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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

LIJST VAN BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 29 JUNI 2020 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre 
Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie 
Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, 
Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Gunther Deriemaker, Diederik Van Hamme, Fatima Hbili, raadsleden  
 
 
Door de versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 
wordt deze gemeenteraad opnieuw als fysieke bijeenkomst gehouden met inachtname 
van de regels inzake social distancing. 
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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Jaarrekeningen 2019 van de kerkfabrieken die ressorteren onder het Centraal 

Kerkbestuur Ronse.                                                                                                             
Advies. 

2. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie), ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Maarkedal.                                                                                   
Jaarrekening 2019.                                                                                                               
Advies. 

Financieel beheer 
3. Jaarrekening 2019 van de stad Ronse.                                                                 

Vaststelling. 
4. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                          

Jaarrekening 2019.                                                                                                                  
Advies. 

5. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.                                         
Jaarrekening 2019.                                                                                                              
Advies. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                                   

Verkaveling 1.                                                                                                                
Grondverkoop voor een woning met aanhorigheden gelegen Florent Devosstraat                    
nummer 10.                                                                                                                      
Goedkeuring. 

7. Overheidsopdracht "Ontwerp, bouw (nieuwbouw en renovatie) en het technisch 
onderhoud van een nieuw administratief centrum voor de Stad Ronse".                                 
Goedkeuring van de procedure en de selectieleidraad met bijlagen. 

8. Voorlopig onteigeningsbesluit voor de onteigening voor het algemeen nut in het kader 
van de herinrichting van de Geraardsbergenstraat met aanleg van voetpaden, 
parkeerstroken en rijweg met fietssuggestiestroken.                                                     
Goedkeuring. 

9. Ruiling tussen de Stad Ronse en de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard 
van gronden en gebouwen gelegen in de Georges Desmetstraat, de 
Geraardsbergenstraat en de Rode Mutslaan.                                                                                                        
Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
10. Subsidiëring van het Wijs-Werk project, opgestart door het samenwerkingsverband 

tussen Lejo vzw, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw en KOPA vzw, voor de 
periode van 01 september 2020 tot en met 30 november 2020.                                 
Goedkeuring. 

Vrije tijd 
11. Reglement van inwendige orde voor de Sportsite ’t Rosco.                                            

Aanpassing. 
12. Vaststelling van de tarieven voor het gebruik van de voetbalvelden gelegen op de 

sportsite 't Rosco.                                                                                                           
Goedkeuring. 

13. Ondersteuningsdossier voor sportverenigingen.                                                           
Goedkeuring van het nieuw erkenningsreglement voor sportverenigingen. 
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14. Ondersteuningsdossier voor sportverenigingen.                                                        
Goedkeuring van het nieuw subsidiereglement voor sportverenigingen. 

15. Ondersteuningsdossier voor sportverenigingen.                                                       
Goedkeuring van het nieuwe reglement projectsubsidies. 

16. Gebruiksovereenkomst met betrekking tot de lokalen van het Erfgoedcentrum Ronse 
gelegen in de Politiekegevangenenstraat.                                                                    
Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 
17. Stadspersoneel.                                                                                                             

Besteding van de VIA-middelen voor de verhoging van de koopkracht, in uitvoering 
van het sectoraal akkoord 2020.                                                                                
Goedkeuring. 

18. Organisatiebeheersing.                                                                                                   
Rapport 2019 van de algemeen directeur met inbegrip van het verslag over de 
klachtenbehandeling.                                                                                                         
Kennisname. 

 
Bijkomende punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
19. Bijkomend punt ingediend door raadslid Lech Schelfout houdende voorstel tot 

aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad door het 
verplaatsen van de mondelinge vragen van de raadsleden naar de aanvang van de 
gemeenteraad. 

Wonen en omgeving 
20. Bijkomend punt ingediend door de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, 

houdende voorstel tot het recupereren van water bij bronbemaling, het invoeren van 
een premie voor ontharding van terreinen en het invoeren van een hemelwaterplan. 

21. Bijkomend punt ingediend door raadslid Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, 
houdende voorstel tot het onderzoeken en aanpakken van de discriminatie op de 
private woninghuurmarkt in Ronse.                                                                                             
Beslissing. 

Economie 
22. Bijkomend punt ingediend door raadslid Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, 

houdende voorstel tot het onderzoeken en aanpakken van de discriminatie op de 
arbeidsmarkt in Ronse.                                                                                                       
Beslissing. 

Leven en welzijn 
23. Bijkomend punt ingediend door de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, 

houdende het realiseren door de Stad Ronse van een aantal (tijdelijke) woonerven, 
zeker tot het einde van de coronamaatregelen en daarna eventueel met permanent 
karakter. 

Verzelfstandiging 
24. Bijkomend punt ingediend door de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, 

houdende voordracht van een nieuw lid van de Raad van Bestuur van het EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba, in vervanging van een ontslagnemend lid.                 
Goedkeuring. 
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Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
01. Politie.                                                                                                                                 

Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een assistent, tewerkgesteld op het 
Administratief Secretariaat (Personeelsdienst) van de Politiezone Ronse.                        
Goedkeuring. 

02. Politie.                                                                                                                              
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een contractueel personeelslid, 
tewerkgesteld als hulpkracht (poetshulp), niveau D bij de Politiezone Ronse.                                     
Goedkeuring. 

 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Jaarrekeningen 2019 van de kerkfabrieken die ressorteren onder het Centraal 
Kerkbestuur Ronse.                                                                                                             
Advies. 

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 

De jaarrekeningen 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse zoals goedgekeurd door de diverse bestuursraden.  

Feiten/context/motivering 

Er wordt voorgesteld om positief advies uit te brengen over de jaarrekeningen 2019 van de 
kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 

Adviezen/visum 

De nota 2020/17 van 04 juni 2020 van de Financiële Dienst inzake de jaarrekeningen 2019 
van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 

Voordracht 

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

Enig artikel: 
Gunstig advies te verlenen over de jaarrekeningen 2019 van de kerkfabrieken ressorterend 
onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 

2. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie), ressorterend onder 
het Centraal Kerkbestuur Maarkedal.                                                                                   
Jaarrekening 2019.                                                                                                               
Advies. 

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 

De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie), 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal, zoals goedgekeurd door de 
kerkraad op 05 mei 2020.  

Feiten/context/motivering 

Er wordt voorgesteld om advies te geven inzake de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie). 

Adviezen/visum 

De nota 2020/16 d.d. 04 juni 2020 van de Financiële Dienst inzake de jaarrekening 2019 van 
de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette Louise-Marie. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Gunstig advies te verlenen over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
van La Salette (Louise-Marie), ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Maarkedal. 
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Financieel beheer 

3. Jaarrekening 2019 van de stad Ronse.                                                                 
Vaststelling. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
Artikel 41 §3. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
Artikel 260 en volgende. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus. 

- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 

Relevante documenten 

Het ontwerp van jaarrekening 2019 van de Stad Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Er werd een ontwerp van jaarrekening 2019 van de Stad Ronse gemaakt. 
Conform de bepalingen van het artikel 260 e.v. van het decreet over het Lokaal Bestuur dient 
de jaarrekening te worden vastgesteld voor 30 juni  van het boekjaar dat volgt op het 
boekjaar waarop de rekening betrekking heeft en dient ze nadien ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de toezichthoudende overheid. 

Adviezen/visum 

Het advies 2020-20 d.d. 11 juni 2020 van de Financiële Dienst. 
 
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, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, 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 onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Koen Haelters, 
Jean-Pierre Stockman 

Enig artikel:  
De jaarrekening 2019 van de Stad Ronse vast te stellen. 
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4. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                          
Jaarrekening 2019.                                                                                                                  
Advies. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 

beheerscyclus. 
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 

 
Relevante documenten 

- Het budget 2019 en de budgetwijziging nummer 1 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse zoals goedgekeurd op de gemeenteraden van 
respectievelijk 19 november 2018 en 18 november 2019. 

- Het ontwerp van jaarrekening 2019 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
 
Feiten/context/motivering 

Er werd een ontwerp van jaarrekening 2019 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse 
gemaakt. 
De jaarrekening 2019 werd vastgesteld in de Raad van Bestuur van 11 juni 2020. 
De jaarrekening 2019 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse kan aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd ter advies. 
 
Adviezen/visum 

De nota 2020-10 d.d. 11 juni 2020 van de Financiële Dienst. 

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, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, 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 onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

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

Artikel 1:  
Positief advies te verlenen over de jaarrekening  2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
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5. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.                                         
Jaarrekening 2019.                                                                                                              
Advies. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 

beheerscyclus. 
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 

 
Relevante documenten 

- Het budget 2019 en de budgetwijziging nummer 1 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning zoals goedgekeurd op de gemeenteraden van 
respectievelijk 17 december 2018 en 03 februari 2020. 

- Het ontwerp van jaarrekening 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur 
en Ontspanning. 

 
Feiten/context/motivering 

Er werd een ontwerp van jaarrekening 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, 
Cultuur en Ontspanning gemaakt. 
De jaarrekening 2019 werd vastgesteld in de Raad van Bestuur van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning van 09 juni 2020. 
De jaarrekening 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning 
kan aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter advies. 
 
Adviezen/visum 

De nota 2020-18 d.d. 10 juni 2020 van de Financiële Dienst. 

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, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, 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 onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

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

Artikel 1:  
Positief advies te verlenen over de jaarrekening  2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning. 
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Beheer patrimonium en infrastructuur 

6. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                                   
Verkaveling 1.                                                                                                                
Grondverkoop voor een woning met aanhorigheden gelegen Florent Devosstraat                    
nummer 10.                                                                                                                      
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.  

Relevante documenten  

˗ Verslag 2020/078 van 18 juni 2020 van de Technische Dienst. 
˗ 1 Tabel 
˗ 1 Ontwerp van akte 
˗ 1 Verkoopovereenkomst 
˗ Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 

Feiten/context/motivering 

Bij raadsbesluit van 16 april 2012 werd de overeenkomst publiek-private samenwerking 
tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne goedgekeurd. Deze overeenkomst regelt onder 
meer de ter beschikking stelling van de gronden aan de private partner en de prijsbepaling 
van de grondwaarde. Hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke 
verkoop 11% van de totale verkoopprijs ontvangt. 

Wij ontvingen 1 ontwerp van akte en 1 verkoopovereenkomst : 
op naam van XXXXXXXXXXXX, voor een woning met aanhorigheden voor lot 1.05 binnen 
de verkaveling 1 van De Stadstuin, zijnde de woning gelegen in de Florent Devosstraat 
nummer 10.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 29.414,00 EUR. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 :  
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXX, voor een woning met aanhorigheden voor lot 1.05 binnen de verkaveling 1 
van De Stadstuin, zijnde de woning gelegen Florent Devosstraat nummer 10, met een 
grondwaarde van 29.414,00 EUR goed. 

7. Overheidsopdracht "Ontwerp, bouw (nieuwbouw en renovatie) en het technisch 
onderhoud van een nieuw administratief centrum voor de Stad Ronse".                                 
Goedkeuring van de procedure en de selectieleidraad met bijlagen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 
en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
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˗ 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 38, § 1, 1° 
c) (voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke 
omstandigheden). 

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

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

Relevante documenten 

- Verslag van 11 juni 2020, 2020/073 van de Technische Dienst. 
- Selectieleidraad met bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “Nieuw administratief centrum Ronse - Design, Build & Maintain” 
werd een selectieleidraad opgesteld door de Technische Dienst. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met 
onderhandeling. 
Deze procedure bestaat uit: 
- een selectiefase 
- een gunningsfase 

In de selectiefase wordt een oproep tot kandidaten gelanceerd en worden op basis van de 
aanvragen tot deelneming maximum 4 kandidaten geselecteerd die elk een bestek zullen 
ontvangen.  
In de gunningsfase worden de offertes ingediend en wordt deelgenomen aan de 
onderhandelingen. Deze onderhandelingen resulteren uiteindelijk in de gunning van de opdracht. 

De huidige selectiefase wordt aangevat met de goedkeuring van de selectieleidraad met bijlagen. 
Deze leidraad licht het voorwerp van de opdracht toe, geeft info over het verloop van de 
procedure en bevat de selectievoorwaarden op basis van welke maximum 4 kandidaten worden 
geselecteerd. Eén van de bijlagen bij de selectieleidraad is het voorlopig programma van eisen 
dat doorheen de procedure verder zal worden verfijnd en gefinaliseerd. 

