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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

LIJST VAN BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 25 MEI 2020 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Eva 
Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard 
Verstichel, Guillaume Devos, Fatima Hbili, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Faiza El Ghouch, raadslid  
 

Wegens de getroffen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 wordt 
deze gemeenteraad gehouden via video conference. 

De vergadering wordt opgenomen, live uitgezonden en kan herbekeken worden via de 
website van de Stad Ronse. 
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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.                                                           

Aanpassing.                                                                                                                     
Beslissing. 

2. Participatiereglement Lokaal Bestuur Ronse.                                                       
Goedkeuring van het participatiereglement en opheffing van de beslissing van de 
gemeenteraad d.d. 04 juni 2007 houdende goedkeuring van het reglement 
klachtenbehandeling.                                                                                                       
Beslissing. 

3. Protestantse Kerk van Ronse.                                                                                       
Jaarrekening van het dienstjaar 2019.                                                                                   
Advies. 

4. Protestantse kerk van Ronse.                                                                                  
Budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2020.                                                         
Aktename. 

5. Protestantse Kerk van Ronse.                                                                                              
Budget van het dienstjaar 2021.                                                                                     
Aktename. 

Openbare veiligheid 
6. Politie.                                                                                                                                  

Vacant verklaren van een betrekking van hoofdinspecteur van politie (middenkader) voor 
de Dienst Interventie/Onthaal (Directie Operationeel Beheer) van de Politiezone Ronse.                                       
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                            
Beslissing. 

7. Politie.                                                                                                                                     
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) voor de 
Dienst Interventie-Onthaal van de Politiezone Ronse.                                                      
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                           
Beslissing. 

8. Politie.                                                                                                                                    
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) voor de 
Dienst Interventie/Onthaal (Directie Operationeel Beheer) van de Poltiiezone Ronse.  
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                        
Beslissing. 

Financieel beheer 
9. Politiezone Ronse.                                                                                                      

Jaarrekening dienstjaar 2019.                                                                                                                    
1) Kasnazicht.                                                                                                                           
Toestand op 31 december 2019.                                                                                      
Kennisname.                                                                                                                                    
2) Begrotingsrekening 2019 en balans- en resultatenrekening 2019.                              
Vaststelling. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
10. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                  

Grondverkopen voor 3 bovengrondse parkeerplaatsen en een ondergrondse 
parkeerplaats gelegen binnen residentie Janus en voor een appartement met 
aanhorigheden gelegen binnen residentie Catillus.                                                         
Goedkeuring. 
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11. Aankoop van de woning gelegen in de Beekstraat nummer 23.                       
Goedkeuring. 

12. Aanleggen van een voetbalveld in kunstgras op de sportzone en aanbrengen van 
LED-verlichting.                                                                                                                  
Goedkeuring van de gunning aan nv Lesuco uit Huldenberg. 

Leven en welzijn 
13. Stadsgebouw "De Botaniek".                                                                                            

Aanpassing van de gebruiksovereenkomsten voor het stadsgebouw gelegen in de 
Spinstersstraat nummer 36.                                                                                        
Goedkeuring. 

Vrije tijd 
14. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                                 

Doorlichting uitgevoerd door de onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming.                                                                                                           
Kennisname van het doorlichtingsverslag, de aandachtspunten en de daaraan 
gekoppelde actieplannen. 

Verzelfstandiging 
15. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf, AGB Sport, 

Cultuur en Ontspanning inzake de terbeschikkingstelling van het zwembadcomplex. 
Goedkeuring. 

16. Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA Bouwmaatschappij 
Ronse cvba.                                                                                                                       
Goedkeuring van de jaarrekening 2019 en van het bijhorend jaarverslag van de Raad 
van Bestuur. 

Intergemeentelijke samenwerking 
17. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                             

Aanduiding van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024 en intrekking van de 
gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019.                                                                 
Beslissing. 

18. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                             
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering, tevens 
jaarvergadering, van 19 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger.                                                                                                          
Beslissing. 

19. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.                                                            
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 02 juni 
2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                     
Beslissing. 

20. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                              
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 10 juni 
2020 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                                 
Beslissing. 

21. 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 van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 
22. Bijkomend punt ingediend door raadslid Tom Deputter, namens de Open Vld-fractie, 

houdende voorstel tot organisatie van een financiële commissie of informeel overleg 
over de impact van de Corona-crisis en treffen van passende financiële maatregelen 
voor de Stad Ronse. 
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Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
01. Politie.                                                                                                                               

Aanvraag van een hoofdinspecteur van politie, tewerkgesteld bij de Dienst Interventie 
van de lokale politie Ronse, tot toekenning van non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering (NAVAP).                                                                                                                         
Beslissing. 

02. Politie.                                                                                                                               
Ambtshalve oppensioenstelling van een inspecteur van politie, tewerkgesteld op de 
Dienst Interventie/Onthaal van de Politiezone Ronse.                                                              
Kennisname. 

 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.                                                           
Aanpassing.                                                                                                                     
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41, 2°. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 38.  
- De gemeenteraadsbeslissing van 03 februari 2020 houdende de goedkeuring van de 

aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.  
- De gemeenteraadsbeslissing van heden houdende de goedkeuring van het 

participatiereglement van het Lokaal Bestuur Ronse.  

Feiten/context/motivering 

De gemeenteraad stelde bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement 
vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en 
waarin minstens een aantal bepalingen worden opgenomen over: 

9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt 
uitgeoefend en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld; 

In Ronse voorziet het lokaal bestuur een aantal kanalen en mogelijkheden voor inspraak en 
burgerparticipatie. Deze zijn beschreven in het Participatiereglement. 
Het Participatiereglement omvat ook artikels omtrent het indienen van een verzoekschrift. 
Daarom wordt voorgesteld om artikels 40 en 41 omtrent het indienen van een verzoekschrift 
te verwijderen uit het huishoudelijk reglement en te vervangen door het volgende:  
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Bestaande tekst 
Artikel 40:  
§1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, 
schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.  
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift 
moet de vraag duidelijk zijn.  
De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en 
schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur 
en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.  
§2. De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens 
bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste 
orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.  
§3. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de 
gemeente behoort, zijn onontvankelijk.  
Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden 
overgemaakt aan het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de 
hoogte gebracht.  
§4. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:  
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;  
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;  
3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd 
ingediend;  
4° het taalgebruik ervan beledigend is.  
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om 
een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.  
Artikel 41:  
§1. Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de 
gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien 
het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later 
ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.  
§2. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het College van 
Burgemeester en Schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het 
verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.  
§3. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de 
eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken 
orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van 
een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.  
§4. Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening 
van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het 
verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het 
verzoekschrift. 
Nieuwe tekst 
Artikel 40: 
De nadere voorwaarden om verzoekschriften in te dienen en de wijze waarop de 
verzoekschriften worden behandeld, zijn opgenomen in het participatiereglement van het 
Lokaal Bestuur Ronse. 

 
Met de uitwerking van een Participatiereglement, waarin artikelen omtrent het indienen van 
verzoekschriften worden opgenomen, wordt aan de bepaling in artikel 38, 9° van het decreet 
over het Lokaal Bestuur tegemoetgekomen. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
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Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad als volgt goed te keuren:  

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 
1° Een mondelinge vraag: is een vraag om uitleg dat door een gemeenteraadslid aan een lid 
van het College van Burgemeester en Schepenen wordt gesteld over gemeentelijke 
aangelegenheden die niet op de agenda van de gemeenteraad staan, maar dat wel een 
actueel karakter heeft. 
2° Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, 
vormen één fractie. 
3° De fractieleider is een door elke fractie in de gemeenteraad aangeduid gemeenteraadslid 
dat optreedt als woordvoerder van de fractie en die de in dit reglement toegewezen 
bevoegdheden uitoefent. 
4° Met een amendement kan de gemeenteraad een besluit nemen dat afwijkt van het 
ontwerpbesluit. Een amendement wordt ingediend door één of meer gemeenteraadsleden. 
5°. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen 
niet meegerekend. 

Bijeenroeping gemeenteraad 
Artikel 1:  
§1. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het 
vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De vergaderingen starten om 19u, tenzij de 
oproepingsbrief anders vermeldt. 

§2. De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt 
de agenda van de vergadering op. 
De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke 
oproeping met als bedoeling de vergaderingen aansluitend te laten doorgaan. Hierbij stelt de 
voorzitter voor gemeente en OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op. 

§3. De oproeping wordt verzonden via e-mail. De dossiers die betrekking hebben op de 
agenda worden ter beschikking gesteld op de wijze voorzien in artikel 9 van dit reglement. 

§4. De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:  
1° een derde van de zittinghebbende leden  
2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige 
gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst 
van 11 juli tot en met 15 augustus 
3° het College van Burgemeester en Schepenen  
4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen 
bevoegdheden van de burgemeester. 

In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de agenda 
vermelden, met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur 
van de beoogde vergadering. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan 
de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de 
voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in artikel 2 van dit reglement, kan nakomen.  

De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur 
en met de voorgestelde agenda. 

Gemeenteraadsleden, die niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering verontschuldigen 
zich op voorhand via een mail gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen 
directeur en de Dienst Bestuursadministratie. 
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Artikel 2: 
§1. De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de 
vergadering bezorgd aan de gemeenteraadsleden.  

 In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. 

§2.  De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de 
vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De 
agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. 

Artikel 3: 
§1.Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda 
van de gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing 
via e-mail aan de algemeen directeur, de gemeenteraadsvoorzitter en de Dienst 
Bestuursadministratie. Noch een lid van het College van Burgemeester en Schepenen, noch 
het College als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken. 

§2. De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de 
voorzitter van de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met 
de bijbehorende toegelichte voorstellen. De mededeling gebeurt via e-mail.  

Openbare of besloten vergadering  

Artikel 4:  
§ 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. 

§ 2.De vergadering is niet openbaar als: 
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk 
punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering; 
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist 
tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van 
ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. 

De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan, de aanpassingen van het 
meerjarenplan en de jaarrekening) zijn in elk geval openbaar. 

Artikel 5:  
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in 
tuchtzaken.  

Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de 
gemeenteraad, waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda van 
het openbare deel afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de 
voorzitter de OCMW-raad waarna de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt. 
Na het sluiten van de vergadering van de OCMW-raad, opent de voorzitter het besloten deel 
van de gemeenteraad.  

Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een 
punt in besloten zitting moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering van de 
gemeenteraad, enkel met dit doel, worden onderbroken.  

Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een 
punt in openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de 
eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, of in 
geval van de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten zitting, enkel met dat doel, 
worden onderbroken. 

Artikel 6:  
De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet 
de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. 
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Informatie voor raadsleden en publiek 

Artikel 7:  
§1. Plaats, dag en uur van de gemeenteraadsvergadering en de agenda worden openbaar 
bekend gemaakt door publicatie op de webstek van de gemeente. Dit gebeurt uiterlijk acht 
dagen voor de vergadering. 

Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 
24 uur nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze bekendgemaakt. 

In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk 
vóór de aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt. 

Artikel 8:  
§1. De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op 
de webstek van de gemeente zoals bepaald in artikels 285 tot 287 van het Decreet over het 
Lokaal Bestuur (hierna DLB genoemd). 

Artikel 9:  
§1. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de nota's, de feitelijke gegevens, 
de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda 
ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op de ftp-server ter beschikking 
gehouden van de raadsleden. 

§2. Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening 
worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp besproken wordt 
aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd. 

Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt 
aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld. 

Deze stukken worden op dezelfde wijze bezorgd aan de raadsleden zoals de oproeping in 
artikel 1, §3.  

§3. Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem 
aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de 
dossiers voor de vergadering van de gemeenteraad.  

Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking 
van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. 

De raadsleden richten hun verzoek per e-mail aan de algemeen directeur of de 
verantwoordelijke van de Dienst Bestuursadministratie.  

Op een schriftelijke vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een mondelinge 
toelichting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt 
overeengekomen. 

Artikel 10: 
§1. De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, 
ongeacht de drager, die het bestuur van de gemeente betreffen. 

§2. De notulen van het College van Burgemeester en Schepenen worden, uiterlijk op de 
tweede dag na de vergadering van het College waarop de notulen werden goedgekeurd, 
verstuurd aan de gemeenteraadsleden. Dit gebeurt via een e-mail met een link naar de ftp-
server. 

§3. De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor 
de gemeenteraad, wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden. 
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§4. De raadsleden hebben via de ftp-server steeds toegang tot: 
- De gemeenteraadsdossiers 
- Verslagen van de overlegorganen van Autonome Gemeentebedrijven en andere 

verzelfstandigde agentschappen  
- Verslagen van de overlegorganen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
- Verslagen van de adviesraden 
- Dossiers en verslagen van de gemeenteraadscommissies 
- Verslagen college van burgemeester en schepenen 
- Verslagen van de gemeenteraad. 

§5. Alle andere documenten en dossiers dan die in artikel 9 en artikel 10, § 2 tot § 4, die 
betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, kunnen door de raadsleden ter plaatse 
geraadpleegd worden. 

Om het College in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten 
betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het College 
schriftelijk of via e-mail via de algemeen directeur en de Dienst Bestuursadministratie mee 
welke documenten zij wensen te raadplegen. 

Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag 
meegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien. 

Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week 
volgend op  het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af 
te zien van inzage. 

§6. De gemeenteraadsleden kunnen een gratis afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken 
en akten.  

De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een formulier dat 
hen daartoe ter beschikking wordt gesteld.  

§7. De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die 
de gemeente opricht en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven. 

Om het College in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen 
de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen 
bezoeken. Dag en uur worden in onderling overleg bepaald met de algemeen directeur. 

Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen 
in de werking. De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker. 

Artikel 11:  
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het College van Burgemeester en Schepenen 
mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van 
beslissing nodig. 

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk 
geantwoord.  

Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad kunnen 
de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op 
de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens 
de volgende zitting geantwoord. 

