier verder te bekijken in de loop van 2020. (zie laatste kolom tabel in bijlage) 
2. Impulssubsidie 
Daarnaast werd eind 2008 ook een extra hoofdstuk aan het sportbeleidsplan toegevoegd betreffende 
de impulssubsidie die gaat over ‘de kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders’.  Ook dit 
bedrag wordt verdeeld volgens het impulssubsidiereglement voor de sportclubs met jeugdwerking. 
Adviezen/visum 
Positief advies van de sportraad. 

Besluit: 
Artikel 1:   
Gaat akkoord met de subsidieverdeling en geeft de opdracht om de subsidies uit te betalen aan de 
sportverenigingen tegen uiterlijk 15 juli 2020.  
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Economie 
8. Online tool met data om steun voor handel en economie te bepalen. Prijsofferte van 

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

Relevante documenten 
- E-mail van SOLVA met betrekking tot een offerte van Graydon. 
- Perstekst van de Stad Leuven. 

Feiten/context/motivering 
Graydon heeft recentelijk een tool gelanceerd die voor iedere gemeente zeer nauwkeurig per sector, 
per straat, per bedrijf kan aangeven hoe zwaar de corona-impact is en wat intussen het effect is 
dankzij de federale en Vlaamse steunmaatregelen. 
Indien alle aangesloten gemeenten instappen kan tot maximaal 50% korting gegeven worden. Het 
prijsmodel is gebaseerd op inwonersaantal.  
Kostprijs voor de Stad Ronse:  
Standaardprijs: 7.500 euro 
Prijs aan 50% korting: 3.750 euro. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Akkoord te gaan om in te stappen mits aanspraak kan gemaakt worden op de korting. 
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Vrije tijd 
9. Heropening Kunstacademie Vlaamse Ardennen 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 

Relevante documenten 
De nota van de heer Pascal Devreese, directeur van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen, 
betreffende het voorstel tot heropening van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen vanaf dinsdag 2 
juni 2020. 
Feiten/context/motivering 
Naar aanleiding van de beslissing van het GEES van 11 mei ’20 jl. met betrekking tot 
de mogelijkheid van een gedeeltelijke heropstart van het Deeltijds Kunstonderwijs in Vlaanderen, stelt 
de heer Pascal Devreese, directeur van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen, het volgende 
openingsplan voor: 
Fase 1: Vanaf dinsdag 2 juni tot 30 juni ’20: 
- Inschrijvingen (fysiek op afspraak / telefonisch / online). 

- Mogelijkheid bieden tot oefenen op wel bepaalde instrumenten in de academie (orgel, piano, 
klavecimbel, harp en slagwerk) aan leerlingen die thuis niet over het instrument beschikken. 

- Mogelijkheid tot individuele ‘1 op 1-les’ (docent-student) bieden aan studenten die willen 
doorstromen naar het Hoger Kunstonderwijs en Koninklijke Conservatoria. 

Fase 2: Vanaf maandag 8 juni tot 30 juni ’20: 
Mogelijkheid tot individuele ‘1 op 1-les’ (docent-student) bieden aan studenten 4de Graad, Derde Jaar 
(laatste jaar) én Specialisatie in de domeinen Muziek en Woordkunst-Drama, die hun leertraject in de 
Kunstacademie dit academiejaar afronden. 
Alle mogelijke lessen worden georganiseerd in de hoofdvestigingsplaats te Ronse, 
op bepaalde voorziene locaties. Bij de mogelijke heropstart wordt voldaan aan de vereisten vermeld in 
het ‘draaiboek’ voor DKO (organisatie rond veiligheid, hygiëne, toegangswegen, lessituaties). 
Na het opstellen van een risicoplan met de bevoegde experts/preventie-adviseurs, dient het voorstel 
te worden onderhandeld tijdens een Bijzonder Comité. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Akkoord te gaan met het voorstel van openingsplan voor het Kunstacademie Vlaamse Ardennen. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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