De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het meerjarenplan, algemene rekening 2210000 
beleidsitem 01300. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De selectieleidraad met bijlagen voor de opdracht “Nieuw administratief centrum Ronse - Design, 
Build & Maintain”, opgesteld door de Technische Dienst, wordt goedgekeurd.  
Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met 
onderhandeling. 
Artikel 3: 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 
niveau. 
Artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het meerjarenplan, algemene rekening 2210000 
beleidsitem 01300. 
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In toepassing van Artikel 27 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur wordt de heer 
Björn Bordon (raadslid, sp.a) verontschuldigd voor de behandeling van het volgende 
agendapunt. 

8. Voorlopig onteigeningsbesluit voor de onteigening voor het algemeen nut in het 
kader van de herinrichting van de Geraardsbergenstraat met aanleg van voetpaden, 
parkeerstroken en rijweg met fietssuggestiestroken.                                                     
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikels 40 en  41 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. 
- Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams 

Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/075 van 12 juni 2020 van de Technische Dienst. 
- Onteigeningsplannen VA178, 1/6 tot en met 6/6. 
- Projectnota.  

Feiten/context/motivering 

- Naar aanleiding van de geplande wegen- en rioleringswerken in de 
Geraardsbergenstraat, VMM project 0217124 zal door het stadsbestuur Ronse tot de 
realisatie van de ontworpen rooilijn moeten overgegaan worden.  

- De herinrichting van de Geraardsbergenstraat beoogt immers de aanleg van nieuwe 
voetpaden, nieuwe parkeerstroken, de aanleg van een rijweg met 
fietssuggestiestroken en een gescheiden rioleringsstelsel RWA en DWA met 
buffering. Deze werken zijn noodzakelijk om tot een leefbaar en verkeersveilig geheel 
te komen.  

- De Geraardsbergenstraat is een gemeenteweg gelegen binnen de bebouwde kom. 
- Een projectnota werd opgesteld overeenkomstig artikel 12 van het Vlaams 

Onteigeningsbesluit van 24 februari 2017. Deze projectnota is als bijlage toegevoegd 
bij onderhavig besluit en maakt hier integraal deel van uit. 

- De onteigening volgens de in bijlage gevoegde plannen is nodig voor de realisatie 
van de voorziene infrastructuur inclusief een adequate waterhuishouding. 

- De realisatie van het project beoogt : 
o de realisatie van een veilige en leefbare wegeninfrastructuur 
o het faciliteren van veilig fiets- en voetgangersverkeer 
o het huidig en gestructureerd parkeren op deels privaat en deels openbaar 

domein organiseren en structureren 
o op die manier een oplossing bieden aan de problemen die er zijn bij kruisend 

verkeer 
o de zichtbaarheid en leesbaarheid van de kruispunten en de rijweg in het 

algemeen verbeteren 
o een adequaat en gescheiden rioleringsstelsel uitbouwen 
o het daartoe herinrichten van de huidige weg. 

- Hiertoe dient te worden overgegaan tot : 
o de realisatie van een aangepaste weginrichting met aangepaste 

rijstrookbreedtes met het oog op de verkeersveiligheid en leefbaarheid 
o de aanleg van fietssuggestiestroken 
o de aanleg van voetpaden 
o de heraanleg van de kruispunten met het oog op het bevorderen van de 

zichtbaarheid 
o de realisatie van een gescheiden RWA en DWA stelsel met 

buffervoorzieningen. 



 

 12/52 

- Uit bovenstaande blijkt dat de beoogde werken als onteigeningsdoel een adequate 
waterhuishouding, een verhoging van de verkeersveiligheid en een verbetering van 
de verkeersleefbaarheid beogen en aldus kaderen in de noodzakelijke realisatie van 
een doelstelling van algemeen nut. 

- De aangepaste weginrichting (breedte rijstroken, kantstroken, voetpaden, 
parkeerstroken) kan niet binnen het bestaand profiel gerealiseerd worden en geeft 
aanleiding tot onteigening. 

- De huidige breedte van het openbaar domein bedraagt, volgens de Atlas van de 
Buurtwegen, 8 meter. Rekening houdend met de benodigde breedte voor de 
uitwerking van de voorziene infrastructuur en haar doelstellingen dient de ontworpen 
rooilijn, met een afwisselende breedte van 10 meter en 12 meter, gerealiseerd te 
worden. Dit betekent dat langsheen het gehele traject nood is aan onteigeningen. 

- Overwegende dat om al deze weginfrastructuurwerken te kunnen realiseren en 
nadien het onderhoud en het beheer daarvan duurzaam te kunnen blijven 
garanderen de gedwongen verwerving van de op de onteigeningsplannen 
aangeduide innemingen noodzakelijk is. Zonder de verwerving van deze onroerende 
goederen in volle eigendom kan de projectdoelstelling van algemeen nut niet 
gerealiseerd worden. 

- Zowel uit de projectnota als uit bovenstaande blijkt dat de innemingen tot een strikt 
minimum worden beperkt. Er werd gekozen om het wegprofiel zodanig te concipiëren 
dat zoveel mogelijk woningen, gebouwen en gronden werden gevrijwaard van 
onteigening. 

- Het aanleggen, beheren en onderhouden van de voornoemde infrastructuur behoort 
tot de basistaken van de overheid en vereist een coherent en doelmatig beheer en 
beleid. Van de desbetreffende weginfrastructuur dient onder alle omstandigheden 
een veilig en doelmatig gebruik te kunnen worden gemaakt. Dit kan enkel indien de 
wegbeheerder zelf kan instaan voor de realisatie en het beheer ervan. 

- Het onteigeningsdoel kan enkel worden bereikt middels onteigening. 
- De onteigeningsnoodzaak als middel voor de realisatie van gemeentewegen blijkt 

tevens uit artikel 24§4 van het Vlaams Onteigeningsdecreet. 
- De herinrichting van de Geraardsbergenstraat dient zo snel mogelijk gerealiseerd te 

worden om de hierboven beschreven problematiek op het vlak van 
verkeersveiligheid, waterhuishouding en verkeersleefbaarheid op te lossen. 

- De onteigeningen van de percelen die voor het project vereist zijn, moeten om die 
reden dringend gerealiseerd worden. 

- Uit al het bovenstaande blijkt dat de onteigening aldus noodzakelijk is en het 
algemeen belang dient. Het onteigeningsdoel kan niet worden gerealiseerd indien 
niet alle innemingen in volle eigendom verworven zijn. 

- Het onteigeningsdoel kadert verder binnen de gemeentelijke aangelegenheden en 
binnen het gemeentelijk belang dat de Stad Ronse dient ten uitvoer te leggen en te 
beheren. Om deze reden is de verwerving van de niet minnelijk verworven 
onroerende goederen voor de herinrichting van de straat noodzakelijk en dringt de 
onteigening zich op van de onroerende goederen zoals afgebeeld op de 
onteigeningsplannen en aldaar nader omschreven in de op de plannen opgenomen 
onteigeningstabel. 

- De onteigeningen gebeuren in uitvoering van het rooilijnplan van de 
Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 1, goedgekeurd bij KB van 19/03/1954 en 
de gedeeltelijke wijziging van het rooilijnplan, waarvan de definitieve vaststelling werd 
gepubliceerd op 09/07/2013. 

- Volgens de richtlijnen van artikel 10 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 
februari 2017 en op basis van voorgaande info dient de stad een voorlopig 
onteigeningsbesluit op te maken. Met deze beslissing geeft het bestuur aan dat ze wil 
overgaan tot onteigening en dat ze de bestuurlijke fase opstart.  

Voordracht  

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

Artikel 1:  
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorlopig onteigeningsbesluit voor de herinrichting 
van de Geraardsbergenstraat met aanleg van voetpaden, parkeerstroken en rijweg met 
fietssuggestiestroken. 
Artikel 2: 
In het algemeen belang moeten, voor de herinrichting van de Geraardsbergenstraat met 
aanleg van voetpaden, parkeerstroken en rijweg met fietssuggestiestroken, de onroerende 
goederen worden onteigend conform het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. 
Artikel 3: 
De Stad Ronse onderneemt een aantoonbare poging om de goederen minnelijk te 
verwerven en organiseert vervolgens een openbaar onderzoek over de voorgenomen 
onteigening. 
Artikel 4: 
De onteigeningsplannen waarop de in bezit te nemen onroerende goederen omschreven zijn 
en ingekleurd zijn en de projectnota zijn opgenomen en worden gevoegd bij dit besluit. 

Björn Bordon (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

9. Ruiling tussen de Stad Ronse en de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe 
Haard van gronden en gebouwen gelegen in de Georges Desmetstraat, de 
Geraardsbergenstraat en de Rode Mutslaan.                                                                                                        
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.  

Relevante documenten  

- Verslag 2020/076 van 15 juni 2020 van de Technische Dienst.  
- Ontwerpakte. 
- Plannen. 
- Tabel. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de geplande wegen- en rioleringswerken in de Rode Mutslaan en de 
Geraardsbergenstraat dienen enkele gronden verworven te worden van de Samenwerkende 
Maatschappij De Nieuwe Haard. Het gaat om de percelen kadastraal gekend sectie D, deel 
van nummer 595 M4 met een oppervlakte van 8a 72ca ter hoogte van de wijk Floréal en 
twee woningen met grond en perceel aanpalende grond gelegen Geraardsbergenstraat 
nummers 49 en 51, kadastraal gekend sectie C, nummers 430 T2, 430 Y, 431 2D en delen 
van nummer 430 W2, met een totale oppervlakte van 9a 24ca. 

De Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard wil een nieuw huisvestingsproject 
realiseren in de Georges Desmetstraat en de Hermes Van Wynghenestraat. Daarvoor dient 
de stad nog enkele woningen in de Georges Desmetstraat af te staan aan De Nieuwe Haard. 
Het gaat om de woningen gelegen Georges Desmetstraat nummers 4, 6, 12, 14, 16 en 18, 
kadastraal gekend sectie C, nummers 103 Y3, 103 Z3, 103 D5, 103 R4, 103 S4 en 103 T4. 
Deze panden werden in het verleden door de stad in der minne aangekocht, met 
uitzondering van het pand nummer 12, waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend. De 
stad oefende in het verleden eveneens haar voorkooprecht uit op de panden 
Watermolenstraat 5 en Beekstraat 17, 19 en 21. Als uitdrukkelijke voorwaarde voor deze 
afstand wordt aan De Nieuwe Haard dan ook de last opgelegd om na sloop van de bij deze 
afgestane panden aldaar minstens vijf sociale woningen te realiseren. 



 

 14/52 

Voor deze verwerving en afstand werd door de Technische Dienst een ontwerp van akte 
opgesteld. De stad kan de voormelde gronden en gebouwen in de Rode Mutslaan en de 
Geraardsbergenstraat verwerven voor de totale som van 180.926,23 euro, alle vergoedingen 
inbegrepen. De woningen in de Georges Desmetstraat kunnen afgestaan worden voor de 
totale som van 179.187,50 euro, alle vergoedingen inbegrepen.  

De stad dient voor deze ruiling nog een opleg van 1.738,73 euro te betalen aan De Nieuwe 
Haard. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De verwerving van de gronden en gebouwen gelegen in de Rode Mutslaan en de 
Geraardsbergenstraat, kadastraal gekend als sectie D, deel van nummer 595 M4 en sectie 
C, nummers 430 T2, 430 Y, 431 2D en deel van 430 W2 voor 180.926,23 euro en de afstand 
van de woningen gelegen in de Georges Desmetstraat, kadastraal gekend als sectie C, 
nummers 103 Y3, 103 Z3, 103 D5, 103 R4, 103 S4 en 130 T4 voor 179.187,50 euro worden 
goedgekeurd. 
De stad zal voor deze ruiling nog een opleg van 1.738,73 euro betalen aan de Samenwerkende 
Maatschappij De Nieuwe Haard. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 

Leven en welzijn 

10. Subsidiëring van het Wijs-Werk project, opgestart door het samenwerkingsverband 
tussen Lejo vzw, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw en KOPA vzw, voor 
de periode van 01 september 2020 tot en met 30 november 2020.                                 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 
- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 06 april 2020. 

Relevante documenten 

- Dossier vindplaatsgericht werken: oorspronkelijke projectaanvraag 
- Evaluatie van 27 augustus 2019 
- Voorstellingsnota en verantwoording van de kosten van het partnerschap tussen 

Lejo vzw, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw en KOPA vzw en het 
project Wijs-werk. 

- Mail van Lejo vzw, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en KOPA vzw omtrent 
de verderzetting van het project Wijswerk. 