Gemeenteraadsleden kunnen op voorhand hun vragen, die ze mondeling wensen te stellen 
tijdens de eerstvolgende gemeenteraadszitting, doorsturen via e-mail naar de bevoegde 
schepen, de Dienst Bestuursadministratie en de algemeen directeur  zodat de bevoegde 
schepen de nodige informatie kan opvragen en die ook kan meedelen tijdens de eerstvolgende 
vergadering. Op deze manier kunnen mondelinge vragen direct beantwoord worden tijdens de 
zitting. 
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Quorum 
Artikel 12:  
Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de 
aanwezigheidslijst. De namen van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen 
vermeld. 

Artikel 13:  
§1. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de 
zittinghebbende leden van de gemeenteraad aanwezig is.  

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te 
kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 

§2. De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste 
aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op 
geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de 
agenda voorkomen. 

In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van artikel 26 van het DLB overgenomen. 

Wijze van vergaderen 

Artikel 14:  
§1. De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de 
vergaderingen. 

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn 
om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 

§2. Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de 
gevallen voorzien in het DLB. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van een 
bepaald agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie, 
toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun 
vorming, kwalificatie en /of beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen 
zij door de voorzitter uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de 
besluitvorming. 

Artikel 15:  
§1. De voorzitter van de gemeenteraad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en 
doet alle mededelingen die de raad aanbelangen. 

De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de 
agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist. 

§2. Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraad voorkomt, mag niet in bespreking 
worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. 

Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de 
aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden 
in de notulen vermeld. 

Artikel 16:  
§1. Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de gemeenteraad welk lid 
aan het woord wenst te komen over het voorstel. 
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van 
gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden. 

§2. Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad 
wanneer ze aan het woord komen. 
De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven. 
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Artikel 17:  
Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde 
feiten. 

In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, 
waarvan de bespreking aldus wordt geschorst: 
1° om te vragen dat men niet zal besluiten; 
2° om de verdaging te vragen; 
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie; 
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou 
behandeld worden; 
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; 
6° om naar het reglement te verwijzen. 

Artikel 18:  
De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de 
amendementen ter stemming gelegd. 

Artikel 19:  
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het 
reglement of voor een terugroeping tot de orde. 

Als een gemeenteraadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan 
alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een 
eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door 
de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, 
tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. 

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en 
bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. 

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht 
de orde te verstoren. 

Artikel 20:  
§1. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.  

Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. 

Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid 
dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of 
de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. 

§2. De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens 
van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de 
zaal doen verwijderen. 

De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-
verbaal bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de 
betrokkene. 

Artikel 21:  
Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, 
tenzij de voorzitter er anders over beslist.  

Artikel 22:  
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het 
gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de 
vergadering zal schorsen of sluiten. 

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad 
moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. 

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. 



 12/53 

Artikel 23:  
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt 
voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking. 

Wijze van stemmen 

Artikel 24:  
§1. Voor elke stemming in de gemeenteraad omschrijft de voorzitter het voorwerp van de 
bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken. 

§2. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, 
onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het 
voorstel verworpen.  

Artikel 25:  
§1. De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport. 

Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het beleidsrapport hebben 
vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport goed zoals vastgesteld door 
de OCMW-raad. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief 
vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door 
de OCMW-raad niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat 
geval vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door 
de gemeenteraad. 

§2. De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het beleidsrapport. 

In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer 
onderdelen die hij aanwijst in het gemeentelijke deel van het beleidsrapport.  In dat geval mag de 
gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de 
afzonderlijke stemming. 

Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden 
gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de 
gemeenteraad. Als de OCMW-raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, 
vervalt die vaststelling en stelt de OCMW-raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op 
een volgende vergadering. 

Artikel 26:  
§1. De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 4. 
§2. Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen: 
1° de stemming bij handopsteking  
2° de mondelinge stemming; 
3° de geheime stemming. 
§3. De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige 
leden de mondelinge stemming vraagt. 
§4. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen; 
2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de gemeentelijke 
bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de 
organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 
3° individuele personeelszaken. 

Artikel 27:  
De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de 
stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 25, § 1 van dit reglement vraagt hij 
achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ stemmen en welke zich 
onthouden. 

Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. 
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Artikel 28:  
§1. De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten 
uitspreken. Zij doen dat (met uitzondering van de voorzitter) in volgorde van de rangorde. 

§2. De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. 

Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, 
dan is er staking van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen van art. 31 
van dit reglement). De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van stemmen. 

§3. De stemming per fractie gebeurt als volgt. De fractieleider geeft mondeling de keuze van de 
fractie weer door het uitspreken van ‘akkoord’, ‘niet akkoord’ of ‘onthouding’.  

Artikel 29:  
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig 
schrijfgerief ter beschikking gesteld.  

De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven 
van een blancostembriefje. 

Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de 
jongste twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de 
stemopnemingen na te gaan. 

Artikel 30:  
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit 
aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan 
worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. 

Artikel 31:  
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke 
voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de 
benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de 
vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over 
de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. 

Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, 
dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, 
aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van 
stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. 

Notulen en zittingsverslag 

Artikel 32:  
§1.De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken 
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad 
geen beslissing heeft genomen.  

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of 
bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft 
gestemd of zich onthield.   
 
§2. De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in 
chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en 
van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Het zittingsverslag wordt 
vervangen door een audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad, die 
kan bekeken worden via de gemeentelijke webstek. 

§3. Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4, §2 en artikel 5 van dit 
reglement in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en 
wordt er geen zittingsverslag opgesteld. 
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Artikel 33:  
§1. De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van 
artikels 277 en 278 van het DLB. 

§2. De notulen van de vorige vergadering worden samen met de oproeping van de volgende 
vergadering verzonden aan de raadsleden. De goedgekeurde notulen worden op de ftp-server 
gezet. 

§3. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over 
de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de 
gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd 
en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur ondertekend. 
In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de 
gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. 

§4. Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk 
staande de vergadering opgemaakt en door algemeen directeur en de meerderheid van de 
aanwezige raadsleden ondertekend. 

Artikel 34:  
§1. De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend 
zoals bepaald in artikels 279 tot 283 van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

§2. De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet over 
het lokaal bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de 
algemeen directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 
283 van het decreet over het Lokaal Bestuur.  

Fracties 

Artikel 35:  
De gemeenteraad bestaat uit volgende fracties:  

- CD&V 
- N-VA 
- Sp.a 
- Open-Vld 
- Groen. 

Artikel 36:  
Op vraag van de voorzitter van de gemeenteraad en op vraag van de fractieleiders kan een 
overleg met de fractieleiders georganiseerd worden met als doel afspraken te maken en 
aspecten te bespreken die te maken hebben met de werking van de gemeenteraad en de 
gemeenteraadscommissies. De vergadering met de fractieleiders wordt voorgezeten door de 
voorzitter van de gemeenteraad en bijgestaan door de algemeen directeur of een door haar 
aangewezen personeelslid. 
Gemeenteraadscommissies 

Artikel 37:  
§1. De gemeenteraad  richt 5 commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. 
De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de 
gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de 
wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de 
beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en 
belanghebbenden horen.  
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Volgende gemeenteraadscommissies worden opgericht:  
- Organisatieontwikkeling en financiën 
- Vrije tijd  
- Wonen en werken  
- Leven en welzijn 
- Veiligheid. 

§2. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden nl. 9 leden. De 
mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens 
eenzelfde berekeningswijze die de gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De 
berekeningswijze is als volgt:  
CD&V: 3 
N-VA: 2 
Sp.a: 2 
Open Vld: 1 
Groen: 1. 

De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan 
de fracties waarvan leden deel uitmaken van het College van Burgemeester en Schepenen 
steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke 
fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door 
middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter 
van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te 
begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van 
voorkomen op de akte van voordracht.  

§3. Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht 
eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren 
niet meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, 
noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal 
leden in de commissie. 

§4. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-
commissieleden en kandidaat-vervanger ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van 
de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie 
van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening 
van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor 
de fractie. 

§5. Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met 
raadgevende stem in de commissie zetelt. 

§6. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het College 
van Burgemeester en Schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De 
gemeenteraad duidt de voorzitters van de andere commissies aan. Indien de voorzitter van een 
gemeenteraadscommissie verontschuldigd is, wordt de voorzitter vervangen door een ander lid 
van de gemeenteraadscommissie die door de voorzitter van de gemeenteraadscommissie 
aangeduid wordt. 
§7. De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de 
commissie kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief vermeldt 
de agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt eveneens 
bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de webstek van de gemeente.  

De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

De vergaderingen van de commissies  zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden 
als voor de gemeenteraad (zie art. 4 t/m 6 van dit reglement). 

De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de 
gevallen zoals in art. 26 §4 van dit reglement.  



 16/53 

De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, 
waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen. 
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een 
aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt bezorgd. 

Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer 
personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door 
het college van burgemeester en schepenen. 

§8. De tuchtcommissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad. De 
tuchtcommissie vergadert besloten. 

Vergoedingen raadsleden 

Artikel 38: 
§1. Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, 
wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn: 
1° de vergaderingen van de gemeenteraad; 
2° de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (incl. deze waarvoor raadsleden 
overeenkomstig art. 37, §3, vierde lid van het DLB zijn aangewezen als leden met 
raadgevende stem), echter a rato van 75% van het presentiegeld van een 
gemeenteraadszitting. Dit geldt voor de raadsleden die lid zijn van de 
gemeenteraadscommissie. De voorzitter van de gemeenteraadscommissie ontvangt voor de 
vergadering van de commissie waarvan hij voorzitter is 100%; 
3° de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft, maar waarvoor het 
aanwezigheidsquorum niet werd bereikt; 
4° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond, het presentiegeld kan slechts 
verleend worden als het raadslid minstens een half uur aanwezig is op de vergadering;  
5° de vergaderingen die werden hervat op een andere dag. 

Voor de vergaderingen van de OCMW-raad die aansluiten op een vergadering van de 
gemeenteraad, wordt géén presentiegeld verleend. 

§2. Het presentiegeld bedraagt 190 euro voor de vergaderingen van de gemeenteraad. 

De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de vergaderingen 
van de gemeenteraad die hij voorzit. 

Artikel 39:  
§1. Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, kunnen gemeenteraadsleden 
kopieën bekomen van gemeentelijke bestuursdocumenten.  

Alle raadsleden krijgen ook een beveiligde toegang tot de ftp-server van de gemeente. 

§2. De gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, 
ingericht door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of VVSG en/of documentatie, 
terugvorderen van het stadsbestuur, voor zover deze relevant zijn voor de uitoefening van hun 
mandaat, met een maximum bedrag van 250 euro/jaar/gemeenteraadslid. De vergoeding dient 
aangevraagd te worden per 1 december voor kosten gemaakt in het afgelopen jaar. Deze 
kosten dienen verantwoord met bewijsstukken (betalingsbewijs, programma,…). 
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en dienen vergelijkbaar te zijn met 
deze van vormingsinitiatieven voor het stadspersoneel. Ze betreffen in principe enkel 
vormingscycli of studiedagen in het binnenland. 

Er zullen geen kosten vergoed worden voor het behalen van bijkomende diploma’s. De 
relevantie en de kostprijs van de vorming zullen beoordeeld worden door de algemeen 
directeur. 

Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten van de 
mandatarissen. Dat document is openbaar. 
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§3. De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de 
rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt 
van de gemeenteraadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen 
die de gemeenteraadsleden overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt.  

Verzoekschriften 

Artikel 40:  
De nadere voorwaarden om verzoekschriften in te dienen en de wijze waarop de verzoekschriften 
worden behandeld, zijn opgenomen in het Participatiereglement van het    Lokaal Bestuur Ronse. 

2. Participatiereglement Lokaal Bestuur Ronse.                                                       
Goedkeuring van het participatiereglement en opheffing van de beslissing van de 
gemeenteraad d.d. 04 juni 2007 houdende goedkeuring van het reglement 
klachtenbehandeling.                                                                                                       
Beslissing. 

Voor dit agendapunt wordt door de sp.a-fractie samen met de Groen-fractie een 
amendement ingediend. 

Er wordt voorgesteld om in het Participatiereglement voor het Lokaal Bestuur Ronse, onder 
de rubriek “Verzoekschriften, voorstellen en vragen” een hoofdstuk toe te voegen met 
betrekking tot het Vragenhalfuurtje voor burgers, als volgt :  

“Vragenhalfuurtje voor burgers 

Artikel XX 

§1. Iedere inwoner van Ronse heeft het recht om, ten persoonlijke titel of namens een vereniging 
of organisatie met een werking op het grondgebied van Ronse, vragen te stellen of 
voorstellen te doen tijdens de besloten zitting van de gemeenteraad.  

§2. Het spreekrecht vangt aan bij de start van de gemeenteraadszitting. Het spreekrecht per 
raadszitting beslaat in zijn geheel maximum een half uur, met een maximum aantal van drie 
sprekers/vraagstellers per raadszitting. Een spreker/vraagsteller/vereniging/organisatie kan 
slechts één keer per raadszitting aan bod komen.  

§3. Het spreekrecht kan slaan op alle zaken van gemeentelijk belang en alle medebewindstaken 
die tot de bevoegdheid van een gemeentelijk bestuursorgaan behoren.  

Telkens moet er een band zijn met de stad Ronse, hetzij doordat het onderwerp een 
aanknopingspunt heeft met de stad Ronse (bv. territoriaal), hetzij betrekking heeft op zijn 
inwoners, of op een belangrijk deel ervan. 

Het spreekrecht slaat op het stellen van vragen, het uiten van een standpunt of het geven 
van een toelichting. 

Het spreekrecht kan niet slaan op: 

˗ individuele dossiers of individuele belangen van burgers, ondernemingen of 
verenigingen 

˗ persoonlijke aangelegenheden of aangelegenheden die betrekking hebben op punten 
die geagendeerd zijn of moeten worden in de besloten zitting van de gemeenteraad 

˗ persoonlijke standpunten en/of houdingen van raadsleden of leden van het College van 
Burgemeester en Schepenen 

˗ -onderwerpen die ingevolge de wetgeving op de openbaarheid van bestuur van 
openbaarheid zijn uitgesloten. 
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De vraag tot uitoefening van het spreekrecht wordt in bovenstaande gevallen door de 
voorzitter van de gemeenteraad onontvankelijk verklaard. Hetzelfde geldt indien het gaat 
over een standpunt, vraag of toelichting die kwetsend of beledigend is voor een of meerdere 
personen. 

§4. Het spreekrecht moet vooraf per e-mail of per brief worden aangevraagd bij de voorzitter 
van de gemeenteraad en de algemeen directeur van de stad, uiterlijk tien dagen voor de 
zitting van de gemeenteraad waarop het niet-raadslid wil spreken. De aanvrager geeft aan 
of het gaat om een meningsuiting, het geven van een toelichting of het stellen van een 
vraag. In dit laatste geval geeft de aanvraag op aan welk lid van het College van 
Burgemeester en Schepenen de vraag is gericht.  

In ieder geval bevat iedere aanvraag het onderwerp en een toelichting daaromtrent, en 
indien het een vraag betreft de tekst van de vraag, zodoende dat de voorzitter van de 
gemeenteraad de ontvankelijkheid kan beoordelen. De aanvraag bevat ook steeds de naam 
van de aanvrager en zijn adres- en contactgegevens, alsook de mededeling of de 
aanvrager in persoonlijke naam, dan wel voor een vereniging of onderneming wenst te 
spreken.  

Van de aanvragen tot uitoefening van het spreekrecht en de beoordeling over de 
ontvankelijkheid ervan door de gemeenteraadsvoorzitter wordt een kopie aan de 
raadsleden meegestuurd met de bijgevoegde dagorde van de gemeenteraad.  

§5. Iedere spreker krijgt maximum vijf minuten voor het stellen van zijn vraag, het uiteenzetten 
van zijn standpunt of het geven van een toelichting. Het College van Burgemeester en 
Schepenen krijgt eveneens maximum vijf minuten om de vraag te beantwoorden of een 
reactie te geven op het verstrekte standpunt of de toelichting.  

§6. De voorzitter van de gemeenteraad waakt over de goede orde van de bijeenkomst en zorgt 
ervoor dat de spreker de toegemeten tijd niet overschrijdt, zich aan het opgegeven 
onderwerp houdt, en zich onthoudt van beledigingen en verwijten. 

Bij overtreding van de bepalingen van dit reglement, kan de voorzitter de spreker het woord 
ontnemen, voor de desbetreffende gemeenteraadszitting en de volgende raadszittingen 
gedurende een periode van twee jaar. Ontstaat er tumult of wordt de orde verstoord, dan 
kan de voorzitter de gesprekronde beëindigen.  

§7. Het verslag van het spreekmoment wordt toegevoegd aan de notulering van de 
desbetreffende gemeenteraadszitting.” 

De heer Paul Carteus, gemeenteraadsvoorzitter, vraagt om over dit amendement een 
stemming per fractie te houden. De CD&V-fractie en de N-VA-fractie verklaren zich niet 
akkoord met het toevoegen van de rubriek ‘vragenhalfuurtje voor burgers’ aan het 
Participatiereglement van het Lokaal Bestuur Ronse. De sp.a-fractie, de Open Vld-fractie 
en de Groen-fractie gaan wel akkoord.  

Gezien de uitslag van de stemming wordt het amendement verworpen. Het dossier 
“Participatiereglement voor het Lokaal Bestuur Ronse” wordt zoals oorspronkelijk 
voorgesteld, aan de gemeenteraad ter stemming voorgelegd.  

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en artikel 41, 2° 
en 15° lid. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 302, 303 en 304-325. 
- Besluit van de gemeenteraad d.d. 04 juni 2007 tot goedkeuring van het reglement 

klachtenbehandeling Stad Ronse en latere wijzigingen. 
- Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22 december 2011 tot goedkeuring 

van het reglement inzake klachtenprocedure. 
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 06 januari 2020 houdende 

goedkeuring van een voorstel van participatiereglement. 
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 april 2020 houdende 

goedkeuring van een voorstel van participatiereglement. 
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Relevante documenten 

- Huidig reglement van klachtenbehandeling van de Stad Ronse. 
- Huidig reglement inzake klachtenprocedure van het sociaal huis en buitenschoolse 

kinderopvang.  

Feiten/context/motivering 

In Ronse voorziet het lokaal bestuur een aantal kanalen en mogelijkheden voor inspraak en 
burgerparticipatie. Deze worden beschreven in dit reglement. Hierbij wordt met ”lokaal bestuur” 
zowel het stadsbestuur als het OCMW van de Stad Ronse bedoeld. De “raden” zijn de OCMW-
raad en de gemeenteraad.  

Iedere burger kan op elk moment het lokaal bestuur contacteren met een vraag of melding.  Dit 
kan zowel aan de balie, telefonisch, per mail of via de sociale media. De contactgegevens hiertoe 
zijn terug te vinden op de website van de stad. Het lokaal bestuur engageert zich om elke vraag 
zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden en op te volgen.  

Daarnaast zijn er echter ook enkele specifieke kanalen die inwoners en burgers de mogelijkheid 
geven tot inspraak en participatie :  
1. Een melding maken van een probleem of situatie 
2. Een klacht indienen bij de klachtenmanager 
3. Een verzoekschrift, voorstel of vraag indienen bij de organen van het lokaal bestuur  
4. Een verzoek indienen tot het organiseren van een volksraadpleging 
5. Deelnemen aan het beleid via de stedelijke Adviesraden 
6. Bij grote projecten wil het lokaal bestuur de burgers informeren en mee laten participeren aan 
de hand van infovergaderingen, inspraakmomenten en participatietrajecten op maat.  

Dit reglement is niet beperkend bedoeld. Naast de inspraak- en participatievormen die in dit 
reglement worden beschreven, kan het lokaal bestuur ook steeds op andere manieren de 
inwoners en belanghebbenden informeren, consulteren en betrekken. 

Het participatiereglement omvat ook artikels omtrent het indienen van een klacht. Daarom wordt 
voorgesteld om het huidig klachtenreglement op te heffen en wordt er geopteerd om de procedure 
rond klachtenbehandeling van het stads- en OCMW-bestuur af te stemmen op elkaar. De 
behandeling van de klachten zal voortaan gebeuren door de klachtenmanager van het 
stadsbestuur. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan het participatiereglement zoals volgt : 

“PARTICIPATIEREGLEMENT LOKAAL BESTUUR RONSE 
Meldingen 

Artikel 1 
Elke inwoner of burger kan schriftelijk of digitaal een melding indienen. Dit kan via een brief 
gericht aan het lokaal bestuur, het meldingsformulier in het jaarlijks informatiemagazine 
“Ronse uw Stad” of via het digitale meldingsformulier op de website.  

Artikel 2 
Elke melding wordt geregistreerd en doorgegeven aan de bevoegde dienst van het lokaal 
bestuur. Als de melding betrekking heeft op zaken waarvoor het lokaal bestuur niet bevoegd 
is, wordt de melding doorverwezen naar de bevoegde instantie. 

Artikel 3 
Meldingen worden zo spoedig mogelijk behandeld door de bevoegde diensten. De 
verzender van de melding wordt daarbij op de hoogte gebracht van de belangrijkste stappen 
in de behandeling van zijn melding binnen een redelijke termijn.  
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Klachten 
Artikel 4 

§1. Onder ‘klacht’ in de zin van deze regeling wordt verstaan : een manifeste uiting waarbij 
een ontevreden burger bij de overheid klaagt over een door de overheid al dan niet verrichte 
handeling of prestatie. 
§2. Een klacht kan zowel betrekking hebben op : 

- Een foutief verrichten van een handeling of prestatie 
- Het afwijken van een vastgelegde of gebruikelijke werkwijze 
- Het niet uitvoeren van een handeling of prestatie. 

§3. Een handeling of prestatie kan zowel betrekking hebben op : 
- Een behandelingswijze van de ambtenaar 
- Een termijn  
- Een beslissing van de ambtenaar. 

§4. Klachten kunnen betrekking hebben op zowel het handelen van ambtenaren, als op het 
handelen van burgemeester, schepen, raadslid of personen die werken voor derden en die 
in opdracht van een bestuursinstelling, onder de vorm van een contract diensten voor de 
bestuursinstelling verrichten of bepaalde werkzaamheden uitvoeren. 

Artikel 5 
§1. Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, 
suggesties, beroepen, bezwaren of petities. 
§2. Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op algemene klachten over regelgeving, 
algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid, klachten over beleidsvoornemens 
of verklaringen. 

Artikel 6 
Een klacht die een formele afhandeling vereist, kan alleen schriftelijk worden ingediend: via 
brief, mail, of via het klachtenformulier (schriftelijk of digitaal) dat het lokaal bestuur Ronse 
ter beschikking stelt. 

Artikel 7 
§1. Een klacht is ontvankelijk indien : 
- De identiteit en adres van de klager bekend zijn 
- De klacht een omschrijving bevat van de feiten waartegen ze gericht is. 
§2. Een klacht is niet ontvankelijk indien : 
˗ Het geen klacht betreft zoals gedefinieerd in artikel 4 
˗ Ze betrekking heeft op feiten waarover eerder een klacht is ingediend die al werd 

behandeld conform de klachtenprocedure 
˗ Ze betrekking heeft op feiten waarvoor het lokaal bestuur niet verantwoordelijk is 
˗ Ze betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht 

hebben plaatsgevonden 
˗ Nog niet alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden werden 

aangewend 
˗ Een jurisdictioneel beroep aanhangig is. 

Artikel 8 
Wanneer een klacht bij een medewerker van het lokaal bestuur terechtkomt, stuurt hij/zij de 
klacht onmiddellijk door naar de klachtenmanager. 
Indien nodig, zal de klachtenmanager rechtstreeks contact opnemen met de klachtindiener 
om bijkomende informatie te vragen. 

Artikel 9 
Wanneer een burger een klacht uit rechtstreeks aan de medewerker/dienst en er kan direct 
een oplossing worden aangeboden, dan wordt de begane fout meteen hersteld of de 
vergeten handeling of prestatie onmiddellijk uitgevoerd. 

Artikel 10 
De klachtenmanager stuurt een ontvangstbevestiging naar de klager binnen 10 dagen na 
ontvangst van de klacht. 
De klachtenmanager heeft, na ontvangst van de klacht, 45 dagen de tijd om het 
gemotiveerd antwoord te versturen naar de klager. Indien de klacht onontvankelijk is en niet 
binnen de procedure behandeld kan worden, stelt de klachtenmanager de burger hiervan 
op de hoogte en verwijst hij indien mogelijk door naar de juiste instantie. 
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Artikel 11 
§1. Een medewerker van het lokaal bestuur kan in de hoedanigheid van burger een klacht 
uiten volgens de klachtenprocedure.  
§2. Interne klachten vallen niet binnen de klachtenprocedure. Onder een interne klacht 
wordt verstaan : klachten die van medewerkers van de organisatie uitgaan. Dit zijn klachten 
over de samenwerking tussen de verschillende leden van het lokaal bestuur en klachten 
over diensten in het dienstverleningsproces. Klachten van medewerkers van het lokaal 
bestuur over hun eigen werksituatie, de arbeidsbetrekkingen en de rechtspositieregeling 
vallen sowieso niet onder de klachtenprocedure. 

Artikel 12 
§1. Als klachtenbehandelaar treedt op de klachtenmanager. De klachtenmanager oordeelt 
over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht.  
§2. De klachtenmanager registreert de klachten in het daartoe voorziene klachtenregister. 
§3. Bij een klacht wendt de klachtenmanager zich systematisch tot de hiërarchische overste 
en/of de bevoegde dienst. 
§4. Bij een klacht over een gedraging van een lid van het lokaal bestuur wendt de 
klachtenmanager zich systematisch tot de hiërarchische overste van degene tegen wiens 
gedraging de klacht is gericht en die zelf niet betrokken was bij de gedraging waarover 
wordt geklaagd. 
§5. Bij een klacht over een gedraging van de algemeen directeur of de financieel directeur 
treedt de deontologische gemeenteraadscommissie op. 
§6. Bij een klacht over een gedraging van burgemeester, schepen/lid vast bureau of 
raadslid, stelt de algemeen directeur onverwijld de deontologische 
gemeenteraadscommissie in kennis van de klacht.  
§7. Bij een klacht over een gedraging van de klachtenmanager handelt de hiërarchische 
overste van de klachtenmanager de klacht af volgens de klachtenprocedure. De algemeen 
directeur wordt in kennis gesteld en kan, indien nodig, een tuchtprocedure starten.  

Artikel 13 
De klachtenmanager, evenals de vervanger bij afwezigheid, zijn medewerkers van het 
lokaal bestuur. De klachtenmanager ziet er op toe dat de behandeling van een klacht 
conform de klachtenprocedure verloopt. De klachtenmanager bekijkt het geheel van 
klachten om zo te komen tot voorstellen van verbeteringsacties van de dienstverlening van 
de organisatie. 

Artikel 14 
De klachtenmanager maakt jaarlijks een verslag op voor de algemeen directeur die dit ter 
kennis brengt aan het managementteam, het college van burgemeester en schepenen/vast 
bureau en gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn. 