Feiten/context/motivering 

Op 01 september 2018 startte het partnerschap tussen Lejo vzw, Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen en KOPA vzw het project Wijs-werk op in Ronse. VDAB Oost-Vlaanderen 
zorgde voor de financiering. Het project loopt af op 31 augustus 2020 (looptijd: 2 jaar, zie 
bijlage oorspronkelijke projectaanvraag). 
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VDAB is bereid om het project via een openbare aanbesteding nog een jaar te ondersteunen 
in 2021. Dit zal verlopen via ESF middelen. Ze legt daarbij de focus op 
outreachend/activerend werken met tussen jongeren 18 en 26 jaar. Deze aanbesteding is 
voorzien in juni 2020 om te starten op 01 december 2020.   
Dit betekent echter dat het project gedurende tussen september en november 2020 
voorlopig geen financiële ondersteuning heeft. Hierdoor zal de continuïteit van de werking in 
het gedrang komen.  
De drie partners hopen dat Stad Ronse het partnerschap wil vervoegen en de drie maanden 
tussen het einde van het project in augustus 2020 en de start in december 2020 
(gesubsidieerd via ESF) financieel wil ondersteunen. 
De doelstelling van het project is om maatschappelijk kwetsbare jongeren die door VDAB en 
andere spelers op de arbeidsmarkt als onbemiddelbaar worden beschouwd, de zogeheten 
NEET-jongeren, opnieuw bemiddelbaar te maken. 
Het Wijs-werk project werkt vanuit een integrale aanpak en omvat zowel een individuele, 
groepsgerichte als structurele begeleiding van de 18- tot 26-jarigen. Op dit ogenblik bereikte 
het project 61 jongeren, waarvan 60% positief toegeleid werd naar werk, een stage of 
opleiding volgen of in bemiddeling zijn bij VDAB of een andere organisatie. 
Een onderbreking van de opvolging van de jongeren tijdens de periode september – 
november 2020 zal de continuïteit onder druk zetten. Bovendien situeert de werkloosheid in 
Ronse zich er rond de 11%, waarvan maar liefst 23% als jeugdwerkloosheid wordt 
omschreven (bron: ARVASTAT). Het wijs-werkproject beoogt onder andere deze 
problematiek aan te pakken. 
Het totaal bedrag dat voor de overbrugging van het project wordt gevraagd : 
Voor KOPA vzw en Lejo vzw : € 17.187,50. 
KOPA vzw en Lejo vzw zijn beiden bereid om de helft van dit bedrag zelf te voorzien. 
Aan het Lokaal Bestuur wordt de andere helft, zijnde 8.593,75 euro, gevraagd. 
Voor Samenlevingsopbouw Oost –Vlaanderen vzw die ook partner is in het project wordt 
geen subsidiëring gevraagd. 
 
Adviezen 

De kredieten voor dit project werden niet voorzien in het meerjarenplan. 
Indien dit project wordt uitgevoerd dienen de kredieten te worden voorzien in de 
eerstvolgende meerjarenplanwijziging. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 juni 2020. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het partnerschap tussen Lejo vzw, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en KOPA vzw 
voor het project Wijs-Werk wordt gesubsidieerd voor een bedrag van 8.593,75 euro voor de 
verderzetting van het project van september tot november 2020. 
Artikel 2: 
De subsidie wordt als volgt toegekend: 4.875 euro voor Lejo vzw, 3.718,75 euro voor KOPA 
vzw. 
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Vrije tijd 

11. Reglement van inwendige orde voor de Sportsite ’t Rosco.                                            
Aanpassing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §3. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 02 september 2019 houdende goedkeuring van het 

reglement van inwendige orde voor de Sportsite ’t Rosco.  

Relevante documenten 

Het voorstel van reglement van inwendige orde voor de Sportsite ’t Rosco. 

Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de aanleg van het kunstgrasveld is het nodig om het reglement van 
inwendige orde voor  de Sportsite ’t Rosco uit te breiden met een luik over de 
voetbalaccommodatie. Met voetbalaccommodatie worden zowel het stadion, de huidige 
oefenvelden als het kunstgrasveld bedoeld. Er is ook een afstemming gebeurd tussen de 
verschillende onderdelen van dit reglement (algemeen deel – sporthal – zwembad – 
voetbalvelden).  

Daarnaast wordt dit reglement van inwendige orde nog aangevuld met een specifieke 
gebruikersovereenkomst per club en een tarieventabel.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het reglement van Inwendige Orde voor de sportsite ’t Rosco aan te passen, als volgt : 

Reglement van Inwendige Orde 
Sportsite ’t Rosco 

 
1. De sportsite omvat de sporthal, het zwembad, de parking, de finse piste, het 

omnisportveld, de petanquevelden, de streetworkout, het voetbalstadion, het 
kunstgrasveld, de oefenvelden en het skateterrein. 

2. De accommodatie is toegankelijk voor het publiek. De dienstregeling wordt bepaald door 
het stadsbestuur/AGB Sport, Cultuur en Ontspanning. 
Behoudens uitzondering is de sportinfrastructuur gesloten op wettelijke feestdagen. De 
sluitingsdagen zullen ieder jaar telkens vóór 1 september aan de gebruikers van de 
accommodatie worden bekendgemaakt. 

3. Het stadsbestuur/AGB SCO kan de accommodatie sluiten om redenen van openbaar nut, 
veiligheid en hygiëne of in geval van overmacht. Schadevergoeding kan hiervoor nooit 
gevorderd worden. 

4. De gebruikers van de accommodatie zullen een vergoeding betalen op basis van de 
tarieven vastgesteld door het stadsbestuur/AGB SCO. De tarieven wordt bepaald in het 
tariefreglement. 

5. De gebruikers en bezoekers worden voor hun eigen veiligheid verantwoordelijk gesteld. 
Het stadsbestuur/AGB SCO neemt geen verantwoordelijkheid bij enig ongeval. 
Het stadsbestuur/AGB SCO is evenmin verantwoordelijk voor verlies of diefstal van 
persoonlijke bezittingen, sportuitrusting, kledij, materiaal,… 
Gevonden voorwerpen worden gedurende één maand bewaard op de sportdienst. 
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6. De verenigingen/scholen moeten het bewijs leveren dat zij verzekerd zijn voor burgerlijke 
aansprakelijkheid van hun vereniging voor ongevallen of schade die hun leden aan 
derden zouden kunnen veroorzaken. 

7. Iedere bezoeker is burgerlijk verantwoordelijk voor de door hem aangerichte schade aan 
materialen en/of lokalen. Geleide groepen zijn collectief verantwoordelijk en dienen 
verplicht verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. Bij wedstrijden zijn de 
verenigingen tevens verantwoordelijk voor de schade, toegebracht door de op bezoek 
zijnde vereniging en haar leden, alsmede door de eventueel toegelaten toeschouwers. 

8. Alle beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de Sportdienst. 
Abnormale beschadigingen aan het gebouw of aan de installaties kunnen ten laste 
gelegd worden van de schuldige gebruikers of de verantwoordelijken. Eventuele 
herstellingen geschieden door het stadsbestuur/AGB SCO en de kosten zullen worden 
verhaald op de schuldige gebruikers of verantwoordelijken. 

9. Niet of laattijdig betalen kan leiden tot de uitsluiting van de sportinfrastructuur. De 
uitsluiting kan tijdelijk of definitief zijn. 

10. Annulaties worden aanvaard tot ten laatste 3 kalenderdagen voor de datum waarop men 
gereserveerd heeft. Niet tijdig verwittigen heeft de betaling van de vastgestelde retributie 
voor gevolg. 

11. Het voeren van permanente publiciteit op de sportsite, zonder voorafgaande 
toestemming van het stadsbestuur/AGB SCO, is verboden, tenzij anders vermeld in de 
specifieke gebruikersovereenkomst. 

12. Aan personen die tekenen van dronkenschap vertonen of onder invloed zijn van drugs of 
andere verdovende middelen, wordt de toegang ten strengste geweigerd. 

13. Het is verboden om met honden de Finse piste, gebouwen en sportterreinen te betreden. 
Honden zijn op de rest van de sportsite wel welkom maar moeten te allen tijde aan de 
leiband. 

14. Het is verboden afval of voorwerpen die de leidingen kunnen verstoppen in de toiletten te 
werpen, de installaties te besmeuren, er opschriften of inkervingen op aan te brengen, 
kranen en sproeiers los te maken of te beschadigen. 

15. Het is eveneens verboden : 
a. de sportaccommodaties te betreden voor de vastgestelde opening of na de 

sluiting 
b. de zedelijke orde te verstoren 
c. het materiaal en de gebouwen te beschadigen, de kleedkamers en/of de 

sportzaal te bevuilen door achtergelaten rommel 
d. nodeloos luidruchtig te zijn 
e. te roken in de gebouwen (inclusief de patio van de cafetaria) 
f. spijzen, dranken en drugs te nuttigen in de sportaccommodaties, kleedkamers, 

douches, tribunes, sanitair, gangen en bergingen. Uitzondering wordt gemaakt 
voor het water dat wordt gegeven ter verfrissing van de sporters 

g. de technische ruimten te betreden 
h. op de leuningen te klimmen. 

16.  Het stadspersoneel heeft als taak onderhavig reglement stipt te laten naleven. Elke 
klacht moet via de Sportdienst aan het stadsbestuur/AGB SCO worden overgemaakt. 
Personen die de bepalingen van dit reglement overtreden, zullen verzocht worden de 
sportaccommodatie te verlaten. 
De politie heeft het recht van toezicht en kan opgeroepen worden ingeval van 
weerspannigheid. 
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17. Iedere bezoeker wordt geacht dit reglement te kennen en is verplicht het na te leven. Het 

reglement hangt uit op een duidelijk zichtbare plaats in de inkom van de gebouwen. Alle 
gevallen die in dit reglement niet voorzien zijn, worden aan het stadsbestuur/AGB SCO 
voorgelegd, indien nodig. 

18. Een EHBO-hulpkist met verband en geneesmiddelen is ter beschikking, zowel in de 
sporthal als in het zwembad. Er is een AED-toestel ter beschikking aan de inkom van de 
sporthal. 

19. Het is ten strengste verboden om ramen, deuren, muren, panelen, vloeren, e.d. te 
beplakken of te benagelen zonder voorafgaande toestemming van het stadsbestuur/AGB 
Sport, Cultuur en Ontspanning. 

20. Naast dit reglement geldt ook de specifieke gebruiksovereenkomst, waarin afspraken 
worden vastgelegd tussen stadsbestuur/AGB SCO en de respectievelijke clubs, scholen 
en particulieren. 

Sporthal 
1. De sporthal, die wordt beheerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur 

en Ontspanning (AGB SCO), omvat een grote sportzaal, een gevechtsportzaal, een 
polyvalente (spiegel)zaal, een klimmuur, twee bergingen, 10 kleedkamers, 2 
scheidsrechters kleedkamers, een EHBO-lokaal, twee vergaderlokalen, burelen van 
de sportdienst, een conciërgewoning, een sportcafé en een technische ruimte. 

2. In de sporthal worden enkel sportieve activiteiten toegelaten. 
3. Bij het toekennen van de verhuringen zal rekening worden gehouden met de 

volgende prioriteiten: 
a. Organisaties van Sportdienst - Sportraad 
b. Grote sportevenementen (tornooien, kampioenschappen, demonstraties,… 

indien gekend van bij het begin van het sportseizoen) 
c. Reservaties voor een heel seizoen hebben voorrang op losse reservaties. 
d. Voor de vrije beschikbare uren geldt volgende voorrangsregeling: 

i. Erkende sportclubs van Ronse in competitie (= gebonden aan een 
wedstrijdkalender). 

ii. Erkende recreatieclubs van Ronse. 
iii. Verenigingen of scholen van Ronse die regelmatig gebruik maken van 

de sporthal. 
iv. Verenigingen of scholen van Ronse die sporadisch gebruik maken van 

de sporthal. 
v. Particulieren van Ronse. 
vi. Clubs van buiten Ronse. 
vii. Verenigingen, scholen, particulieren van buiten Ronse. 

4. Het bezettingsrooster van het vorige seizoen geldt als basis voor de kalender van het 
nieuwe seizoen. Bij het samenstellen van de kalender van de sporthal wordt steeds 
gestreefd naar een zo optimaal mogelijke bezetting, rekening houdend met de 
wensen van verenigingen in de mate van het mogelijke. Een kalendervergadering 
wordt georganiseerd begin juni. Verenigingen en instellingen die – behoudens 
gevallen van overmacht – niet vertegenwoordigd zijn op het reservatieoverleg, 
genieten geen prioriteit bij de toekenning van de reservaties. In geval van 
conflicterende reservaties wordt op dit overleg naar een oplossing gezocht. Als er 
geen oplossing komt, wordt er beslist op basis van de prioriteitenlijst. 