Verzoekschriften, voorstellen en vragen  
Artikel 15 

§1. Overeenkomstig artikel 28 van de Grondwet, heeft iedereen het recht een verzoekschrift 
in te dienen bij de organen van het lokaal bestuur. Een verzoek is een vraag iets te doen of 
te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. Een verzoekschrift 
kan door meerdere personen ondertekend zijn. 
§2. De organen van het lokaal bestuur zijn de raden, het College van Burgemeester en 
Schepenen, het Vast Bureau, de voorzitter van de raden, het Bijzonder Comité van de 
Sociale Dienst, de voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, de 
burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van het lokaal bestuur dat als 
overheid optreedt. 
§3. Een verzoekschrift wordt schriftelijk ingediend per brief of mail bij het orgaan tot wiens 
bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. De contactgegevens van de organen van 
het lokaal bestuur zijn terug te vinden op de website van de stad. Komt een verzoekschrift 
niet bij het juiste orgaan terecht, dan bezorgt de ontvanger van het verzoekschrift het 
verzoek aan de juiste bestemmeling. 
§4. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van het lokaal 
bestuur behoort, zijn onontvankelijk. 
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§5. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als : 
˗ De vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd 
˗ Het een loutere mening is en geen concreet verzoek 
˗ De vraag anoniem wordt ingediend, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en 

adres,  
˗ Het taalgebruik ervan beledigend  is 
Het orgaan of de voorzitter maakt de beoordeling. Het kan de indiener om een nieuw 
geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet. 
§6. Het orgaan of de voorzitter stuurt een ontvangstbevestiging naar de indiener binnen 10 
dagen na ontvangst van het verzoekschrift. 

Artikel 16 
§1. Is het een verzoekschrift  voor de gemeente- of OCMW-raad, dan plaatst de voorzitter 
van de raad het op de agenda van de eerstvolgende raad indien het minstens 14 werkdagen 
voor de vergadering werd ontvangen.  Wordt het later ingediend, dan komt het op de 
agenda van de volgende vergadering. 
§2. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het College van 
Burgemeester en Schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het 
verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.  De OCMW-raad kan de bij hem 
ingediende verzoekschriften naar het Vast Bureau verwijzen met het verzoek om over de 
inhoud ervan uitleg te verstrekken. 
§3. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen is ondertekend, de 
eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken 
orgaan. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar het recht zich te laten 
bijstaan door een persoon naar keuze. 
§4. Het betrokken orgaan verstrekt binnen 3 maand na indiending van het verzoekschrift 
een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of aan de eerste ondertekenaar van het 
verzoekschrift. 

Artikel 17  
§1. Inwoners van de stad hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke 
beleidsvoering op de agenda van de raden te plaatsen.  
§2. Om de agenda te halen, moeten een voorstel of vraag gesteund worden door minstens 
100 inwoners ouder dan 16 jaar.  
§3. Het voorstel wordt ingediend met het formulier dat het bestuur daarvoor ter beschikking 
stelt. Het voorstel moet de namen, voornamen, geboortedatum, adres en handtekening 
vermelden van alle ondertekenaars. 
Het voorstel bevat verder een gemotiveerde nota en eventueel nuttige stukken die 
interessant kunnen zijn voor de bevoegde raden. Het voorstel dient verzonden of afgegeven 
te worden naar/aan het lokaal bestuur tegen ontvangstbewijs (Grote Markt 12, 9600 
Ronse). 
§4. De formulieren die aan alle voorwaarden voldoen en minstens 14 werkdagen voor de 
volgende raadszitting werden ingediend, worden op die zitting geagendeerd.  Komen ze 
later, dan worden ze verschoven naar de volgende zitting. 
§5. De raden spreken zich vooraf uit over de bevoegdheid. Binnen de bevoegdheid bepalen 
de raden welk gevolg eraan wordt gegeven en hoe dat bekend gemaakt wordt. 

Volksraadpleging 
Artikel 18 

§1. De gemeenteraad kan op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de stad, 
beslissen om de inwoners via een volksraadpleging te raadplegen over aangelegenheden 
van gemeentelijk belang. De gemeenteraad organiseert een volksraadpleging wanneer de 
inwoners van de stad daartoe een verzoek hebben ingediend dat voldoet aan de 
voorwaarden. 
§2. persoonlijke aangelegenheden en aangelegenheden betreffende de jaarrekeningen, 
het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, de gemeentebelastingen en de retributies 
kunnen niet het voorwerp zijn van een volksraadpleging.  
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Artikel 19 
§1. Een volksraadpleging kan niet worden georganiseerd in de periode van twaalf maanden 
voor de dag van de verkiezingen voor de volledige hernieuwing van de raden.  Bovendien 
kan er geen volksraadpleging worden georganiseerd in de periode van 40 dagen voor de 
rechtstreekste verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de 
gemeenschaps- en gewestparlementairen en het Europees Parlement. 
§2. De inwoners van de stad kunnen maar eenmaal om de zes maanden worden 
geraadpleegd, met een maximum van zes volksraadplegingen per bestuursperiode. 
Gedurende de periode tussen de vernieuwingen van de gemeenteraad kan maar één 
volksraadpleging over hetzelfde onderwerp worden gehouden. 

Artikel 20 
De vraag of vragen waarop de volksraadpleging betrekking heeft, wordt zo geformuleerd 
dat ze met “ja” of “nee” kan worden geantwoord. 

Artikel 21 
§1. Als de inwoners van de stad het initiatief nemen tot een volksraadpleging, moet het 
initiatief gesteund worden door ten minstens 3000 inwoners. 
§2. Elk verzoek om een volksraadpleging te houden, op initiatief van de inwoners, wordt 
gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen.  
§3. Het verzoek wordt met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs 
ingediend. Bij het verzoek worden een gemotiveerde nota  gevoegd en de stukken die de 
gemeenteraad kunnen voorlichten.  
§4. De Vlaamse adviescommissie voor Volksraadplegingen kan op verzoek van de stad of 
van de initiatiefnemers advies uitbrengen over het houden van een volksraadpleging. 

Artikel 22 
Het verzoek wordt ingediend met een formulier dat bestaat uit een verzoekschrift en een 
petitielijst.  Het verzoekschrift bevat volgende vermeldingen :  
˗ de naam van de gemeente 
˗ de tekst van artikel 196 van het Strafwetboek 
˗ de vraag of vragen waarop de voorgenomen volksraadpleging betrekking heeft 
˗ de naam, voornamen, de geboortedatum en de woonplaats van de personen die het 

initiatief nemen tot de volksraadpleging. 
De petitielijst bevat daarnaast ook de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats 
van iedereen die het verzoekschrift heeft ondertekend.  

Artikel 23 
§1. Een persoon kan verzoeken om  een volksraadpleging  als hij aan al de volgende 
voorwaarden voldoet : 
˗ in het bevolkingsregister van de stad ingeschreven of vermeld zijn; 
˗ de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben 
˗ niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of een beslissing die voor de 

gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt. 
§2. De voorwaarden, vermeld in bovenstaande alinea, moeten vervuld zijn op de datum 
waarop het verzoekschrift wordt ingediend. 
§3. Artikel 15§5 van het lokaal en provinciaal Kiesdecreet van 08 juli 2011 is van toepassing 
op alle categorieën van personen die voldoen aan de voorwaarden, vermeld     in paragraaf 
1. 
Voor niet-Belgische onderdanen en voor Belgische onderdanen die jonger dan 18 jaar zijn, 
wordt de kennisgeving door de parketten van de hoven en rechtbanken gedaan als de 
veroordeling of internering, waartegen met geen gewoon rechtsmiddel meer kan worden 
opgekomen, zou hebben geleid tot uitsluiting van het kiesrecht of opschorting van dat recht 
als ze ten laste van een gemeenteraadskiezer is uitgesproken.  In geval van kennisgeving 
nadat de lijst van deelnemers is opgemaakt, worden de betrokkenen van die lijst geschrapt. 

Artikel 24 
Na de ontvangst van het verzoek onderzoekt het College van Burgemeester en Schepenen   
of het verzoekschrift voldoet aan de vereisten. Het resultaat van het onderzoek wordt in een 
gemotiveerd advies meegedeeld aan de gemeenteraad.   
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Artikel 25 
Nadat het onderzoek, vermeld in vorig artikel, is afgesloten, wordt het verzoek om een 
volksraadpleging te houden ingeschreven op de agenda van de eerstvolgende vergadering 
van de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist of het verzoek toelaatbaar is.  

Artikel 26 
Bij de organisatie van een volksraadpleging gelden de voorwaarden en organisatieregels van 
de artikels 305 e.v. van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en de 
bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

Adviesraden 
Artikel 27 

§1. Om het bestuur te adviseren over het beleid, wordt er een beroep gedaan op diverse 
adviesraden. Een adviesraad bestaat meestal uit een vooraf afgebakende doelgroep en kent 
een eigen werking. Het lokaal bestuur vraagt hen regelmatig om een advies te formuleren 
over één of meerdere onderwerpen.  
§2. De gemeenteraad bepaalt welke stedelijke adviesraden of andere overlegstructuren met 
burgers, verenigingen en/of doelgroepen officieel ingesteld worden met als opdracht om het 
stadsbestuur op regelmatige en systematische wijze te adviseren. 

Artikel 28 
§1. De wijze van samenstelling wordt door de gemeenteraad bepaald in functie van 
voldoende representativiteit voor het betrokken domein. Gemeenteraadsleden en leden van 
het College van Burgemeester en Schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn. 
§2. Ten hoogste twee derde van de leden van een adviesraad of andere overlegstructuur 
mag van hetzelfde geslacht zijn. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze 
advies worden uitgebracht.  
§3. De gemeenteraad stelt voor elke adviesraad of overlegstructuur statuten of een organiek 
reglement vast, met daarin nadere aanduiding van het adviesdomein, de (wijze van) 
samenstelling, de voornaamste werkingsregels, alsook op welke wijze het gevolg 
meegedeeld zal worden dat aan de adviezen wordt gegeven. 
§4. Aan elke adviesraad of overlegstructuur worden de nodige middelen ter beschikking 
gesteld voor een vlotte werking en vervulling van de adviesopdracht. 

Artikel 29 
§1. Voor adviesorganen of andere overlegstructuren die door specifieke hogere regelgeving 
ingesteld zijn, gelden de betreffende hogere voorschriften inzake taak, bevoegdheid, 
samenstelling en werking.  
§2. Adviesraden zijn inspraakorganen. Inwoners worden daarin vertegenwoordigd door 
ledenverenigingen en organisaties, die lid zijn van de adviesraad.  In de meeste adviesraden 
zijn ook particulieren welkom, als ze een duidelijke link hebben met de betrokken doelgroep. 
Inwoners  die interesse hebben en meer informatie wensen over de adviesraden, kunnen 
contact opnemen met info@ronse.be. 
§3. Een overzicht van de verschillende adviesraden wordt gepubliceerd op de website van 
de stad, evenals de samenstelling, de vergaderfrequentie en de goedgekeurde verslagen 
van deze raden en hun werkgroepen. Van elke adviesraad zijn ook het huishoudelijk 
reglement en statuten te raadplegen. 

Participatietrajecten 
Artikel 30 

§1. Om rekening te houden met de mening van de inwoner wil het lokaal bestuur bij grotere 
projecten participatietrajecten uitwerken. Het bestuur houdt daarbij rekening met de aard van 
het project, het mogelijke resultaat en de impact ervan op de buurt en /of de hele stad. 
§2. Een participatietraject op maat bestaat - afhankelijk van het doel van het traject - uit 
verschillende stappen zoals een bewonersvergaderingen, inspraakmethodieken… waarbij 
inwoners en belanghebbenden geïnformeerd en gehoord worden. Samen met de 
betrokkenen wil het lokaal bestuur zo tot een optimaal resultaat komen.” 

Artikel 2: 
Het besluit van de gemeenteraad van 04 juni 2007 betreffende het reglement klachtenbehandeling 
Stad Ronse op te heffen. 
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3. Protestantse Kerk van Ronse.                                                                                       
Jaarrekening van het dienstjaar 2019.                                                                                   
Advies. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

 Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de uitvoeringsbesluiten en de 
ministeriële omzendbrieven ter zake. 

 Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

 Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten. 

 Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de 
eredienst. 

Relevante documenten 

De jaarrekening van het dienstjaar 2019 van de Protestantse Kerk van Ronse zoals goedgekeurd 
door de bestuursraad.  

Feiten/context/motivering 

Er wordt voorgesteld om advies te verlenen over de jaarrekening 2019 van de Protestantse Kerk 
van Ronse. 

Adviezen/visum 

De nota 2020/13 d.d. 06 mei 2020 van de Financiële Dienst inzake de jaarrekening 2019 van de 
Protestantse Kerk Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Gunstig advies te verlenen over de jaarrekening van het dienstjaar 2019 van de Protestantse 
Kerk van Ronse. 

4. Protestantse kerk van Ronse.                                                                                  
Budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2020.                                                         
Aktename. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de 
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 

- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten. 
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- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de 
eredienst. 

Relevante documenten 

De budgetwijziging nummer 1 - 2020 van de Protestantse Kerk van Ronse, zoals goedgekeurd 
door de bestuursraad.  

Feiten/context/motivering 

Er wordt voorgesteld om akte te nemen van de budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar  
2020 van de Protestantse Kerk Ronse vermits dit past in de meerjarenplanning. 

Adviezen/visum 

De nota 2020/14 d.d. 07 mei 2020 van de Financiële Dienst inzake de budgetwijziging nummer 1 
- 2020 van de Protestantse Kerk van Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akte te nemen van de budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2020 van de Protestantse 
Kerk van Ronse, met volgende bijdrage in exploitatie en investeringen voor 2020 : 
 

  
Volgens geactualiseerd 

MJP 

 
Voorzien in budget 

2020 

 
Na budgetwijziging 
2020 

Exploitatie 11.296,00 9.442,73 9.442,73 
Investering 10.000,00        0,00 5.000,00 

 

5. Protestantse Kerk van Ronse.                                                                                              
Budget van het dienstjaar 2021.                                                                                     
Aktename. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de 
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 

- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten. 

- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de 
eredienst. 

Relevante documenten 

Het budget van het dienstjaar 2021 van de Protestantse Kerk van Ronse zoals goedgekeurd door 
de bestuursraad.  
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Feiten/context/motivering 

Er wordt voorgesteld om akte te nemen van het budget 2021 vermits dit past in de 
meerjarenplanning. 

Adviezen/visum 

De nota 2020/15 d.d. 07 mei 2020 van de Financiële Dienst inzake het budget van het dienstjaar 
2021 van de Protestantse Kerk van Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akte te nemen van het budget van het dienstjaar 2021 van de Protestantse Kerk van Ronse, met 
volgende bijdrage in exploitatie en investeringen voor 2021 : 
 

  Aandeel 
Ronse 

Exploitatie   7.863,52   6.961,15 
Investering 12.500,00 11.066,00 

 

Openbare veiligheid 

6. Politie.                                                                                                                                  
Vacant verklaren van een betrekking van hoofdinspecteur van politie (middenkader) 
voor de Dienst Interventie/Onthaal (Directie Operationeel Beheer) van de Politiezone 
Ronse.                                                                                                                     
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                            
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

 De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus 

 De wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de 
politiediensten en hun rechthebbenden 

 Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten  

 Het koninklijk besluit van 09 november 2015 houdende de bepalingen inzake het 
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de 
geïntegreerde politie 

 Het koninklijk besluit van 22 februari 2016 houdende de wijze van toekenning van de 
subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van 
het operationeel kader van de lokale politie voor het jaar 2016 

 Het koninklijk besluit van 25 december 2016 tot wijziging van 22 februari 2016 
houdende de wijze van toekenning van subsidies ter ondersteuning van het 
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale 
politie voor het jaar 2016 en tot vaststelling van de wijze van toekenning van deze 
subsidies voor het jaar 2017  

 De ministeriële omzendbrief GPI85 van 22 februari 2016 betreffende het 
eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het operationeel kader van de 
geïntegreerde politie 
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 Het koninklijk besluit van 09 november 2015 houdende bepalingen inzake het 
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de 
geïntegreerde politie kadert in de afspraken van het regeerakkoord waarbij beloofd 
werd om een aantal maatregelen te treffen die tegemoetkomen aan de problematiek 
van het optrekken van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om van een vervroegd 
rustpensioen te kunnen genieten. 

 Het besluit van 16 december 2019 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling 
van de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek 
personeel van de lokale politie voor de Politiezone Ronse. 

 Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 27 januari 
2020 betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat 
de formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019, 
in het kader van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd 

 Op basis van artikel VI.II.16 uit de RPPOL kan de bevoegde overheid (zoals bedoeld 
in artikel VI.II.15, §1) een betrekking vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant 
wordt 

 Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41 lid 9. 
 De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
 Goedkeuring van het Politiecollege dd° 14 april 2020. 

 
Feiten/context/motivering 

Een hoofdinspecteur van politie heeft op 04 maart 2020 een aanvraag gedaan om te kunnen 
genieten van het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) en dit met 
ingang van 01 augustus 2020.  

De mogelijkheid tot NAVAP is een tijdelijk stelsel dat in werking getreden is op 25 november 2015.  

Betrokkene is werkzaam bij de Dienst Interventie bij de lokale politie Ronse. Hij voldoet aan de 
voorwaarden voor het bekomen van het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering 
(NAVAP), met ingang van 01 augustus 2020. 
 
De politiezone maakt aanspraak op een subsidie voor de personeelsleden die genieten van de 
non-activiteit voorafgaand aan de pensionering  

Overwegende dat het voor de goede werking van de politiezone in het algemeen en van de Dienst 
Operationeel Beheer in het bijzonder wenselijk is dat de betrekking ingevuld wordt binnen de 
functionaliteit Onthaal-Interventie door een hoofdinspecteur die leiding kan geven aan de 
inspecteurs en hen kan sturen; is het gewenst dat deze betrekking vacant verklaard wordt in de 
mobiliteitscyclus 2020-02. 

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 
  
Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:   
De betrekking van 1 hoofdinspecteur van politie (middenkader) voor de Dienst Interventie - Onthaal 
(Directie Operationeel Beheer) vacant te verklaren vanaf de mobiliteitscyclus 2020-02. 
Artikel 2:  
Het functieprofiel van hoofdinspecteur van politie Onthaal – Interventie goed te keuren. 
Artikel 3:  
De selectiecommissie samen te stellen uit: een korpschef of een door de korpschef aangewezen 
officier, een officier van de dienst operationeel beheer van de lokale politie, een hoofdinspecteur 
van een interventiedienst van de lokale politie en een secretaris aangeduid door de korpschef. 
Artikel 4:  
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 WGP 
en zoals voorzien in het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.  
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7. Politie.                                                                                                                                     
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) voor de 
Dienst Interventie-Onthaal van de Politiezone Ronse.                                                      
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus. 

- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten inzonderheid artikel VI.II.15, VI.II.23 en bijlage 19. 

- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten. 

- Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 

- Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve 
in het raam van de mobiliteit. 

- De omzendbrief GPI 15, gepubliceerd in het staatsblad van 31 januari 2002 betreffende de 
toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus, 
ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones. 

- Het besluit van 16 december 2019 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling van de 
formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel van 
de lokale politie voor de Politiezone Ronse. 

- Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 27 januari 2020 
betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de 
formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraad van 16 december 2019, in het kader van 
het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd. 

- De tijdelijke nota van de Directie van de Rekrutering en van de Selectie dd° 30 augustus 2019 
met de kennisgeving van de resultaten van het intern vergelijkend examen 2019-2020 voor 
de bevordering door overgang naar een hoger kader (middenkader) waarbij een inspecteur 
van poltie, tewerkgesteld bij de Politiezone Ronse, zeer geschikt bevonden werd door de 
selectiecommissie en batig gerangschikt was voor de opleiding. 

- Artikel VI.II.16 RPPol waarin vermeld staat de bevoegde overheid (zoals bedoeld in artikel 
VI.II.15, § 1) een betrekking kan vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant wordt. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41 lid 9. 
- Artikel 117 van de nieuwe gemeentewet. 
- De goedkeuring van het Politiecollege dd° 14 april 2020. 
 
Relevante documenten 

- Nota inzake het vacant verklaren van de betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst 
Interventie/Onthaal naar aanleiding van de mobiliteit van een inspecteur. 

- Functieprofiel van inspecteur van politie (basiskader) – voor de Dienst Interventie/Onthaal. 

Feiten/context/motivering 

Een inspecteur van politie, werkzaam bij de Dienst Interventie van de Politiezone Ronse, ving zijn 
opleiding tot hoofdinspecteur aan bij de WPS (West-Vlaamse Politieschool) op 01 oktober 2019. 
Gezien er bij het beëindigen (eind juni 2020) van zijn opleiding geen vacante plaats is als 
hoofdinspecteur op onze personeelsformatie, zal deze inspecteur mobiliteit maken naar een 
andere zone.  
Zijn ambt zal dus vacant komen op 01 juli 2020. 
Voor de goede werking van de politiezone moet de betrekking van deze inspecteur  vervolgens 
terug opengesteld worden binnen de Dienst Interventie. Deze openstaande plaats kan vacant 
verklaard worden in de mobiliteitscyclus 2020-02 die gepubliceerd wordt op 30 april 2020. 
Mocht betrokkene niet slagen in zijn opleiding en hij dus terug zou keren in zijn eerdere functie 
zal de vacante functie niet worden ingevuld. 
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Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De betrekking van 1 inspecteur voor de Dienst Interventie/Onthaal vacant te verklaren en dit vanaf 
de mobiliteitscyclus 2020-02 op voorwaarde dat de betrokken inspecteur eind juni 2020 slaagt in 
zijn examens tot hoofdinspecteur en benoemd wordt in deze graad. 
Artikel 2: 
Kennis te nemen van het functieprofiel van inspecteur van politie – Interventie/Onthaal. 
Artikel 3: 
De selectiecommissie samen te stellen uit: een voorzitter korpschef of een door de korpschef 
aangewezen officier, een officier van de recherche van een korps van de lokale politie, een 
hoofdinspecteur van de recherche van een korps van de lokale politie en een secretaris 
aangeduid door de korpschef. 
Artikel 4: 
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 van 
de WGP en zoals voorzien in het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

8. Politie.                                                                                                                                    
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) voor de 
Dienst Interventie/Onthaal (Directie Operationeel Beheer) van de Poltiiezone Ronse.  
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                        
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De Wet van 21 juli 1844 op de kerkelijke en burgerlijke pensioenen. 
- De Wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus. 
- De Wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten 

en hun rechthebbenden (gewijzigd bij Wetten van 06 mei 2002 en 03 februari 2003 en het 
Koninklijk Besluit van 05 december 2002). 

- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten inzonderheid artikel VI.II.15, VI.II.23 en bijlage 19. 

- Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 

- Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 

- Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve 
in het raam van de mobiliteit. 

- De omzendbrief GPI 15, gepubliceerd in het staatsblad van 31 januari 2002 betreffende de 
toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus, 
ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones. 

- Het besluit van 16 december 2019 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling van de 
formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel van 
de lokale politie voor de Politiezone Ronse. 

- Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 27 januari 2020 
betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de 
formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019, in het kader 
van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd. 
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- De aanvraag dd° 19 december 2019 van een inspecteur van politie aan de Pensioendienst 
voor de Overheidssector, met de vraag om vanaf 01 augustus 2020 te kunnen genieten van 
zijn rustpensioen. 

- Op basis van artikel VI.II.16 uit de RPPOL kan de bevoegde overheid (zoals bedoeld in artikel 
VI.II.15, §1) een betrekking vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant wordt. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41 lid 9. 
- Artikel 117 van de nieuwe gemeentewet. 
- Het besluit van 14 april 2020 van het Politiecollege. 
 
Relevante documenten 

- Nota inzake het vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst 
Interventie/Onthaal (Directie Operationeel Beheer) wegens de oppensioenstelling van een 
inspecteur op 01 augustus 2020. 

- Functieprofiel van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie/Onthaal (Directie 
Operationeel Beheer). 

Feiten/context/motivering 

Op 19 december 2019 diende een inspecteur van politie zijn aanvraag in bij de Pensioendienst 
voor de Overheidssector om vanaf 01 augustus 2020 te kunnen genieten van zijn rustpensioen. 

Uit het onderzoek van de Federale Pensioendienst bleek dat de wettelijke voorwaarden vervuld 
zijn om aanspraak te kunnen maken op het rustpensioen en dit met als ingangsdatum 01 
augustus 2020. 
Voor de goede werking van de Politiezone Ronse is het gewenst dat de betrekking van  inspecteur 
van politie opengesteld wordt  in de mobiliteitscyclus 2020-02. 

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De betrekking van 1 inspecteur van politie (basiskader) voor de Dienst Interventie/Onthaal 
(Directie Operationeel Beheer) vacant te verklaren en dit vanaf de mobiliteitscyclus 2020-02. 
Artikel 2: 
Kennis te nemen van het functieprofiel van inspecteur van politie – Dienst Interventie/Onthaal. 
Artikel 3: 
De selectiecommissie samen te stellen uit: een voorzitter korpschef of een door de korpschef 
aangewezen officier, een officier van de dienst Operationeel Beheer van de lokale politie, een 
hoofdinspecteur van de interventiedienst van de lokale politie en een secretaris aangeduid door 
de korpschef. 
Artikel 4:  
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 WGP 
en zoals voorzien in het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
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Financieel beheer 

9. Politiezone Ronse.                                                                                                      
Jaarrekening dienstjaar 2019.                                                                                                                    
1) Kasnazicht.                                                                                                                           
Toestand op 31 december 2019.                                                                                      
Kennisname.                                                                                                                                    
2) Begrotingsrekening 2019 en balans- en resultatenrekening 2019.                              
Vaststelling. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

 Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de uitvoeringsbesluiten en de 
ministeriële omzendbrieven ter zake. 

 Het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie.  

 De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde  politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus. 

 De beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse van 17 december 2018 houdende 
vaststelling van de gewone en buitengewone begroting van de Politiezone Ronse voor het 
dienstjaar 2019. 

 Het schrijven van de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen van 27 februari 
2019 houdende goedkeuring van deze politiebegroting 2019. 

 De beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse van 14 oktober 2019 houdende 
vaststelling van de budgetwijziging nummer 1 van de gewone en buitengewone dienst van 
de Politiezone Ronse voor het dienstjaar 2019. 

 Het schrijven van de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen van 20 december 
2019 houdende goedkeuring van deze budgetwijziging. 

 
Relevante documenten 

Het ontwerp van jaarrekening 2019 van de Politiezone Ronse, zoals voorgelegd door de bijzonder 
rekenplichtige van de politiezone, welke bestaat uit de kastoestand, de begrotingsrekening, de 
balans, de resultatenrekening en de toelichting. 
 