5. Het AGB SCO behoudt zich het recht voor om aaneengesloten roosters samen te 
stellen. Na bekendmaking van de sporthalkalender van het komende seizoen kunnen 
er nog reservaties worden toegevoegd waar mogelijk, maar wordt er geen rekening 
meer gehouden met de hierna beschreven prioriteitenregeling. 
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6. De clubs die na hun inactieve periode verder gebruik wensen te maken van de 

sporthal, dienen dit op het einde van hun laatste reservatie reeds schriftelijk kenbaar 
te maken en een optie te nemen voor het volgende competitieseizoen of kwartaal op 
de daartoe voorziene aanvraagformulieren. 
Deze formulieren worden bezorgd aan de clubs in de eerste helft van de maand mei. 

7. Losse aanvragen voor gebruik dienen gericht te worden aan de stedelijke Sportdienst 
minimum 3 dagen op voorhand via een e-mail naar sport@ronse.be . De aanvrager 
dient steeds naam en adres en telefoonnummer op te geven in deze mail. Elke club 
duidt twee verantwoordelijken aan en geeft hun coördinaten door aan de Sportdienst. 

8. Voor de regelmatige gebruikers zal de verschuldigde huurprijs verrekend worden per 
maand via een factuur. De occasionele gebruiker dient bij gebruik van de zaal te 
betalen. 

9. De minimale huurtijd van de sporthal bedraagt één uur. De huurtijd omvat ook de 
nodige tijd voor het plaatsen en wegbergen van de toestellen. 

a. Indien men langer doorspeelt dan voorzien, wordt automatisch één uur meer 
aangerekend 

b. Uitzondering : bij competitiewedstrijden worden verlengingen niet extra 
aangerekend. 

10. Het huren van de sporthal houdt tevens het gebruik in van de kleedkamers, de 
douches en de toiletten. De te gebruiken kleedkamers worden op voorhand 
meegedeeld door de Sportdienst. Voor de toeschouwers zijn toiletten ter beschikking 
in de gang op het gelijkvloers of op de eerste verdieping. Het gebruik van de 
kleedkamers en de douches dient beperkt te worden tot maximum 15 minuten vóór 
en 30 minuten na een training en 30 minuten vóór en 30 minuten na een 
competitiewedstrijd. Kleedkamers en douches moeten in opgeruimde en nette 
toestand worden achtergelaten. Toiletten en wastafels dienen zuiver en hygiënisch te 
worden gehouden. 

11. De toegewezen uren mogen onder geen enkele voorwaarde worden doorgegeven 
aan andere verenigingen en/of particulieren. De toegepaste boete bedraagt het 
drievoud van de toepasselijke gebruiksvergoeding. De verantwoordelijke die de zaal 
reserveert, dient zich aan te melden aan de balie voor de ontvangst van de sleutel 
van de kleedkamer. De sleutel wordt niet meegegeven aan derden. 

12. Elke vereniging dient onder toezicht van de zaalwachters zelf zijn materialen op te 
stellen en terug op te bergen op de daartoe voorziene plaats in de bergruimte. Elke 
vereniging dient zijn eigen afval (waterflessen, papiertjes, …) op te ruimen. Enkel het 
sportmateriaal dienstig voor de beoefende sporttak mag opgesteld worden. 

13. Behoudens de uitdrukkelijke toestemming vanwege het AGB SCO, mag het 
sportmateriaal dat niet aan het AGB SCO toebehoort, na afloop van de activiteiten, 
niet in de sporthal achtergelaten worden, tenzij op de daartoe voorziene plaats in de 
berging. Elke erkende vereniging kan aan het AGB SCO de goedkeuring vragen om 
over kastruimte te beschikken. (max. 2 kasten). 

14. Het betreden van de sportvloer is enkel toegestaan mits het dragen van aangepast 
sportschoeisel (stofvrij, mag geen verkleuring en/of verbrandingsstrepen op de 
sportvloer nalaten) voor de personen betrokken bij de trainingen en de wedstrijden. 

15. Het gebruik van een transpallet en karren zonder luchtbanden is verboden in de 
sporthal. 

16. Het publiek zal enkel toegelaten worden op de permanente tribune op de eerste 
verdieping. 

  



 

 20/52 

Zwembad 
1. Toegang: 

 Om tijdens de publieke openingsuren toegang te krijgen tot de zweminrichting 
moet men zich melden aan de kassa met identiteitskaart. 

 De bezoeker krijgt toegang tot het zwembad met een badge. 
 De toegangsbadge is strikt persoonlijk en geeft recht op een zwembeurt van 

2u30, omkleedtijd inbegrepen. Indien de zwemtijd wordt overschreden zal een 
extra beurt worden aangerekend. 

 Voor de toegangsbadge wordt een waarborg van €5 aangerekend, behalve bij 
badges voor éénmalige zwembeurten. 

 Toegangstickets zijn niet terugbetaalbaar. 
 Het dienstdoend personeel heeft het recht, om bij vaststelling van misbruik, de 

badge in te trekken voor een periode van 2 maand. 
 Kinderen van minder dan acht jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen 

persoon (+18jaar) in het water. 
 Een half uur voor het sluiten van het zwembad wordt geen toegang meer 

verleend. 
 Er worden maximaal 350 baders op hetzelfde moment in het zwembad 

toegelaten. Het personeel oordeelt in bepaalde gevallen over de nodig geachte 
afwijkingen op deze regeling. 

 Het toegangsbewijs (badge) geeft toegang tot de cabines in de volgorde van 
aankomst.    

 Op de door het AGB vastgestelde dagen kunnen er sportmanifestaties en 
evenementen plaatsvinden. . 

2. Gebruiksverplichtingen: 
- Hygiëne en veiligheid: 
 Omwille van hygiënische en veiligheidsredenen dienen zwemmers en 

zwemsters gekleed te zijn in zwemkledij, vervaardigd uit traditionele 
zwembadstof en enkel de voorgeschreven modellen zoals afgebeeld op de 
affiche worden toegelaten.  

 Het nemen van een douche en de voorzieningen voor voetontsmetting 
(waadbakken, voetdouches) zijn verplicht vóór men in het zwembad gaat.  Na het 
zwemmen kan men eveneens een douche nemen met een maximum duurtijd van 
3 minuten. 

 Groepen moeten gebruik maken van de groepskleedkamers.  . 
 Iedereen is verplicht zich enkel blootvoets aan het bad te begeven. De vuile en 

propere (droge en natte zone) voetenzone wordt te allen tijde gerespecteerd. 
 De toegang wordt geweigerd aan personen :  

 - in staat van dronkenschap 
 - in onzindelijke toestand 
 - met huid- of andere ziekten , tenzij met doktersgetuigschrift 
 - met niet geheelde verwondingen. 

3. De verschillende baden en recreatieve elementen : 
  Wanneer men van de familie- of buiglijbaan in het respectievelijke opvangbad   

terecht komt, verlaat men zo snel mogelijk het bad. 
 Op de trap naar de verschillende glijbanen, steekt men niet voor, wordt er niet 

getrokken noch geduwd. 
4. Gebruik zwem- en spelmateriaal : 

 Zwemlesmateriaal mag alleen gebruikt worden na toelating van de redders 
 Het spelmateriaal kan enkel gebruikt worden na toelating van de redders. 
 Het is niet toegelaten om : 

- Persoonlijk materiaal te gebruiken zonder voorafgaand akkoord van de 
redder. 
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5. Het is ten strengste verboden : 

 zich zonder voldoende zwemkennis en zelfs onder bewaking van een persoon, in het 
diepe gedeelte van het zwembad te begeven. Het dienstdoend personeel beslist bij 
twijfel of een bader over voldoende zwemvaardigheid beschikt om het diepe gedeelte 
te betreden 

 te zwemmen in de afgebakende zones voor zwemlessen of clubtrainingen 
 te lopen rond het bad of in de kleedruimtes 
 oefeningen uit te voeren die onverenigbaar met het zwemmen of die een gewaagd 

en onveilig karakter hebben 
 in de zalen te lopen en/of andere baders te storen 
 zonder noodzakelijkheid de reddingstuigen te gebruiken 
 zich in badkledij op de tribune of in de droge te begeven. 

6. Specifieke afspraken clubs en scholen:  zie gebruikersovereenkomst 
7. Het geven van zwemlessen gebeurt énkel en alleen door de Sportdienst. Het geven van 

private lessen aan andere kinderen dan de eigen kinderen is ten strengste verboden. 
8. Het publiek is verplicht de onderrichtingen van voormeld personeel te volgen. 

Iedere bezoeker is verondersteld het reglement te kennen en hij verbindt er zich toe, 
door het aanvaarden van een toegangsbewijs (ticket of meerbeurtenkaart), zich er naar 
te gedragen. 

Voetbalaccommodatie 
1. De voetbalaccommodatie, in eigendom van de Stad Ronse, omvat het kunstgrasveld; 

het hoofdgebouw met kleedkamers, scheidsrechterslokalen, sportruimten, bergingen, 
cafetaria, loketruimte, secretariaat, spelershome, VIP-ruimte, persruimte, cafetaria’s, 
keuken, zittribune en sanitaire blokken, de staantribune, de bezoekerskantine, de 
commandopost, de ticketchalets en de oefenvelden. 

2. Op de voetbalvelden worden enkel sportieve activiteiten toegelaten. 
3. Aanvragen voor het gebruik van het kunstgrasveld en de oefenvelden dienen te 

gebeuren bij de gemeentelijke Sportdienst. Reservaties voor een heel seizoen moeten 
schriftelijk bij de sportdienst ingediend worden vóór 15/04.  Deze formulieren worden 
bezorgd aan de clubs in de eerste helft van de maand april. Elke club duidt twee 
verantwoordelijken aan en geeft hun coördinaten door aan de Sportdienst. Reservaties 
van het terrein voor een volledig seizoen worden toegekend volgens onderstaande 
voorrangsregels : 

1. eigen organisaties (Stadsbestuur/AGB SCO Ronse)  
2. voetbalclubs van Ronse aangesloten bij de KBVB en Voetbal Vlaanderen voor 

competitiewedstrijden.  (verenigingen met jeugdwerking krijgen voorrang op 
verenigingen zonder jeugdwerking) 

3. voetbalclubs van Ronse aangesloten bij de KBVB en Voetbal Vlaanderen voor 
trainingsactiviteiten. (verenigingen met jeugdwerking krijgen voorrang op 
verenigingen zonder jeugdwerking) 

4. voetbalverenigingen van Ronse in competitie, erkend door de Sportraad, voor 
competitiewedstrijden (verenigingen met jeugdwerking krijgen voorrang op 
verenigingen zonder jeugdwerking) 

5. voetbalverenigingen van Ronse in competitie erkend door de Sportraad, voor 
trainingsactiviteiten (verenigingen met jeugdwerking krijgen voorrang op 
verenigingen zonder jeugdwerking) 

6. (recreatieve) sportclubs van Ronse, erkend door de Sportraad 
7. scholen van Ronse en verenigingen lid van een gemeentelijke Adviesraad 
8. particulieren van Ronse 
9. sportverenigingen van buiten Ronse, voor competitiewedstrijden 
10. sportverenigingen van buiten Ronse, voor trainingsactiviteiten 
11. scholen en particulieren van buiten de gemeente die sporadisch gebruik 

maken van de sporthal. 
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4. De gebruiker mag voetbalvelden en kleedkamers enkel gebruiken tijdens de toegestane 
gebruiksduur, met name de data en uren die op het goedgekeurde aanvraagformulier 
werden toegestaan. De aanwezigheid buiten de toegestane gebruiksduur is verboden. 

5. Het reservatierooster van het voorgaande seizoen wordt gebruikt als basis voor de 
kalender van het nieuwe seizoen. Bij het samenstellen van de kalender van de 
voetbalvelden wordt steeds gestreefd naar een zo optimaal mogelijke bezetting, 
rekening houdend met de wensen van verenigingen in de mate van het mogelijke. Een 
kalendervergadering wordt georganiseerd begin mei. Verenigingen en instellingen die – 
behoudens gevallen van overmacht – niet vertegenwoordigd zijn op het 
reservatieoverleg, genieten geen prioriteit bij de toekenning van de reservaties. In geval 
van conflicterende reservaties wordt op dit overleg naar een oplossing gezocht. Als er 
geen oplossing komt, wordt er beslist op basis van de prioriteitenlijst. 

6. Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor om aaneengesloten roosters samen te 
stellen. Na bekendmaking van de sporthalkalender van het komende seizoen kunnen er 
nog reservaties worden toegevoegd waar mogelijk, maar wordt er geen rekening meer 
gehouden met de hierboven beschreven prioriteitenregeling. 

7. De clubs die na hun inactieve periode verder gebruik wensen te maken van de 
voetbalaccommodatie, dienen dit op het einde van hun laatste reservatie reeds schriftelijk 
kenbaar te maken en een optie te nemen voor het volgende competitieseizoen of kwartaal 
op de daartoe voorziene aanvraagformulieren. 

8. Losse aanvragen voor gebruik dienen gericht te worden aan de stedelijke Sportdienst 
minimum 3 dagen op voorhand via een e-mail naar sport@ronse.be . De aanvrager 
dient steeds naam en adres en telefoonnummer op te geven in deze mail.  

9. Voor de regelmatige gebruikers zal de verschuldigde huurprijs verrekend worden per 
maand via een factuur. De occasionele gebruiker dient bij gebruik van de voetbalvelden 
te betalen aan de balie van de Sportdienst. 

10. De minimale huurtijd van een voetbalveld bedraagt één uur. De huurtijd omvat ook de 
nodige tijd voor het plaatsen en wegbergen van doelen en sportmateriaal. 

a. Indien men langer doorspeelt dan voorzien, wordt automatisch één uur meer 
aangerekend. 

b. Uitzondering : bij competitiewedstrijden worden verlengingen niet extra 
aangerekend. 

11. Het huren van een voetbalveld houdt tevens het gebruik in van de kleedkamers, de 
douches, de toiletten beneden en verlichting indien nodig. De te gebruiken kleedkamers 
worden op voorhand meegedeeld door de sportdienst. Het gebruik van de kleedkamers 
en de douches dient beperkt te worden tot maximum 15 minuten vóór en 30 minuten na 
een training en 1u30 minuten vóór en 30 minuten na een competitiewedstrijd. 
Kleedkamers en douches moeten in opgeruimde en nette toestand worden 
achtergelaten. Toiletten en wastafels dienen zuiver en hygiënisch te worden gehouden. 
Verdere afspraken zijn opgenomen in de gebruikersovereenkomst. 

12. Er wordt zuinig omgesprongen met de verlichting van de velden. Verdere afspraken zijn 
opgenomen in de gebruiksovereenkomst. 

13. De toegewezen uren mogen onder geen enkele voorwaarde worden doorgegeven aan 
andere verenigingen en/of particulieren. De toegepaste boete bedraagt het drievoud van 
de toepasselijke gebruiksvergoeding. De verantwoordelijke die een of meerdere 
voetbalvelden reserveert, dient zich aan te melden aan de balie in de sporthal voor de 
ontvangst van de sleutel van de kleedkamer. De sleutel wordt niet meegegeven aan 
derden. 

14. Elke vereniging dient zelf zijn materialen op te stellen en terug op te bergen op de 
daartoe voorziene plaats. Elke vereniging dient zijn eigen afval (waterflessen, papiertjes, 
…) op te ruimen. Enkel het sportmateriaal dienstig voor de beoefende sporttak mag 
opgesteld worden. De laatste gebruiker is verantwoordelijk voor het volledige vrijmaken 
van het voetbalveld en het sluiten van de deuren van het gebouw en de poorten rondom 
het veld. 
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15. Het sportmateriaal dat niet aan het stadsbestuur toebehoort, mag na afloop van de 
activiteiten niet in stadion achtergelaten worden, behoudens de uitdrukkelijke 
toestemming vanwege het stadsbestuur. Indien dit het geval is, zal het sportmateriaal 
enkel opgeborgen worden in de daartoe voorziene  bergingen. Elke erkende vereniging 
kan aan het stadsbestuur de goedkeuring vragen om over berg- en/of kastruimte te 
beschikken. (max. 2 kasten). 

16. Het betreden van de voetbalvelden is enkel toegestaan mits het dragen van aangepast 
sportschoeisel.  Het kunstgrasveldveld mag niet worden betreden met schoenen met 
metalen of stalen noppen of met spikes. Het veld mag enkel betreden worden met 
propere schoenen. De spelers vegen bij het betreden van het gebouw hun 
voetbalschoenen aan de borstels aan de ingang van het terrein of aan de toegang naar 
de kleedkamers. 

17. Het is verboden :  
a. te roken of te eten binnen de omheining van het kunstgrasterrein  
b. iets anders dan water te drinken op het veld 
c. glas mee te brengen op of rond het terrein 
d. afval te laten rond slingeren op of rond het terrein 
e. onder invloed van drank of drugs de voetbalaccommodatie te betreden 
f. opzettelijk tegen de omheining te trappen 
g. verplaatsbaar trainingsmateriaal (doeltjes e.d.) te slepen. Het materiaal moet 

altijd opgetild worden 
h. op het kunstgrasveld kauwgom te gebruiken 
i. op het hekwerk te gaan zitten 
j. zware of puntige objecten op de kunstgrasmat te plaatsen 
k. materiaal te verankeren in het kunstgrasveld  
l. de trainingen en/of lessen van andere gebruikers te storen of te hinderen 

(bijvoorbeeld opwarmen met ballen in de neutrale zone, geluidsoverlast, 
ongepast gedrag, enzovoort). 

18. Het publiek zal enkel toegelaten worden op de permanente tribunes en buiten het 
leunhekwerk van de voetbalvelden.  

19. Het stadsbestuur heeft het recht om sportactiviteiten niet te laten plaatsvinden indien 
door slechte weersomstandigheden het verdere gebruik van het sportterrein in het 
gedrang komt. Indien er sneeuw op het terrein ligt of de temperatuur onder -10° Celsius 
daalt kan er in geen geval gebruik gemaakt worden van het terrein. Het aangerekende 
huurtarief zal desgevallend integraal worden terugbetaald of niet aangerekend worden. 

Artikel 2: 
Het gemeenteraadsbesluit van 02 september 2019 houdende goedkeuring van het reglement 
van orde voor de Sportsite ’t Rosco, wordt opgeheven. 

12. Vaststelling van de tarieven voor het gebruik van de voetbalvelden gelegen op de 
sportsite 't Rosco.                                                                                                           
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40§3. 
˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 08 juni 2020. 

Relevante documenten 

- Nota tarieven voetbalvelden.  
- Een simulatie van opbrengsten van KSK bij de voorgestelde tarieven. Per tabblad is er 

een ander basistarief. 
- De huidige tarieven van de sporthal. 
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Feiten/context/motivering 

Met de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld wordt de exploitatie en het beheer van de 
volledige voetbalsite herbekeken en afgestemd op de sporthal en het zwembad.  
Situatieschets 
Het beheer en de exploitatie van de voetbalsite is in handen van Stad Ronse, die de site ter 
beschikking stelt van KSK Ronse. KSK Ronse betaalt daar een beperkte huurprijs voor, 
maar staat ook in voor de energiekosten. Verder is KSK Ronse ook verantwoordelijk voor het 
dagelijks onderhoud (lees kuisen en reinigen) van het gebouw en de velden. Anderzijds is 
het KSK toegestaan inkomsten te verwerven via drankverkoop en inkomstgelden.  
Stad Ronse daarentegen staat als verhuurder in voor alle overige kosten zoals het maaien, 
het bemesten en de heraanleg van de velden, de onderhoudskosten aan het gebouw, het 
proper houden van de omgeving. 
Sedert jaren is KSK de enige gebruiker van de voetbalsite. Op de lange duur is in een aantal 
geesten het alleengebruik door omstandigheden verschoven naar een alleenrecht, waarbij 
KSK mee beslist over de exploitatie en het beheer. Dit seizoen dient er zich een vereniging 
aan die eveneens graag wil gebruik maken van de stedelijke voetbalaccommodatie. 
Bijkomend zien wij als Sportdienst nog potentiële gebruikers die graag op het kunstgrasveld 
willen sporten. De voetbalsite heeft meer potentieel dan het huidige bezoekersaantal. 
Daarnaast is er ruimte in het gebouw ingepalmd door KSK die niet op de meest efficiënte 
manier ingevuld wordt. Terwijl een aantal sportclubs, die nu trainen op de parking van ’t 
Rosco, vragende partij zijn naar opbergruimte en waar wij als Sportdienst mogelijkheden 
zien in het stadion. 
Visie 
De Sportdienst wenst volgende accenten naar voor te schuiven in de exploitatie en het 
beheer van de voetbalsite : 

- Accommodatie ten dienste van zoveel mogelijk gebruikers 
Stad Ronse wil zijn accommodatie ten dienste stellen van zoveel mogelijk gebruikers 
aangezien deze met publieke middelen gefinancierd werd. Deze gebruikers kunnen 
zowel verenigingen, gelegenheidsgroepen als individuen zijn. Stad Ronse behoudt 
zich hierbij het recht voor om bepaalde groepen specifiek aan te duiden als 
bevoorrechte gebruikers of om de accommodatie ter beschikking te stellen van de 
eigen diensten, uiteraard in samenspraak met de vaste gebruikers. 

- Accommodatie kan meervoudig gebruik hebben 
Stedelijke infrastructuur kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden, zolang de 
verschillende bestemmingen niet met elkaar conflicteren. Een kunstgrasveld kan door 
een atletiekclub gebruikt worden zolang deze het veld betreedt met het juiste 
schoeisel. Een cafetaria kan ook voor huistaakbegeleiding gebruikt worden zolang 
deze niet georganiseerd wordt tijdens de openingsuren van de cafetaria.  

- Efficiënte inzet van stedelijke accommodatie 
Stad Ronse wil zijn accommodatie op de meest efficiënt mogelijke wijze beheren. Een 
efficiënt beheer slaat zowel op het optimaliseren van de bezetting als op een 
energetisch duurzaam beheer van de infrastructuur. Streven naar een optimale 
bezetting kan ook inhouden dat de accommodatie ter beschikking gesteld wordt aan 
meerdere gebruikers, mits het afspreken van een (voorrang)-regeling. 

- Marktconforme prijzen 
Wanneer Stad Ronse haar infrastructuur ter beschikking stelt van haar inwoners 
gebeurt dit, indien er een bedrag wordt gevraagd, aan marktconforme prijzen.  Als de 
stedelijke infrastructuur geëxploiteerd wordt door een andere partij dan Stad Ronse, 
dan zal Stad Ronse er op toe zien dat verdere verhuur eveneens gebeurt aan 
marktconforme prijzen. 
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Uitwerking visie 
Concreet houdt dit in dat de Sportdienst de exploitatie en het beheer van de 
voetbalaccommodatie meer en steviger in eigen handen willen nemen. Zowel structurele als 
losse reservaties zullen verlopen via de Sportdienst. Zoals eerder vermeld in de visie willen 
wij werken via een voorrangsregeling. Deze is uitgewerkt in het reglement van inwendige 
orde. 
Uiteraard wordt aan het gebruik van de infrastructuur een tarief gekoppeld.  
Het volgen van deze visie houdt ook in dat er een verschuiving in de kosten zal zijn. Zeker 
als er meerdere gebruikers zijn op dezelfde site kunnen die niet meer aan één gebruiker 
toegewezen worden. Deze kosten worden gedekt door het tarief. De energiekosten alsook 
de kosten voor het dagelijks onderhoud van de gemeenschappelijke delen verschuiven van 
KSK naar Stad Ronse.  
Timing vernieuwde exploitatie 
Met KSK Ronse werd er reeds een overeenkomst gesloten voor het komende seizoen. Dit 
was nodig opdat zij hun licentie zouden behalen. Dit kan voor hen ten vroegste ingaan vanaf 
het seizoen 2021 -2022. Voor alle andere gebruikers geldt de vernieuwde exploitatie vanaf 
goedkeuring van het nieuwe tariefreglement. 
Voorstel tarieven  
Bij de opmaak van de tarieven werd rekening gehouden met volgende zaken : 

- conformiteit met de tarieven van de sporthal, zowel qua bedragen als qua structuur, 
met kortingen voor frequent gebruik en stimulering van jeugdactiviteiten. 

- eenvoud in administratieve verwerking nadien, dus geen extra prijzen voor 
kleedkamers, douches, verlichting. 