Adviezen/visum 

Het advies 2020 – 9 van 28 april 2020 van de bijzonder rekenplichtige inzake de jaarrekening 
2019 van de Politiezone Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

 Artikel 1 :  
De tabel van de naar het volgend dienstjaar (2019) over te dragen begrotingskredieten en 
vastgelegde uitgaven voor de Politiezone Ronse ten bedrage van 0,00 EUR voor de gewone 
dienst en 14.018,09 euro voor de buitengewone Dienst, vast te stellen. 
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Artikel 2 :  
Kennis te nemen van het proces-verbaal van nazicht van de kastoestand op 31 december 2019 
met een te verantwoorden vermogen van 223.802,00 EUR welke als volgt wordt verantwoord : 
- Beschikbaar op de rekening BE50 0910 1683 8118 bij Belfius Bank: 218.382,22 EUR 
- Beschikbaar op de rekening BE46 0910 1304 7236 bij Belfius Bank: 394,72 EUR 
- Beschikbaar op de rekening BE09 0016 0166 0057 bij BNP Paribas Fortis: 2.229,81    
            EUR 
- Beschikbaar op de rekening BE91 3630 8247 3076 bij ING: 2.295,25 EUR 
- Ter beschikking gesteld via een provisiekas voor de korpschef: 500,00 EUR. 
Artikel 3 :   
De begrotingsrekening 2019 van de Politiezone Ronse vast te stellen met volgend resultaat : 

   Gewone dienst 
Buitengewone 
dienst 

1 
Vastgestelde rechten ten voordele van de 
politiezone   6.553.362,89 200.360,51 

 Onverhaalbare en oninbare bedragen - 0,00 0,00 
 Netto vastgestelde rechten = 6.553.362,89 200.360,51 
 Vastgelegde uitgaven - 6.553.362,89 200.360,51 
 Algemeen begrotingsresultaat =     
 Positief   0,00 0,00 
 Negatief      
2 Netto vastgestelde rechten   6.553.362,89 200.360,51 
 Aanrekeningen - 6.553.362,89 186.342,42 
 Algemeen boekhoudkundig resultaat =     
 Positief   0,00 14.018,09 
 Negatief       
3 Vastgelegde uitgaven   6.553.362,89 200.360,51 
 Aanrekeningen - 6.553.362,89 186.342,42 

 
Naar het volgend boekjaar over te dragen 
vastleggingen = 0,00 14.018,09 

Artikel 4 :   
De balans, resultatenrekening en toelichting van de jaarrekening 2019 van de Politiezone Ronse 
vast te stellen. 
Het balanstotaal bedraagt  1.258.006,65 EUR. 
Het resultaat van het boekjaar bedraagt -323.797,02 EUR. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

10. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                  
Grondverkopen voor 3 bovengrondse parkeerplaatsen en een ondergrondse 
parkeerplaats gelegen binnen residentie Janus en voor een appartement met 
aanhorigheden gelegen binnen residentie Catillus.                                                         
Goedkeuring. 

Bevoegdheid /rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de overeenkomst 
publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne voor de 
realisatie van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.  
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Relevante documenten  

˗ Verslag 2020/051 van 05 mei 2020 van de Technische Dienst.  
˗ 2 tabellen van grondverkoop. 
˗ 2 Ontwerpen van akte. 
˗ 3 Verkoopovereenkomsten. 
˗ Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 

Feiten/context/motivering 

De overeenkomst tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne 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 (inclusief bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief registratierechten btw en 
notariskosten) en een forfait voor ondergrondse staanplaats en bergingen ontvangt. 

Op 02 september 2019 keurde de gemeenteraad de grondverkoop goed op naam van XXXXXX, 
voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Janus, zijnde “app.02”, 
met een garage “G.21”.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 22.775,00 EUR.  

In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur 2 ontwerpen  
van akte en 3 verkoopovereenkomsten :  

˗ op naam van XXXXXXXXXXX, voor de aankoop van 3 bovengrondse parkeerplaatsen 
en een ondergrondse parkeerplaats binnen de verkaveling 7A van De Stadstuin, zijnde 
“ S.28”+ ”S.29” “S.30” en “P.21”  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 2.838,00 
EUR.  

˗ op naam van XXXXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen 
de residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “APP.19.02”, een autostaanplaats “P.04” 
en een berging “B04”.De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 22.490,00 EUR. 

Voordracht  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 :   
Keurt de grondverkoop goed, binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin, op naam van 
XXXXXXXXXXX, voor de aankoop van 3 bovengrondse parkeerplaatsen en een ondergrondse 
parkeerplaats gelegen binnen de residentie Janus van De Stadstuin, zijnde “ S.28”+ ”S.29” “S.30” 
en “P.21”met een grondwaarde van 2.838,00 EUR goed. 
Artikel 2 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Catillus 
van De Stadstuin, zijnde “APP.19.02”, een autostaanplaats “P.04” en een berging “B04”, met een 
grondwaarde van  22.490,00 EUR goed. 

11. Aankoop van de woning gelegen in de Beekstraat nummer 23.                       
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  
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Relevante documenten 

- Verslag 2020/056 van 24 april 2020 van de Technische Dienst.  
- Tabel van aankoop. 
- Ontwerpakte. 
- Situeringsplan. 
- Schattingsverslag. 
- OVAM attest. 

Feiten/context/motivering 

- Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting  van 17 februari 2020 heeft het 
akkoord gegeven aan de Technische Dienst voor de aankoop van de woning in de 
Beekstraat nummer 23 voor de som van € 125.000 en heeft opdracht gegeven tot het 
opmaken van het aankoopdossier. 

- Inmiddels heeft de Technische Dienst alle nodige gegevens voor het aankoopdossier 
ontvangen en werd een ontwerpakte opgemaakt. 

- 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.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De aankoop van de woning gelegen in de Beekstraat nummer 23, kadastraal gekend 1ste afdeling, 
sectie B, nummer 760L, voor een bedrag van € 125.000, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
Artikel 3: 
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. 

12. Aanleggen van een voetbalveld in kunstgras op de sportzone en aanbrengen van 
LED-verlichting.                                                                                                                  
Goedkeuring van de gunning aan nv Lesuco uit Huldenberg. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 
41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

˗ 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 41, §1, 2° (het 
geraamde bedrag exclusief btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet). 

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

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

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2020 houdende goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure voor het aanleggen van een 
voetbalveld in kunstgras op de sportzone en het aanbrengen van LED-verlichting. 
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Relevante documenten 

˗ Verslag 2020/059 van 29 april 2020 van de Technische Dienst, zijnde het verslag van 
nazicht van de offertes. 

˗ Beoordelingsrapport opgesteld door ERCAT van 28 april 2020. 
˗ Gemeenteraadsbeslissing van 16 maart 2020. 
˗ Offerte van firma Lesuco. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “Aanleggen van een voetbalveld in kunstgras en aanbrengen van 
LED-verlichting voor voetbalclub KSK Ronse” werd een bestek met nummer G243.B opgesteld 
door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 709.842,50 exclusief btw of € 858.909,43 
inclusief 21% btw. 

De gemeenteraad verleende in zitting van 16 maart 2020 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, 
de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

De aankondiging van de opdracht werd gepubliceerd op 18 maart 2020 op nationaal niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 22 april 2020 om 10.30 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 20 augustus 2020. 

Er werden 3 offertes ontvangen: 
˗ LESUCO NV, Leuvensebaan 317 te 3040 Huldenberg (€ 739.705,40 exclusief btw of 

€ 895.043,53 inclusief 21% btw) 
˗ SCHEERLINCK SPORT NV, Koeweidestraat 54 te 1785 Merchtem (€ 770.647,40 

exclusief btw of € 932.483,35 inclusief 21% btw) 
˗ SPORTINFRABOUW NV, Essendonkbos 5 te 2910 Essen (€ 767.591,50 exclusief btw 

of € 928.785,72 inclusief 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, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde LESUCO NV, Leuvensebaan 317 te 3040 Huldenberg, tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 739.705,40 exclusief btw of € 895.043,53 inclusief 21% btw.  

Bij de opdracht wordt voorzien om de bestaande armaturen te vervangen door energiezuinige 
LED-armaturen. Deze worden op de bestaande palen geplaatst. Deze vervanging brengt een 
grote energiebesparing met zich mee.  
Momenteel wordt het hoofdvoetbalveld 96 uur per jaar bespeeld. De bestaande armaturen 
verbruiken 106,60 kWh per uur. In totaal komt dit op 10.233,60 kWh per jaar of een uitgave van 
1.944,39 euro. De nieuwe LED-verlichting verbruikt 31,60 kWh per uur. In totaal komt dit op 
3.033,60 kWh per jaar of een uitgave van 576,39 euro. 
In het bestek voor het kunstgrasveld werd bepaald dat de grasmat 2000 speeluren per jaar moet 
aankunnen. Als dat aantal uren toegepast wordt op de verlichting komen we aan volgende cijfers: 
bestaande armaturen: 106,60 kWh per uur of 213.200,00 kWh per jaar of een uitgave van 
40.508,00 euro per jaar; nieuwe LED-armaturen: 31,60 kWh per uur of 63.200,00 kWh per jaar 
of een uitgave van 12.008,00 euro per jaar. Dit komt neer op een energiebesparing van 70 %. 
Het inschrijvingsbedrag van de beste inschrijver ligt boven de raming. Er werd een vergelijking 
gemaakt tussen de raming en de offerte die wordt weergegeven in onderstaande tabel, als volgt 
: 
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Omschrijving Raming Offerte 

Algemene bepalingen en 
voorbereidende werkzaamheden 

  

  

Opbouw van het kunstgrasveld     

Werfinstallatie  € 3.000,00  € 6.250,00 

Inplanting/afbraak  € 6.000,00  € 2.500,00 
Grondwerkzaamheden     

Grondwerken - uitgraven grond en 
afvoeren naar erkend depot 

 € 72.600,00  € 47.850,00 

Afwateringssysteem     

Drainering  € 11.000,00  € 26.887,50 

Grondverbetering  € 6.000,00  € 5.000,00 

Geotextiel  € 9.315,00  € 6.986,25 

Fundering  € 83.835,00  € 86.908,95 

Fundering-toplaag  € 32.602,50  € 28.224,45 

Kunstgrastapijt ten behoeve van 
het voetbalveld 

 € 214.245,00  € 253.833,75 

Schokabsorberende onderlaag  € 55.890,00  € 58.218,75 

Beton pad  € 27.755,00  € 24.018,75 
Sportmateriaal     

Voetbaldoelen   € 3.000,00  € 3.125,00 

Hoekschopvlaggen  € 320,00  € 375,00 

Schoonlooprooster  € 600,00  € 375,00 

Borstelmat  € 400,00  € 1.500,00 

Driehoeksborstel en/of sleepnet   € 1.300,00  € 1.625,00 

Dug-outs  € 10.000,00  € 8.750,00 
Hekwerk     

Leunhekwerk 1.15m  € 6.000,00  € 10.212,00 

Dubbele poort 4x2 m  € 2.200,00  € 2.225,00 

Dubbele poort 4x1 m  € 1.800,00  € 1.850,00 

Enkele poort 1.2x1 m  € 1.000,00  € 500,00 

Ballenvanger 6m inclusief 
omheining 2 m 

 € 9.600,00  € 12.740,00 

Hekwerk 2m  € 3.600,00  € 3.750,00 

Verlichting LED 300 lux  € 55.000,00  € 50.000,00 

Wekelijks onderhoud van het 
kunstgrasvoetbalveld 

 € 80.000,00  € 78.000,00 

Jaarlijks onderhoud van het 
kunstgrasvoetbalveld, incl bijvullen 
invulling 

 € 12.000,00  € 18.000,00 

Totaal excl. BTW  € 709.062,50  € 739.705,40 

BTW  € 148.903,13  € 155.338,13 

Totaal incl. BTW  € 857.965,63  € 895.043,53 
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De kosten voor het onderhoud worden gespreid over een periode van 10 jaar. Dit bedrag van 
96.000,00 euro dient dus niet onmiddellijk betaald te worden. 

Een krediet van 100.000,00 euro is voorzien in het investeringsbudget van 2020. Er is 400.000,00 
voorzien in het budget van 2021. Het saldo dient voorzien te worden bij de eerstvolgende wijziging 
van het meerjarenplan. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace 
Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Eva Lamon, Eugénie 
Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van 
Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

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 voorzien als bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
Artikel 3: 
De opdracht “Aanleggen van een voetbalveld in kunstgras en aanbrengen van LED-verlichting 
voor voetbalclub KSK Ronse” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op 
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde LESUCO NV, Leuvensebaan 317 te 3040 
Huldenberg, tegen het nagerekende offertebedrag van € 739.705,40 exclusief btw of 
€ 895.043,53 inclusief 21% btw. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. G243.B. 
Artikel 5: 
Een uitgave van 100.000,00 euro is voorzien in het investeringsbudget van 2020 algemene 
rekening 2300000 beleidsitem 07400. Er is 400.000,00 euro voorzien in het budget van 2021 
algemene rekening 2240000 beleidsitem 07400. Het saldo zal voorzien worden bij de 
eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan. 

In toepassing van Artikel 27 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur wordt de heer Jan 
Foulon (schepen, CD&V) verontschuldigd voor het volgende agendapunt. 
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Leven en welzijn 

13. Stadsgebouw "De Botaniek".                                                                                            
Aanpassing van de gebruiksovereenkomsten voor het stadsgebouw gelegen in de 
Spinstersstraat nummer 36.                                                                                        
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
˗ Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017 betreffende de goedkeuring van de 

gebruiksovereenkomsten van een stadsgebouw gelegen in de Spinstersstraat nummer 
36 te Ronse. 

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017 houdende goedkeuring van het 
ontwerp, omvattende het bijzonder bestek, masterplan en de gedetailleerde raming 
voor de aanleg van “Den Botaniek” aan het buurtcentrum Prinskouter in de 
Spinstersstraat 36. 

˗ De gebruiksovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen in het kader van het gebruik van De Botaniek, op datum van 18 december 
2017. 

˗ De gebruiksovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Grijkoort in het kader van het 
gebruik van De Botaniek, op datum van 18 december 2017. 

˗ De Collegebeslissing van 11 mei 2020 betreffende de aanpassing van de 
gebruiksovereenkomsten voor het stadsgebouw gelegen in de Spinstersstraat nummer 
36. 

Relevante documenten 

˗ Mailbericht van 10 februari 2020 van XXXXXXXXXXX van Samenlevingsopbouw vzw. 
˗ Exemplaar van de gebruiksovereenkomst die, met ingang van 01 januari 2020, afgesloten 

wordt met Grijkoort – Begeleid Werk vzw. 
˗ Exemplaar van de gebruiksovereenkomst die, met ingang van 01 januari 2020, afgesloten 

wordt met vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. 
˗ Plan (evacuatieplan grondplan algemeen.) 
˗ Plan (evacuatieplan verdiep algemeen). 
˗ Mailbericht van 20 april 2020 van XXXXXXXXXX, buurtopbouwwerker bij vzw 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. 

Feiten/context/motivering 

In december 2018 stelde Grijkoort vzw, Kaboes, de vraag om opslagruimte in De Botaniek over 
te dragen van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw aan Grijkoort vzw.  

Vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen heeft in januari 2019 herschikkingen getroffen en 
een opslagruimte en de gemeenschappelijke gang ter beschikking gesteld aan Kaboes zonder 
hiervoor financiële tussenkomst in de huurovereenkomst te vragen. 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw droeg tot op heden de huurkost voor deze ruimten. 

Grijkoort vzw stelde de vraag om een tweede opslagruimte in De Botaniek over te dragen van 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw aan Kaboes vanaf oktober 2019. Vzw 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en vzw Grijkoort zijn tot het volgend voorstel gekomen : 

 zoals voorzien onder artikel 2 ‘bestemming’ van de overeenkomst, de laatste 
opslagruimte in het bijgebouw over te dragen van Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen vzw naar Grijkoort vzw en ter beschikking te stellen van Kaboes. 
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 de kosten van De Botaniek voor Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw te 
herzien, dit vanaf januari 2020, waarbij Grijkoort vzw de kosten draagt voor de volledige 
bijbouw (opslagruimte 1, opslagruimte 2, de gang, de toiletten,…). Specifiek wil dit 
zeggen dat in het kader van artikel 8 ‘belastingen/kosten’ van de 
gebruiksovereenkomst 30% van de kosten doorgerekend wordt aan Grijkoort vzw en 
35% aan Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw.  

 en aldus de gebruiksovereenkomst met terugwerkende kracht van januari 2020 te 
herzien. 

 Samenlevingsopbouw Oost Vlaanderen vzw behoudt in het bijgebouw nog de ruimte 
van de was- en droogkast en de vrije doorgang daarnaartoe. 

Voorheen waren de kosten als volgt verdeeld: 45% Samenlevingsopbouw vzw , 20% Grijkoort 
vzw, 15% Integratie en Inburgering. 

De zware stukken van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw, zoals partytenten, die 
opgeslagen worden in de opslagruimte in de bijbouw kunnen opgeslagen worden in de stedelijke 
werkhuizen of bij de uitleendienst, teneinde te vermijden dat deze naar de eerste verdieping van 
De Botaniek moeten worden verhuisd en bij gebruik steeds via de draaitrap naar boven/beneden 
moeten worden gebracht. 
Bovendien kan op deze manier de mogelijkheid gecreëerd worden dat deze partytenten aan 
andere diensten kunnen uitgeleend worden. 

De opslagruimte kan pas in gebruik genomen worden door Kaboes wanneer de verbouwingen 
op de eerste verdieping van De Botaniek, gedurende 2020, een extra af te sluiten opslagruimte 
voorzien. 

Na het beëindigen van de verbouwingen wordt het materiaal uit de opslagruimte in samenwerking 
met Grijkoort vzw naar boven verhuisd.  
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw zal regelingen treffen met de stedelijke uitleendienst 
om zware materialen zoals tenten op te slaan. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen :  

Artikel 1: 
Artikel 2 ‘bestemming’ van de gebruiksovereenkomst aan te passen en de laatste opslagruimte 
in het bijgebouw over te dragen van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw naar Grijkoort 
vzw en ter beschikking te stellen van Kaboes. 
Artikel 2:  
De kosten voorzien in de gebruiksovereenkomst in artikel 8 ‘belastingen/kosten’ te herzien 
waarbij Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw 35% en Grijkoort vzw 30 % van de kosten 
draagt. 
Artikel 3:  
Bovenstaande met terugwerkende kracht vanaf januari 2020 te herzien. 
Artikel 4: 
De nieuwe gebruiksovereenkomsten voorzien als bijlage goed te keuren, conform de wijzigingen 
die hierboven voorzien zijn. 

 
Jan Foulon (schepen, CD&V) vervoegt opnieuw de zitting. 
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Vrije tijd 

14. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                                 
Doorlichting uitgevoerd door de onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming.                                                                                                           
Kennisname van het doorlichtingsverslag, de aandachtspunten en de daaraan 
gekoppelde actieplannen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet van 09 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 99, 100 

en 101. 
- Het kwaliteitsdecreet van 08 mei 2009, artikel 35. 
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 01 oktober 2010 tot uitvoering van het decreet 

van 08 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot het 
referentiekader van de inspectie. 
 

Relevante documenten 

- Verslag over de doorlichting van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen te Ronse. 
- Collegebeslissing en nota aan het College van 20 april 2020 betreffende verbreding 

organisatiestructuur domein beeldende en audiovisuele kunsten, langlopende 
studierichting 4e graad en kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur    

- + domein dans-kleuterdans en langlopende studierichting optie urban. 

Feiten/context/motivering 

Tijdens de periode van 10 januari, 11 januari , 13 januari, 14 januari, 15 januari, 16 januari, 17 
januari van het jaar 2020, werd de Kunstacademie Vlaamse Ardennen onderworpen aan een 
grondige doorlichting door een Inspectieteam van Inspecteurs voor alle respectievelijke 
Kunstdomeinen aangesteld door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Onderwijs en 
Vorming. 

De inspectie-audit werd uitgevoerd op de verschillende Academie-Niveaus :Beleidsmatig, 
Middenkader, Onderwijzend Personeel, Ouders en Leerlingen. 

Het advies betreffende de erkenning van de instelling luidt als volgt: gunstig advies. 

Dit advies houdt in dat de erkenning van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen wordt verlengd 
voor een periode van 6 à 10 jaren, zonder opvolging van overheidswege. De ontwikkelingskansen 
en aandachtspunten worden in vertrouwen over gelaten aan het lokale academiebestuur en 
academiebeleid. 

Verschillende aspecten die de Onderwijs-Kwaliteit mee bepalen werden uitgelicht : 
1. Directie en Beleid : positieve/gunstige evaluatie op vlak van: 

˗ Visie en strategisch beleid 
˗ Organisatiebeleid 
˗ Betrouwbare evaluatie van de kwaliteit 
˗ Borgen en bijsturen 
˗ Omgaan met ‘Diversiteit’ (doorgelicht kwaliteitsgebied). 

2. Onderwijskwaliteit binnen de verschillende Kunstdomeinen : 
MUZIEK : De volgende vakken werden in de focus geplaatst door de inspectie; verscheidene 
klasbezoeken en toonmoment-bezoeken werden onaangekondigd uitgevoerd: 
Muzikale en Culturele Vorming, Optie Klassiek in de Derde Graad : Positieve/Gunstige Evaluatie 
voor alle Kwaliteitsgebieden*. 
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Groepsmusiceren Instrumentaal en Vocaal, Optie Jazz/Pop/Rock in Derde en Vierde Graad : 
Positieve/Gunstige Evaluatie voor alle Kwaliteitsgebieden met ontwikkelingskansen voor het 
afstemmen van het aanbod op het gevalideerd doelenkader, leer- en ontwikkelingsgericht 
aanbod, leerlingenevaluatie en leereffecten. 
Instrument Fagot, Optie Klassiek, alle Graden : Positieve/Gunstige Evaluatie voor alle 
Kwaliteitsgebieden met Ontwikkelingskansen voor leerlingenevaluatie en leereffecten. 
Instrument Viool, optie Klassiek, alle Graden : Positieve/Gunstige Evaluatie voor alle 
Kwaliteitsgebieden met ontwikkelingskansen voor het afstemmen van het aanbod op het 
gevalideerd doelenkader en leerlingenevaluatie. 
WOORDKUNST-DRAMA : De volgende vakken werden in de focus geplaatst door de inspectie; 
verscheidene klasbezoeken en toonmoment-bezoeken werden onaangekondigd uitgevoerd : 
Verteltheater-Stemregie : Positieve/Gunstige Evaluatie voor alle Kwaliteitsgebieden met 
ontwikkelingskansen voor feedback, leereffecten en leer- en ontwikkelingsgericht aanbod.  
Theater, Vierde Graad : Positieve/Gunstige Evaluatie voor alle Kwaliteitsgebieden. 
DANS : De volgende vakken werden in de focus geplaatst door de inspectie; verscheidene 
klasbezoeken en toonmoment-bezoeken werden onaangekondigd uitgevoerd : 
Dansinitiatie : Positieve/Gunstige Evaluatie voor alle Kwaliteitsgebieden. 
Danslab in de Tweede Graad: Positieve/Gunstige Evaluatie voor alle Kwaliteitsgebieden, met 
ontwikkelingskansen voor feedback, leereffecten en leer- en ontwikkelingsgericht aanbod.  
Bezorgdheid van de inspecteurs en academiebeleid: relatief laag aantal leerlingen Dans; 
Actieplan werd opgesteld in samenspraak met afdelingshoofd Vrijde Tijd, vakgroep Dans en beide 
Inspecteurs Dans (zie nota CBS 14/04/20). 
BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN : De volgende vakken werden in de focus geplaatst 
door de inspectie; verscheidene atelierbezoeken werden onaangekondigd uitgevoerd: 
Beeldatelier in de Derde Graad : Positieve/Gunstige Evaluatie voor alle Kwaliteitsgebieden, met 
ontwikkelingskansen voor materiële leeromgeving, feedback, leerlingenevaluatie, leereffecten, 
afstemming van het aanbod op het gevalideerd doelenkader, leer- en ontwikkelingsgericht 
aanbod. 
Beeldende en audiovisuele kunsten, Vierde Graad : Positieve evaluatie voor leer- en leefklimaat 
met ontwikkelingskansen voor materiële leeromgeving en feedback.  
Aandachtspunten en verplichte werkpunten/tekorten voor afstemming van het aanbod op het 
gevalideerd doelenkader, leer- en ontwikkelingsgericht aanbod, leerlingenevaluatie en 
leereffecten. 
Actieplan werd opgesteld in samenspraak met afdelingshoofd Vrijde Tijd, vakgroep BAK en 
Inspecteur BAK (zie nota aan CBS 14/04/20). 
*Kwaliteitsgebieden : 
 - Afstemming van het aanbod op het gevalideerd doelenkader  
- Leer- en ontwikkelingsgericht aanbod 
- Leer- en leefklimaat 
- Materiële leeromgeving 
- Feedback 
- Leerlingenevaluatie 
- Leereffecten. 

3. Beleid rond Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne: 
Drie processen van BVH werden in de focus geplaatst en voor alle vestigingsplaatsen van de 
Kunstacademie Vlaamse Ardennen (9) doorgelicht: 

- Gebouwen en Onderhoud 
- Valgevaar en Toegankelijkheid 
- Verwarming. 

Op 16 januari 2020 had er een belangrijk overleg plaats, geleid door 3 inspecteurs van de 
Vlaamse Overheid, samen met de academie-directie en alle preventie-adviseurs van de 9 
vestigingsplaatsen. 
Besluit : De academie moet zich engageren om aan de volgende inbreuk op de regelgeving te 
werken : Het voeren van een doeltreffend beleid met het oog op de bewoonbaarheid, veiligheid 
en hygiëne; meer bepaald op vlak van het kwaliteitsgebied Planning en Uitvoering.
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Voorstellen Actieplannen om het inspectie-advies/-verzoek tegemoet te komen : 
Jaaractieplan voor de hele site Cultuurcentrum De Ververij (Kunstacademie + Cultureel Centrum). 
Jaarlijkse rondgang per vestigingsplaats; voor Ronse : jaarlijkse rondgang van de site De Ververij 
door Preventie-adviseur, Diensthoofd CC De Ververij, Academie-Directeur, Vertegenwoordiger 
Bestuur. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Kennis te nemen van het doorlichtingsverslag van de onderwijsinspectie van het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming, de aandachtspunten en de daaraan gekoppelde 
actieplannen. 

Verzelfstandiging 

15. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf, AGB Sport, 
Cultuur en Ontspanning inzake de terbeschikkingstelling van het zwembadcomplex. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikels 40 en 41. 

Relevante documenten 

 De overeenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur 
en Ontspanning inzake de terbeschikkingstelling van het zwembadcomplex. 

 De berekening van de terbeschikkingsstellingsprijs. 
 De beslissing van de Federale Overheidsdienst Financiën d.d. 14 januari 2020 inzake de 

aanvraag van een voorafgaande beslissing in fiscale zaken met betrekking tot het artikel 
44 § 2, 3°, artikel 44 §3, 1° van het BTW-wetboek en het KB nummer 14 d.d. 03 juni 1970. 

Feiten/context/motivering 

Gelet op het feit dat de exploitatie van het zwembad opgenomen is in het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning (AGB SCO) lijkt het ook aangewezen de kostprijs 
van de terbeschikkingstelling van het gebouw door te rekenen naar het AGB SCO en dit in 
afwachting dat de Stad Ronse het zwembadcomplex met een recht van erfpacht met btw 
overdraagt ten voordele van het AGB SCO. 

Adviezen/visum 

De nota 2020/12 d.d. 04 mei 2020 van de Financiële Dienst betreffende de overeenkomst tussen 
de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning inzake de 
terbeschikkingstelling van het zwembadcomplex. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De terbeschikkingstellingsovereenkomst inzake het zwembadcomplex tussen de Stad Ronse en 
het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning goed te keuren. 
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16. Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA Bouwmaatschappij 
Ronse cvba.                                                                                                                       
Goedkeuring van de jaarrekening 2019 en van het bijhorend jaarverslag van de Raad 
van Bestuur. 

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 245 – 247. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 06 oktober 2014 houdende goedkeuring van de 

statutenwijziging in het kader van de omvorming van de Coöperatieve Bouwmaatschappij 
van de Stad Ronse naar een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.  

- De statuten van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba, artikel 26 betreffende de oproeping van de algemene 
vergadering. 

Relevante documenten 

- Ontwerp jaarverslag van de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse 
cvba. 

- Overzicht werkingsjaar 2019. 
- Verslag toestand EVA 31/12/2019. 
- Jaarrekening 2019 Bouwmaatschappij Ronse, bestaande uit : 

o jaarrekening 31122019 
o interne jaarrekening 
o detail balans 
o volledige afschrijvingstabel 
o afschrijvingen 
o verworpen uitgaven 
o overzicht huur 2019. 