- tarieven uit omliggende gemeenten en steden. 
- dekkingsgraad van de kosten. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Zijn goedkeuring te verlenen aan volgende tarieven voor het gebruik van de voetbalvelden 
gelegen op de Sportsite ‘t Rosco :  

Tarieven Kunstgrasveld 
 

Verenigingen/inwoners 
van Ronse 

Verenigingen buiten 
Ronse* 

 
2/2 1/2 2/2 1/2 

Basistarief 30,00 15,00 60,00 30,00 

     

Frequent gebruik (>3u/w) 24,00 12,00 48,00 24,00 

Basis Jeugd (<18j) 18,00 9,00 36,00 18,00 

Frequent gebruik jeugd 12,00 6,00 24,00 12,00 

>5u 120,00 60,00 240,00 120,00 

>5u jeugd 96,00 48,00 192,00 96,00 

Schooltarief **    (8u-16u) 12,00 6,00 24,00 12,00 
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Tarieven Natuurgrasveld 
 

Verenigingen/inwoners 
van Ronse 

Verenigingen buiten 
Ronse* 

 
2/2 1/2 2/2  1/2 

Basistarief 10,00 5,00 20,00 10,00 

Frequent gebruik (>3u/w)  8,00 4,00 16,00  8,00 

Basis Jeugd (<18j)  6,00 3,00 12,00  6,00 

Frequent gebruik jeugd  4,00 2,00  8,00  4,00 

>5u 40,00 0,00 80,00 40,00 

>5u jeugd 32,00 6,00 64,00 32,00 

Schooltarief **    (8u-16u)  4,00 2,00  8,00  4,00 

*Er wordt niet verhuurd aan individuele aanvragers buiten Ronse 
** Niet op woensdagnamiddag en weekend 

13. Ondersteuningsdossier voor sportverenigingen.                                                           
Goedkeuring van het nieuw erkenningsreglement voor sportverenigingen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40§3. 
- Het erkenningsreglement, het subsidiereglement voor sportverenigingen en het 

reglement extra toelagen voor sportevenementen, vastgesteld door de gemeenteraad 
van 15 december 2008. 

- Het subsidiereglement impulssubsidie: verbeteren van de kwaliteit van de 
jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen, vastgesteld door de gemeenteraad 
van 18 november 2013. 

Relevante documenten 

- Het advies van de stedelijke Sportraad. 
- Nota 

Feiten/context/motivering 

Het huidige erkenningsreglement dateert van 2008. Volgende problemen stellen zich: 

˗ zware administratieve takenlast voor clubs :  
o apart erkenningsdossier en subsidiedossier 

˗ verschillende dossiers met verschillende timing: onduidelijkheid  
˗ verouderde parameters  
˗ niet digitaal. 

In het kader van deze problemen werd de voorbije maanden druk gewerkt aan een nieuw 
ondersteuningsdossier voor sportverenigingen.  

Dit ondersteuningsdossier omvat : een erkenningsreglement, een subsidiereglement 
(werkingssubsidies) en een reglement rond projectsubsidies. 

Dit voorstel kwam tot stand door de samenwerking tussen de Sportdienst en een werkgroep 
uit de stedelijke Sportraad.   
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Voorstel vanaf 2020 – 2021: 
˗ Nieuwe vereenvoudigde timing, met 1 indienmoment /jaar 
˗ Intersectoraal (Jeugd – Cultuur – Sport) erkenningsreglement met mogelijkheid 

tot light* erkenning en erkenning voor subsidiëring 
* Light: enkel voor logistieke ondersteuning, gunstige tarieven en uitlenen 

materiaal  
˗ Integratie van erkenningsdossier in subsidiedossier 

o Erkenningsreglement = subsidiereglement 
o Erkenningsdossier = subsidiedossier 
o Erkenning blijft gelden tot wanneer blijkt er niet meer voldaan wordt 

˗ Timing:  
o Dossiers indienen vóór 31 maart 

Adviezen/visum 

Positief advies van de stedelijke Sportraad. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het nieuw erkenningsreglement voor sportverenigingen als volgt goed te keuren:  

Erkenningsreglement voor sportverenigingen 

Artikel 1 
• Elke organisatievorm (feitelijke vereniging, vzw, andere) komt in aanmerking voor 
gemeentelijke erkenning met uitzondering van verenigingen met beroepsdoeleinden of 
winstoogmerk. 
• Onder jeugdvereniging wordt verstaan alle jeugdwerkinitiatieven werkend rond vorming, 
sociaal – cultureel werk met ontspanning van de jeugd (6 tot 25 jaar). Onder lokaal 
jeugdwerkinitiatief wordt verstaan die organisaties, jeugdwerkinitiatieven die als 
hoofdactiviteit groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven ondernemen met én voor kinderen 
en jongeren van 3 tot 25 jaar, in de vrije tijd en onder educatieve begeleiding. De activiteiten 
moeten voornamelijk door de jongeren zelf georganiseerd worden en mogen geen 
commercieel doel voorop stellen. De doelstellingen en de activiteiten geven blijk van eerbied 
voor de democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid en diversiteit. De 
organisatie staat open voor iedereen, zonder discriminatie, en zonder selectie-of 
toelatingsproeven. 

    Onder cultuurvereniging wordt verstaan elke plaatselijke vereniging die cultureel 
actief is. Onder cultureel actief wordt verstaan het organiseren of deelnemen aan 
activiteiten met een cultureel, socio-cultureel of vormend karakter.. 

     Onder sportvereniging wordt verstaan elke plaatselijke vereniging waar één of 
meerdere sporten of sportvormen worden beoefend in georganiseerd verband en 
waarvan het hoofddoel is het op regelmatige basis aanbieden van recreatieve en/of 
competitieve sportactiviteiten ten bate van de eigen inwoners. De beroepssport valt 
hier niet onder. 

Artikel 2 
Verenigingen kunnen slechts erkend worden als gemeentelijke jeugdvereniging OF 
cultuurvereniging OF sportvereniging. 
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Artikel 3 
 De vereniging moet een open vereniging zijn. Een open vereniging staat open voor 

nieuwe ideeën. Het zijn verenigingen die constant willen verbeteren, veranderen en 
vernieuwen, 

 uiteraard op voorwaarde van voldoende capaciteit. Verder staan deze verenigingen 
open voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit en niveau. Iedereen kan lid 
worden op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en 
doelstellingen van de vereniging eerbiedigt. 

 De vereniging moet een autonoom bestuur hebben bestaande uit minstens 3 
personen. Onze samenleving wordt gekenmerkt door zijn diversiteit. Diversiteit slaat 
op alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Het is aanbevolen 
deze diversiteit ook in het bestuur te kunnen waarnemen. 

 De vereniging dient het Nederlands te gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle 
gegevens en documenten van de vereniging dienen in het Nederlands aanwezig te 
zijn op de zetel. 

 De vereniging moet bestaan uit minstens 10 actieve leden, waarvan minstens 50 % 
woonachtig is in Ronse. 

 Minstens 50% van de activiteiten moet plaatsvinden in Ronse. Indien de vereniging 
kan 
aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie beschikbaar is 
in Ronse, dan is deze voorwaarde niet van toepassing. 

 De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar bestuurders en haar 
lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn. 

 De vereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een 
verzekeringspolis 
lichamelijke ongevallen afsluiten en een verzekeringsbewijs kunnen voorleggen. 

Artikel 4 
 De bevoegde Adviesraad brengt advies uit aan het College van Burgemeester en 

Schepenen, over het al dan niet erkennen van een vereniging. De erkenning geldt 
principieel zolang de vereniging voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. Bij aanvang 
van een nieuwe legislatuur zal binnen 6 maanden de bevoegde Adviesraad de 
erkenningen van de verenigingen ter kennisname aan het College van Burgemeester 
en Schepenen overmaken. 

 De erkenning kan op elk moment door het College van Burgemeester en Schepenen 
worden ingetrokken, op advies van de betrokken Adviesraad, wanneer blijkt dat de 
aanvraag tot erkenning niet meer in aanmerking komt of niet waarheidsgetrouw werd 
ingevuld. 

Artikel 5 
Erkenning door het lokaal bestuur is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor : 

 logistieke en materiële ondersteuning 
 gunstige tarieven LIGHT DOSSIER 
 uitschrijven van fiscale attesten VOLLEDIG DOSSIER 
 financiële ondersteuning. 

Artikel 6 
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure : 

•   de aanvraag tot erkenning wordt door de verenigingen digitaal / online ingediend op     
  de daartoe bestemde formulieren/webspace bij de gemeentelijke dienst 

•   het reglement en het invulformulier/webspace staan op de website www.ronse.be 
•   het ondersteuningsdossier moet worden ingediend op uiterlijk 31 maart. 

Artikel 7 
De vereniging wordt per mail op de hoogte gebracht van de beslissing. 
Artikel 8 
Dit erkenningsreglement treedt in werking vanaf het werkingsjaar 2020-2021. 
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Artikel 2: 
Het erkenningsreglement, vastgesteld door de gemeenteraad van 15 december 2008, wordt 
opgeheven. 

Wim Vandevelde (schepen, N-VA) verlaat de zitting. 

14. Ondersteuningsdossier voor sportverenigingen.                                                        
Goedkeuring van het nieuw subsidiereglement voor sportverenigingen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3. 
- Het erkenningsreglement, het subsidiereglement voor sportverenigingen en het 

reglement extra toelagen voor sportevenementen, vastgesteld door de gemeenteraad 
van 15 december 2008. 

- Het subsidiereglement impulssubsidie: verbeteren van de kwaliteit van de 
jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen, vastgesteld door de gemeenteraad 
van 18 november 2013. 

Relevante documenten 

- Het advies van de stedelijke Sportraad. 
- De nota. 

Feiten/context/motivering 

Het  huidige subsidiereglement dateert van 2008. Volgende problemen stellen zich : 

˗ Zware administratieve takenlast voor clubs:  
o Meerdere subsidies in verschillende dossiers (werkingssubsidies, 

impulssubsidies en extra toelagen) 
o Erkenningsdossier en subsidiedossier 

˗ Verschillende dossiers met verschillende timing: onduidelijkheid  
˗ Verouderde parameters (clubblad, aanwezigheid algemene vergaderingen,…) 
˗ Subsidieverwerking niet transparant 
˗ Tijdrovende verwerking met veel controle 
˗ Niet digitaal. 

In het kader van deze problemen werd de voorbije maanden druk gewerkt aan een nieuw 
ondersteuningsdossier voor sportverenigingen.  

Dit ondersteuningsdossier omvat : een erkenningsreglement, een subsidiereglement 
(werkingssubsidies) en een reglement rond projectsubsidies. 

Dit voorstel kwam tot stand door de samenwerking tussen de Sportdienst en een werkgroep 
uit de Sportraad.   

Voorstel vanaf 2020 – 2021 : 

˗ Nieuwe vereenvoudigde timing, met 1 indienmoment /jaar 
˗ Intersectoraal (Jeugd – Cultuur – Sport) erkenningsreglement met mogelijkheid tot 

light* erkenning en erkenning voor subsidiëring 
*Light: enkel voor logistieke ondersteuning, gunstige tarieven en uitlenen materiaal  

˗ Integratie van erkenningsdossier in subsidiedossier 
o Erkenningsreglement = subsidiereglement 
o Erkenningsdossier = subsidiedossier 
o Erkenning blijft gelden tot wanneer blijkt er niet meer voldaan wordt 

˗ Subsidiereglement: 1 reglement voor werkingssubsidies en projectsubsidies  
o Werkingssubsidies omvatten ook de vorige ‘impulssubsidies’ 
o Projectsubsidies omvatten ook de vorige ‘extra toelagen’ 
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˗ Timing:  
o Dossiers indienen vóór 31 maart 
o Verdeling en bekendmaking vóór 31 mei 
o Betaling na goedkeuring van het College en vóór 15 juli  
o Werkingssubsidies voor huidige werkingsjaar, projectsubsidies van zodra 

project gekend  
˗ Voorstel verdeling (huidig bedrag behouden): 

o € 70.000: werkingssubsidies 
o € 30.000: projectsubsidies.  

HUIDIGE VERDELING SUBSIDIEPOT SPORT 
˗ Gewone subsidies €52.200 
˗ Impulssubsidies €20.272 
˗ Extra toelagen € 6.000 
˗ stedelijke Adviesraad voor Sport € 5.400 
˗ Ronse Koerst €15.000 

VOORSTEL NIEUWE VERDELING SUBSIDIEPOT 
˗ Werkingssubsidies €70.000 
˗ Projectsubsidies €30.000. 

Subsidiereglement inhoudelijk : 
 Geen decretale verplichtingen 
 Vandaar nieuw vereenvoudigd en transparant reglement: tot stand gekomen 

in samenwerking met werkgroep bestaande uit leden van de Sportraad 
 Basis van het huidige reglement werd behouden : inzet op verschillende 

pijlers beloond. 
 Onderverdeling : 

Kwalitatieve parameters : 
Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de 
sportvereniging 
Aanbod en doelgroepen 

Jeugdwerking 
Seniorenwerking 
G-Sport 
Kansengroepen 

Competitie 
Kwantitatieve parameters : 

Aantal leden. 

Adviezen/visum 

Het positief advies van de stedelijke Sportraad. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
Het nieuw subsidiereglement voor sportverenigingen goed te keuren, als volgt:  
 

Subsidiereglement – werkingssubsidies 

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen 
Artikel 1. 
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden 
door het College van Burgemeester en Schepenen aan de erkende sportverenigingen 
subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgesteld. 
Artikel 2. 
Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan plaatselijke 
sportverenigingen die zowel op recreatief als competitief vlak activiteiten ontwikkelen ten 
bate van de eigen inwoners. De beroepssport valt buiten de toepassing van dit reglement. 
Artikel 3. 

 De sportvereniging moet door de gemeente erkend zijn en zodoende voldoen aan de 
in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. 

 De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere 
gemeentelijke kanalen. 

 De sportvereniging die werking heeft in een andere gemeente, kan geen subsidies 
ontvangen indien de vereniging reeds beroep doet op subsidies van de betreffende 
gemeente, met uitzondering van satellietwerkingen. (verenigingen als onderdeel van 
een groter geheel). 

 Voor satellietwerkingen kunnen enkel leden en trainers van de werking in Ronse in 
rekening gebracht worden voor subsidies. 

 Indien een overkoepelende organisatie een subsidieaanvraag indient, kan geen 
enkele 
sportvereniging aangesloten bij deze organisatie een afzonderlijke aanvraag indienen. 

 De werkingssubsidie tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de 
begeleiding van de leden van de sportverenigingen. 

 De subsidie wordt bepaald door de beoordeling van de werking van de 
sportvereniging op het vlak van de doelstellingen beschreven in de berekeningswijze. 

Hoofdstuk 2 - Procedure 
Artikel 4. 
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure : 

 De sportdienst stuurt jaarlijks in de maand januari van het begrotingsjaar de oproep 
om het ondersteuningsdossier in orde te brengen. 

 Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar via de stedelijke website / 
online. 

 De subsidies worden verdeeld op basis van het huidige werkingsjaar. 
 De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportvereniging ingediend via mail / online 

bij de sportdienst, op speciaal daartoe voorziene invulformulieren / webspace en 
binnen de bepaalde termijn: vóór 31 maart van het betrokken jaar. Aanvragen na deze 
datum komen niet meer in aanmerking voor subsidiëring. 

 De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 31 mei van het 
betrokken jaar. 

 De betaling van de subsidie zal gebeuren na goedkeuring van het College en vóór 15 
juli van het betrokken jaar. 

Artikel 5. 
De sportvereniging aanvaardt verantwoording af te leggen betreft de subsidie te gebruiken 
voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend. 
Artikel 6. 
Eventuele betwistingen betreffende de puntenverdeling zullen in het College van 
Burgemeester en Schepenen behandeld worden na advies van de stedelijke Sportraad.
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Artikel 7. 
 Alle opgenomen gegevens van de sportvereniging dienen met de nodige 

bewijsstukken te worden gestaafd. 
 De gemeente behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken 

te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de 
werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging voor het betrokken jaar niet 
meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie. 

Artikel 8. 
Ontvankelijk dossier bevat in bijlage : 

 Officiële ledenlijst (bij satellietclubs worden enkel trainers en leden van de werking 
in Ronse in rekening gebracht) (*) 

 Verzekeringspolis of attest inzake burgerlijke aansprakelijkheid (*) 
 Verzekeringspolis of attest inzake lichamelijke ongevallen (*) 
 Betalingsbewijs inschrijving sportspecifieke opleiding VTS + kopie van behaald 

sporttechnisch diploma of voorlopig attest van slagen 
 Sporttechnische diploma’s van de in de vereniging actieve sportgekwalificeerde 

sportbegeleiders (VTS) 
 Sporttechnisch diploma jeugdsportcoördinator. 

(*) verplicht 

Hoofdstuk 3 - Berekeningswijze 
Artikel 9. 
Algemeen 
Terugbetaling inschrijvingsgeld sportspecifieke opleiding georganiseerd door VTS. 
Krediet dat rest na terugbetaling wordt verdeeld volgens puntensysteem 
beschikbaar krediet 
som punten alle verenigingen 
× aantal behaalde punten sportvereniging. 
Kwalitatieve aspecten 
1. Kwaliteitsvolle begeleiding van de leden van de sportvereniging 
Club heeft > 3 gekwalificeerde trainers 5 punten 
Club heeft > 5 gekwalificeerde trainers 10 punten 
Club heeft > 10 gekwalificeerde trainers 15 punten 
- aantal gediplomeerde trainers die effectief training geven 
(op seizoensbasis) aan een vaste groep 
- gekwalificeerd = minstens VTS initiator in juiste sporttak / Bachelor LO 
Club is aangesloten bij een erkende sportfederatie (lijst Sport Vlaanderen) 5 punten 
https://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/ondersteuning/erkenning-sportfederaties/ 
2. Doelgroepen en aanbod 
a. Werken rond specifieke doelgroepen 
Jeugd: 

 Club heeft minder dan 200 jeugdspelers aantal spelers / 200 x 15 punten 
(afgerond naar beneden) 

 Club heeft minstens 200 jeugdspelers 15 punten 
 Club beschikt over een gekwalificeerd (minstens VTS-initiator) 10 punten 
 jeugdsportcoördinator (vermelding op website) 
 Specifieke doelgroepen: 
 Club heeft naast de reguliere werking ook een seniorenwerking op permanente, 10 

punten 
 regelmatige basis (bv. wekelijks seniorenuurtje) 
 Club heeft G-Sport afdeling, dit is duidelijk vermeld via de website van de club 10 

punten 
 Club werkt via het systeem van de Vrijetijdspas van de stad Ronse mee aan 10 

punten 
 een optimale integratie van specifieke doelgroepen (vermelding op de website). 
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b. Een regelmatig en aantrekkelijk activiteitenaanbod op competitief niveau 
Club treedt aan in competitie gedurende minstens 10 weken 10 punten 
3. Bonuspunten 
Scoren op 3 onderdelen: 30 punten 

 Gekwalificeerde trainers 
 Specifieke doelgroepen (minstens 1 van de 4): 

- Jeugdwerking (vanaf 14 jeugdleden) 
- G-Sporters 
- Senioren 
- Kansengroep 

 Competitie 
Kwantitatieve aspecten 
1. Aantal leden (enkel aangesloten bij federatie) 
Club heeft minder dan 100 leden aantal leden / 100 x 20 punten (afgerond naar beneden) 
Club heeft minstens 100 leden 20 punten 
Niet aangesloten bij federatie maximum 10 punten te behalen. 
Artikel 10. 
Dit subsidiereglement treedt in werking bij de berekening van de subsidies voor 2021 op 
basis van de gegevens van het werkingsjaar 2020-2021. 

Artikel 2: 
Het subsidiereglement voor sportverenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 
december 2008, wordt opgeheven. 

Wim Vandevelde (schepen, N-VA) komt de zitting binnen. 

15. Ondersteuningsdossier voor sportverenigingen.                                                       
Goedkeuring van het nieuwe reglement projectsubsidies. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40§3. 
- Het erkenningsreglement, het subsidiereglement voor sportverenigingen en het 

reglement extra toelagen voor sportevenementen, vastgesteld door de gemeenteraad 
van 15 december 2008. 

- Het subsidiereglement impulssubsidie: verbeteren van de kwaliteit van de 
jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen, vastgesteld door de gemeenteraad 
van 18 november 2013. 

Relevante documenten 

- Het advies van de stedelijke Sportraad. 
- Nota. 

Feiten/context/motivering 

Het huidige subsidiereglement dateert van 2008. Volgende problemen stellen zich : 

˗ zware administratieve takenlast voor clubs:  
o Meerdere subsidies in verschillende dossiers (werkingssubsidies, 

impulssubsidies en extra toelagen) 
˗ verschillende dossiers met verschillende timing: onduidelijkheid  
˗ verouderde parameters  
˗ subsidieverwerking niet transparant 
˗ tijdrovende verwerking met veel controle 
˗ niet digitaal. 

In het kader van deze problemen werd de voorbije maanden druk gewerkt aan een nieuw 
ondersteuningsdossier voor sportverenigingen.  

Dit ondersteuningsdossier omvat : een erkenningsreglement, een subsidiereglement 
(werkingssubsidies) en een reglement rond projectsubsidies. 
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Dit voorstel kwam tot stand door de samenwerking tussen de Sportdienst en een 
werkgroep uit de Sportraad.   

Voorstel vanaf 2020 – 2021: 

˗ Nieuwe vereenvoudigde timing, met 1 indienmoment /jaar 
˗ Subsidiereglement: 1 reglement voor werkingssubsidies en projectsubsidies  

o Werkingssubsidies omvatten ook de vorige ‘impulssubsidies’ 
o Projectsubsidies omvatten ook de vorige ‘extra toelagen’ 

˗ Timing:  
o Dossiers indienen vóór 31 maart 
o Verdeling en bekendmaking vóór 31 mei 
o Betaling na goedkeuring van het College en vóór 15 juli  
o Werkingssubsidies voor huidige werkingsjaar, projectsubsidies van zodra 

project gekend  
˗ Voorstel verdeling (huidig bedrag behouden): 

o € 70.000: werkingssubsidies 
o € 30.000: projectsubsidies  

HUIDIGE VERDELING SUBSIDIEPOT SPORT 
˗ Gewone subsidies €52.200 
˗ Impulssubsidies €20.272 
˗ Extra toelagen € 6.000 
˗ Stedelijke Adviesraad voor Sport € 5.400 
˗ Ronse Koerst €15.000 

VOORSTEL NIEUWE VERDELING SUBSIDIEPOT 
˗ Werkingssubsidies €70.000 
˗ Projectsubsidies €30.000 

Adviezen/visum 

Het positief advies van de stedelijke Sportraad. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het nieuwe reglement projectsubsidies goed te keuren, als volgt :  

Subsidiereglement – projectsubsidies 
Artikel 1. 
Een projectsubsidie kan aangevraagd worden door een erkende vereniging of organisatie 
buiten een vereniging om. 
Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie, moet het project aan volgende 
voorwaarden voldoen : 

1. het project moet erkend worden door de stedelijke Adviesraad voor Sport 
2. het project moet volledig of voor een belangrijk deel plaatshebben in Ronse 
3. de vereniging of organisatie moet bereid zijn om tegenover het Stadsbestuur 
      verantwoording af te leggen over de aanwending van de subsidies 
4. de vereniging of organisatie moet in alle publicaties met betrekking tot het project de 

           financiële ondersteuning door het Stadsbestuur vermelden 
5. op verzoek dienen maximaal 5 gratis toegangsbewijzen ter beschikking gesteld te 

worden van de Sportdienst, zodat controle en beoordeling mogelijk zijn. 
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Het initiatief dient opgevat te zijn als een bijzondere activiteit en dient aan minstens één van 
de volgende criteria te voldoen : 

1. uitstraling bezitten buiten de grenzen van Ronse 
2. door aard, thema, vorm en/of doelgroep vernieuwing brengen in het sportieve 

gebeuren van Ronse 
3. de sportparticipatie bij specifieke doelgroepen bevorderen 
4. de uitstraling van de stedelijke sportaccommodaties bevorderen 
5. de samenwerking van het sportief verenigingsleven in de hand werken, binnen 

en/of buiten Ronse. Indien 2 of meer organisaties samenwerken om 
uitzonderlijke activiteiten of manifestaties in te richten, geldt de afspraak dat één 
van deze organisaties voor het geheel als subsidieaanvrager dient op te treden 
en de toelage onverdeeld aan deze organisatie zal worden toegekend en 
uitbetaald. De betrokken organisaties regelen zelf de onderlinge verdeling van de 
extra toelage 

6. op een bijzondere wijze bijdragen tot de realisatie van sportbeleidsplan van 
Ronse. 