Feiten/context/motivering 

Alvorens de algemene vergadering van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba zich uitspreekt 
over de jaarrekening, legt de Raad van Bestuur de jaarrekening en het ontwerp van het 
jaarverslag voor ter goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad Ronse. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
De jaarrekening 2019 en de bijhorende balans- en resultatenrekening alsook het bijhorend 
jaarverslag van de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba goed te 
keuren. 
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Intergemeentelijke samenwerking 

17. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                             
Aanduiding van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024 en intrekking van de 
gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019.                                                                 
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. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, raadslid 

en de heer Paul Carteus, raadslid en gemeenteraadsvoorzitter, werden aangeduid om de 
stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van TMVW ov en de heer David 
Vandekerkhove en mevrouw Sylvie Van Overmeeren, raadsleden, werden aangeduid als 
plaatsvervanger, voor de hele legislatuur. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 01 april 2019 houdende verzaking aan het mandaat van 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de heer David Vandekerkhove. 

- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov. 
 

Relevante documenten 

- De statuten van de opdrachthoudende vereniging TMVW ov. 
- Schrijven van Farys d.d. 08 april 2020 betreffende de wijziging van het aantal 

afgevaardigden in de algemene vergadering TMVW ov. 

Feiten/context/motivering 

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov, in zitting van 19 december 2019, 
werd de statutenwijziging goedgekeurd. 

Een belangrijk element van de statutenwijziging was de vereenvoudiging van de 
aandelenstructuur. De nieuwe aandelenstructuur heeft tot gevolg dat de afvaardiging in de 
algemene vergadering ook iets werd vereenvoudigd.  

Het nieuwe artikel 41 van de statuten stipuleert :  

Het aantal leden dat elke gemeente/stad kan afvaardigen om te zetelen in de algemene 
vergadering wordt bepaald als volgt : 

- elke deelnemer duidt één effectief lid aan en één plaatsvervanger 

- gemeenten/steden die meer dan vijfenzeventig duizend (75 000) inwoners tellen, kunnen 
één bijkomende effectieve vertegenwoordiger aanduiden 

- deelnemers die meer dan één miljoen vierhonderd duizend (1.400.000) aandelen hebben 
kunnen eveneens één bijkomende effectieve vertegenwoordiger afvaardigen. 

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar gelang de categorie van aandelen.   

De wijziging van de 3de bepaling heeft tot gevolg dat er een herziening dient te gebeuren van het 
aantal afgevaardigden in de algemene vergaderingen. 

De Stad Ronse heeft volgens de nieuwe structuur een totaal van 273.829 aandelen. Op basis 
van het nieuwe artikel 41 kan de stad één effectieve afgevaardigde en één plaatsvervanger 
afvaardigen naar de algemene vergadering (ten aanzien van 2 effectieve afgevaardigden en 1 
plaatsvervanger vóór de statutenwijziging). 

De gemeenteraad zal om die reden dienen over te gaan tot een herziening van de eerder 
genomen raadsbeslissing. 
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Volgende algemene wettelijke bepalingen, tevens opgenomen in de statuten, dienen in acht 
genomen te worden bij de aanduiding van de vertegenwoordigers in de algemene vergadering:  

- de vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden onder de 
gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de stad behalve in het geval 
van een deelnemer die geen stad is, in welk geval de vertegenwoordigers aan te duiden 
zijn door het daartoe wettelijk of statutair bevoegde orgaan van deze deelnemer 

- de bestuurders en de leden van een adviescomité in TMVW ov kunnen geen gemeentelijke 
vertegenwoordiger zijn in de algemene vergadering 

- de vertegenwoordiger(s) in de algemene vergadering wordt (worden) aangesteld voor de 
duur van de legislatuur 

- de ad hoc bepaling van het mandaat in de algemene vergadering dient voor elke 
vergadering voor de vertegenwoordiger beslist. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 houdende de aanduiding van 2 
vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers voor de algemene vergaderingen van TMVW ov voor 
de legislatuur 2019 – 2024 in te trekken. 
Artikel 2: 
De heer Paul Carteus, raadslid en gemeenteraadsvoorzitter, aan te duiden als effectief 
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van TMVW ov voor de periode van heden tot 
het einde van deze legislatuur.  
Artikel 3: 
Mevrouw Eugénie Carrez, raadslid, aan te duiden als plaatsvervanger op de algemene 
vergaderingen van TMVW ov voor de periode van heden tot het einde van deze legislatuur.  
Artikel 4: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

18. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                             
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering, tevens 
jaarvergadering, van 19 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, artikel 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van heden waarbij de heer Paul Carteus, raadslid en 

gemeenteraadsvoorzitter, werd aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de 
algemene vergadering van TMVW ov en mevrouw Eugénie Carrez, raadslid, werd 
aangeduid als plaatsvervanger, voor de hele legislatuur. 

- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov.  

Relevante documenten 

Schrijven van Farys van 30 maart 2020 en 08 mei 2020 houdende uitnodiging tot het bijwonen 
van de algemene vergadering op 19 juni 2020. 
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Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van 30 maart 2020 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening, TMVW ov werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de algemene vergadering, 
tevens jaarvergadering van 19 juni 2020 met als agenda :  
1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen en  
       uittredingen  
3. Verslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2019 
4. Verslagen van de commissaris 
5.  a. Toewijzing pensioenfonds 

b. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 
december 2019 

c. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2019 
afgesloten per 31 december 2019 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Statutaire benoemingen 
Varia en mededelingen. 

In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad en dient het mandaat van de 
stadsvertegenwoordiger, de heer Paul Carteus, vastgesteld te worden. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 
algemene vergadering (jaarvergadering) van de Opdrachthoudende Vereniging 
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov, van 19 
juni 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten :  
1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen en uittredingen  
3. Verslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2019 
4. Verslagen van de commissaris 
5.  a. Toewijzing pensioenfonds 

b. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 
december 2019 

c. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2019 
afgesloten per 31 december 2019 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Statutaire benoemingen 
Varia en mededelingen. 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van 
de algemene vergadering van 19 juni 2020 van TMVW ov waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 

 
Jean-Pierre Stockman (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 
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19. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.                                                            
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 02 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. 

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 03 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. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de algemene 
vergadering van 02 juni 2020 van de Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede, met 
volgende agendapunten : 
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 03 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. 
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Artikel 2:  
De vertegenwoordiger van de stad wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en als dusdanig de op de agenda 
geplaatste punten van de algemene vergadering van 02 juni 2020, waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 

20. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                              
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 10 juni 
2020 en vaststellen 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, 74, 432, 445 

en 447. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de aanstelling van mevrouw 

Eugénie Carrez als effectieve vertegenwoordiger en de heer Jo Cornelus als 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van SOLVA voor 
de legislatuur 2019-2024. 

- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening 
en Socio-Economische Expansie, SOLVA.  

Relevante documenten 

Schrijven van SOLVA d.d. 23 april 2020 betreffende de oproeping voor de algemene vergadering 
van SOLVA op woensdag 10 juni 2020 om 19u00 met mededeling van de agenda en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van SOLVA d.d. 23 april 2020 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de algemene 
vergadering van 10 juni 2020 met als agenda :  

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke 
omstandigheden (indien noodzakelijk) 

2. Samenstelling van het bureau 
3. Jaarverslag 2019 
4. Jaarrekening per 31 december 2019 
5. Verslag van de Commissaris 
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2019 
7. Wijziging aandeelhouders : 

˗ Wederzijdse Toetreding VENECO: SOLVA treedt toe tot VENECO en aanvaardt 
de toetreding van VENECO 

˗ Toetreding Politiezone Vlaamse Ardennen 
˗ Toetreding Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
˗ Toetreding I.VL.A. 

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. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering van SOLVA 
van 10 juni 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten : 

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke 
omstandigheden (indien noodzakelijk) 

2. Samenstelling van het bureau 
3. Jaarverslag 2019 
4. Jaarrekening per 31 december 2019 
5. Verslag van de Commissaris 
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2019 
7. Wijziging aandeelhouders : 

˗ Wederzijdse Toetreding VENECO: SOLVA treedt toe tot VENECO en aanvaardt 
de toetreding van VENECO 

˗ Toetreding Politiezone Vlaamse Ardennen 
˗ Toetreding Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
˗ Toetreding I.VL.A. 

Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van 10 juni 2020, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed 
te keuren. 

Jean-Pierre Stockman (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 
Guillaume Devos (raadslid, Open Vld) verlaat de zitting. 

21. 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 van het mandaat van de 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 een 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 het 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-Rrevisor 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. 
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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.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering van 25 juni 
2020 van I.VL.A. en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten : 

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. 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van 25 juni 2020, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed 
te keuren. 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Guillaume Devos (raadslid, Open Vld) komt de zitting binnen. 

Financieel beheer 

22. Bijkomend punt ingediend door raadslid Tom Deputter, namens de Open Vld-fractie, 
houdende voorstel tot organisatie van een financiële commissie of informeel overleg 
over de impact van de Corona-crisis en treffen van passende financiële maatregelen 
voor de Stad Ronse. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer bepaald Artikel 3 §1. 

Relevante documenten 

Mailbericht van 19 mei 2020 van de heer Tom Deputter, raadslid voor de Open Vld-fractie, met 
de vraag tot het agenderen van een bijkomend agendapunt houdende voorstel tot het organiseren 
van een financiële commissie of een informeel overleg waarop kennis genomen wordt van de 
impact van de Corona-crisis en waarbij passende financiële maatregelen kunnen getroffen 
worden voor de Stad Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Zowat alle gemeentebesturen hebben zeer snel geanticipeerd op de Corona-crisis en tal van 
noodzakelijke maatregelen genomen. Ook in onze Stad Ronse werden een aantal noden 
gelenigd en actie ondernomen om te anticiperen op de Corona-crisis. De Open Vld-fractie juicht 
dit toe en dankt het gemeentebestuur voor de accurate reactie. Het is evenwel tijd om een stap 
verder te gaan. 
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Gezien de hoogdringendheid van een aantal genomen maatregelen en de mogelijkheid van het 
College van Burgemeester en Schepenen om bepaalde uitgaven autonoom te doen, heeft de 
Open Vld-fractie alle begrip dat men niet altijd terugkoppelde naar de gemeenteraad om bepaalde 
beslissingen te nemen.   

Heel wat maatregelen hebben echter een kostprijs, wellicht zijn er anderzijds ook tal van afgelaste 
evenementen die ongewild zorgen voor een bonus voor de gemeentekas.  

Daarnaast lopen tal van geplande werken en projecten vertraging op en werd ook de stedelijke 
dienstverlening noodgedwongen teruggeschroefd. Heel wat activiteiten en festiviteiten werden 
tevens afgelast of uitgesteld. 

Nu de Corona-crisis over haar hoogtepunt lijkt en het stof wat gaat liggen, is het bijgevolg het 
moment om de doorstart van onze stad te organiseren. Mogelijks zijn er ook nog te nemen 
maatregelen of zijn er bepaalde groepen in onze gemeente waarvoor een extra inspanning alsnog 
noodzakelijk is.  

Het lijkt de Open-Vld fractie daarom nuttig om alle corona-gerelateerde financiële uitgaven en alle 
uitgestelde en geschorste uitgaven op te lijsten. Zo kan de gemeenteraad een zicht krijgt op de 
impact van de Corona-crisis. De jaarplanning en de meerjarenplanning zullen bijgevolg moeten 
bijgesteld worden. Ongetwijfeld heeft ook de oppositie nog nuttige en constructieve suggesties 
om de door de Corona-crisis getroffen burgers tegemoet te komen. 

De Open Vld-fractie roept op om binnen de gemeenteraad over alle partijgrenzen heen over 
bovenstaande zaken op een participatieve wijze van gedachten te wisselen. De herwerkte 
begroting en meerjarenplanning kunnen, samen met de gebundelde voorstellen op een 
Financiële Gemeenteraadscommissie of een informeel overleg geagendeerd worden, teneinde 
een selectie te weerhouden voor uitvoering.  

Wij vragen dan ook aan de gemeenteraad van de Stad Ronse om alles in het werk te stellen om 
in goede traditie in deze Corona-tijden over de partijgrenzen heen hierover participatief overleg 
te plegen.  

Voordracht 

Op voorstel van de Open Vld-fractie. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De gemeenteraad van de Stad Ronse vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om :  

- de financiële impact van de genomen Corona-maatregelen in de Stad Ronse op te lijsten 
en de impact op de begroting van het lopende werkjaar te simuleren 

- het vertragend effect van de Corona-crisis in kaart te brengen op de geplande uitgaven 
voor activiteiten, werken en dienstverlening van de Stad Ronse en tevens de impact 
hiervan te simuleren op de lopende begroting 

- de vertraging of het wegvallen van voorziene inkomsten van de Stad Ronse ten gevolge 
van de Corona-crisis in kaart te brengen en tevens de impact hiervan te simuleren op de 
lopende begroting. 

Artikel 2: 
De gemeenteraad van de Stad Ronse vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om 
de gemeenteraad van bovenstaande informatie in kennis te stellen en een 
gemeenteraadscommissie Financiën of een overlegmoment met de voltallige gemeenteraad te 
organiseren met volgende agenda :  

- gedachtewisseling met participatieve besluitvorming over alsnog te nemen maatregelen 
voor de lopende Corona-crisis 

- gedachtewisseling met participatieve besluitvorming over de doorstart en de aangepaste 
jaarplanning en meerjarenplanning van het gemeentebestuur na de Corona-crisis. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Lech Schelfout (raadslid, Groen) verlaat de zitting. 

Openbare veiligheid 

01. Politie.                                                                                                                               
Aanvraag van een hoofdinspecteur van politie, tewerkgesteld bij de Dienst Interventie 
van de lokale politie Ronse, tot toekenning van non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering (NAVAP).                                                                                                                         
Beslissing. 

02. Politie.                                                                                                                               
Ambtshalve oppensioenstelling van een inspecteur van politie, tewerkgesteld op de 
Dienst Interventie/Onthaal van de Politiezone Ronse.                                                              
Kennisname. 

 
 

Namens de gemeenteraad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