Artikel 2. 
De projectsubsidie wordt toegekend op basis van een dossier dat samen met de 
subsidieaanvraag wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, ten 
laatste 3 maanden voor aanvang van het project. De Sportdienst stelt daartoe de nodige 
formulieren ter beschikking via de website. 
Het dossier bevat een uitgebreide voorstelling van het project en een vooropgestelde 
budgettering. 
Ten laatste 2 maanden na afloop van het project moet een gedetailleerde financiële 
afrekening ingediend worden. Het College kan de principieel toegekende subsidie terug 
intrekken, indien de initiatiefnemer deze documenten niet binnen de vastgelegde termijn 
instuurt. 
De sportvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere 
gemeentelijke kanalen. 
Artikel 3. 
Het bedrag van de subsidie wordt bepaald in functie van : 
1. het sportief belang van de activiteit 
2. het beschikbaar budget binnen het begrotingsjaar 
3. de totale begroting van het project 
4. de door andere overheidsbesturen toegezegde subsidie. 
Artikel 4. 
Het toegekende subsidiebedrag zal maximaal 25% van de uiteindelijke afrekening 
bedragen. In geval van organisaties met een uitzonderlijke uitstraling voor onze stad, 
organisaties met een uniek of waardevol karakter op het gebied van club overschrijdende 
samenwerking, innovatie, participatie,… kan de Sportraad het advies geven dit plafond te 
overschrijden en dit advies ter goedkeuring voorleggen aan het College van Burgemeester 
en Schepenen. 
Artikel 5. 
Dit reglement treedt in werking vanaf het werkingsjaar 2020 -2021. 

Artikel 2: 
Het subsidiereglement impulssubsidie: verbeteren van de kwaliteit van de 
jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen, vastgesteld door de gemeenteraad van 18 
november 2013, wordt opgeheven. 

 

 

 

 



 

 36/52 

16. Gebruiksovereenkomst met betrekking tot de lokalen van het Erfgoedcentrum 
Ronse gelegen in de Politiekegevangenenstraat.                                                                    
Goedkeuring. 

Jean-Pierre Stockman (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 
 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 
- De Collegebeslissing van 26 augustus 2019. 

Relevante documenten 

Het voorstel van gebruiksovereenkomst. 

Feiten/context/motivering 

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

Op de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 augustus 2019, werd 
principieel beslist om over te gaan tot : 

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

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

instanties die in het archiefgebouw een lokaal toegewezen krijgen. 

Het gebruik van een lokaal in het Erfgoedcentrum Ronse wordt van kracht na ondertekening 
van deze gebruiksovereenkomst door beide partijen. 
De aan derden ter beschikking gestelde lokalen in het Erfgoedcentrum Ronse kunnen enkel 
aangewend worden om erfgoedcollecties in onder te brengen, op te slaan of te bewaren, die 
ofwel 
1°) een rechtstreeks verband hebben met het patrimonium van de Stad Ronse, en/of 
2°) archivalisch zijn, m. a. w. die bestaan uit papier, beeldmateriaal en documentatie 
3°) een artistieke, maatschappelijke en historische relevantie hebben. 

De opslag van alle andere materialen en goederen, gebruiksvoorwerpen of overstock, is niet 
toegelaten. 

Voordracht 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De gebruiksovereenkomst met betrekking tot de lokalen van het Erfgoedcentrum Ronse, 
gelegen in de Politiekegevangenenstraat, goed te keuren. 

Jean-Pierre Stockman (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 
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Organisatieontwikkeling 

17. Stadspersoneel.                                                                                                             
Besteding van de VIA-middelen voor de verhoging van de koopkracht, in uitvoering 
van het sectoraal akkoord 2020.                                                                                
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen. 
˗ De gemeenteraadsbeslissing van 17  november 2008 en latere wijzigingen, houdende de 

vaststelling van de rechtspositieregeling voor het stadsbestuur Ronse. 
˗ De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2017 houdende de delegatie van de 

bevoegdheid van de gemeenteraad naar het College van Burgemeester en Schepenen voor 
het goedkeuren van de rechtspositieregeling. 

˗ De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2017 houdende de goedkeuring van de 
wijzigingen op de rechtspositieregeling en de delegatie van de bevoegdheid van de 
gemeenteraad naar het College van Burgemeester en Schepenen voor het goedkeuren van 
de rechtspositieregeling. 

˗ De collegebeslissing van 15 juni 2020, houdende het voorstel ter uitvoering van het 
sectoraal akkoord 2020. 

˗ Het sectoraal akkoord lokale en provinciale besturen 2020. 
˗ Het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 5) van 08 juni 2020 voor de non-profitsector 

in de lokale besturen en het addendum. 
˗ Het principeakkoord van 11 maart 2020, bereikt in de bemiddelingsprocedure, waaraan alle 

partijen behoudens VVP hun akkoord gaven. 
˗ De tekst, “ontwerp sectoraal akkoord 2020 versie comité C1” van VVSG vzw, die uitgaande 

van dat principeakkoord nog een onderverdeling maakte tussen de VIA en       de niet-VIA 
personeelsleden, maatregelen en financiering. 

Relevante documenten 

˗ De nota van 10 juni 2020 van XXXXXXXXX, medewerker personeelsdienst, houdende een 
voorstel tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 op basis van een sjabloon aangereikt 
door het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

˗ Het sjabloon met het voorstel. 
˗ De financiële weerslag. 

Feiten/context/motivering 

De Vlaamse regering stelt met uitvoering van het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de 
non-profitsector (VIA5) middelen ter beschikking van lokale besturen. 

Na onderhandelingen heeft de Vlaamse regering op 10 april 2020 het sectoraal akkoord 2020 voor 
de lokale besturen goedgekeurd.  Het akkoord bestaat uit 3 luiken, namelijk : 

- een gemiddelde verhoging van de koopkracht van de personeelsleden t.b.v. 1,1% 
- een engagement om verder werk te maken van een hedendaags personeelsbeleid 
- de oprichting van een paritair samengesteld sectorfonds. 

Het lokaal bestuur werd hiervan bij omzendbrief van 29 mei 2020 op de hoogte gebracht. 
Op 08 juni 2018 werd het vijfde Vlaamse Intersectoraal Akkoord (VIA 5) voor de non-profitsector 
gesloten.  Door dat akkoord trekt de Vlaamse Overheid vanaf 2018 extra geld uit (de zogenaamde 
VIA-middelen).  In 2020 gaat het over een bedrag van 446 miljoen euro.  De sociale partners 
hebben afgesproken om ook het niet-VIA-personeel dezelfde voordelen toe te kennen.  

De koopkrachtmaatregelen voor het VIA-personeel worden gefinancierd via de VIA-middelen; de 
koopkrachtmaatregelen voor het niet-VIA-personeel worden gefinancierd door de lokale besturen 
zelf. 

Aan het niet-VIA-personeel worden dezelfde koopkracht verhogende maatregelen toegekend 
als aan het VIA-personeel. 
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Het sectoraal akkoord kreeg de goedkeuring van de Vlaamse Regering op 10 april 2020. Alle 
lokale en provinciale besturen die onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord 
vallen, moeten het globaal uitvoeren.   

Het sectoraal akkoord 2020 is onmiddellijk uitvoerbaar binnen de huidige krijtlijnen die de 
Vlaamse Regering heeft vastgelegd in de besluiten houdende minimale voorwaarden van de 
rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen.     
De uitvoering van het sectoraal akkoord voor VIA-personeel en niet-VIA-personeel van de 
lokale en provinciale besturen ondersteunt de autonomie van die besturen. Een cruciale 
voorwaarde om de doelstelling van meer autonomie daadwerkelijk te realiseren, is dat die 
besturen over de nodige capaciteit beschikken om hun opdrachten te vervullen. Ze moeten 
zich als een moderne werkgever kunnen profileren op de arbeidsmarkt en moeten beschikken 
over gekwalificeerde personeelsleden, die onder goede arbeidsvoorwaarden kunnen werken. 
Het sectoraal akkoord, dat vanuit de sociale partners tot stand is gekomen, ondersteunt dat en 
zet daarvoor bepaalde contouren uit. 

In de omzendbrief wordt de inhoud van het sectoraal akkoord verduidelijkt en de 
uitvoeringsmodaliteiten, zoals goedgekeurd door de sociale partners, uiteengezet. 
Zowel in het sectoraal akkoord als in deze tekst wordt onder het begrip ‘lokale en provinciale 
besturen' verstaan: gemeenten, autonome gemeentebedrijven (met uitzondering van de 
havenbedrijven), intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW’s, 
welzijnsverenigingen, provincies en autonome provinciebedrijven. 

Financiering koopkracht VIA 5 
Ter uitvoering van het VIA5-akkoord van 08 juni 2018 voor de social-profit- en non-
profitsectoren “Koopkrachtmaatregelen in de publieke sectoren”, komen de sociale partners 
overeen om het beschikbare Vlaamse budget van 24.639.869 euro per jaar (cijfer 2020), dat 
bestemd is voor het verhogen van de koopkracht van het VIA-personeel van de lokale 
besturen, met 1,1%, aan te wenden voor het VIA-personeel volgens hetgeen is opgenomen in 
de omzendbrief. 

Samenvoeging van de koopkrachtmiddelen uit vorige VIA-akkoorden (VIA3 en VIA4) en 
de VIA5-middelen 
Alle koopkrachtmiddelen van de lopende VIA-akkoorden worden jaarlijks samengevoegd.   
Concreet gaat het om de recurrente middelen van het VIA3-akkoord, het VIA4-akkoord - luik 
koopkracht, de opstappen 2018 en 2019 van het VIA5-akkoord en de recurrente VIA5-
middelen vanaf 2020. 

Verdelingsprincipes 
De lokale en provinciale besturen krijgen voor de maatregelen financiering voor hun VIA-
personeel volgens deze verdelingsprincipes :  

˗ Besturen die tussen 01 januari 2013 (startdatum VIA4) en 31 december 2018 voor hun 
VIA-personeel en met VIA4-middelen de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques 
verhoogd hebben en/of de bijdragevoet voor de tweede pensioenpijler verhoogd 
hebben of een gelijkwaardige dekking ingevoerd hebben, krijgen daarvoor verder VIA-
financiering.  

˗ Besturen die via de bijlage aan het VIA4-akkoord koopkrachtmaatregelen voor het niet-
VIA-personeel met VIA4-middelen gefinancierd hebben, krijgen daarvoor verder VIA-
financiering.  

˗ Besturen die sinds 01 januari 2019 een lokaal akkoord afgesloten hebben om de 
koopkracht van hun VIA-personeel te verhogen, ontvangen daarvoor VIA-financiering. 

˗ Besturen die ter uitvoering van dit sectoraal akkoord de koopkracht van hun VIA-
personeel verhogen, ontvangen daarvoor VIA-financiering. 

In 2019 ontving het stadsbestuur een bedrag van 65.000 € aan VIA-middelen.  Voor 2020 is 
het bedrag nog niet gekend, maar het zal mogelijks in dezelfde grootorde liggen. Na de 
verrekening van de eerste twee hierboven vermelde verdelingsprincipes worden de 
resterende VIA-middelen over alle besturen verdeeld naar rato van het aantal 
voltijdsequivalent VIA-personeel op 01 januari 2019. 

 



 

 39/52 

 

Er werd een voorstel opgemaakt voor de uitvoering van het sectoraal akkoord op basis van 
het sjabloon aangereikt door ABB. 
Het voorstel werd op 09 juni 2020 voorgelegd aan het gezamenlijk Managementteam en 
positief geadviseerd. 

De uitvoering van het sectoraal akkoord is op alle personeelsleden van toepassing. 

De keuze van geschenkcheques (lokale handelaarsbonnen) zou een logische keuze zijn ter 
ondersteuning van de lokale handelaars naar aanleiding van de coronacrisis.    
De wetgeving laat normaal gezien maar maximum 40,00 euro/jaar toe ter gelegenheid van 3 
mogelijke gebeurtenissen (kerstmis, nieuwjaar of sinterklaas).  
De  kern deed in het weekend van 06 juni 2020 echter een voorstel om het bedrag van 40,00 
€ éénmalig op te trekken (dus enkel voor 2020) naar 300,00 €.  Bij een eerste navraag bleek 
dit om deze geschenkcheques te gaan.  Na een infosessie van Schaubroeck blijkt echter dat 
het nog steeds niet duidelijk is of het om deze geschenkcheques gaat of bonnen specifiek 
voor de horeca (ander soort bonnen?) of dat de bestaande geschenkcheques enkel zullen 
mogen gebruikt worden in de horeca.  Vandaar het voorstel onder voorbehoud om het 
bedrag van 120 € te besteden aan de geschenkcheques.  Mocht de wetgeving met 
betrekking tot de maximum waarde van de geschenkcheques niet éénmalig aangepast 
worden, dan kan geopteerd worden voor ofwel een combinatie van geschenkcheques (40 €) 
met ecocheques (80 €) ofwel enkel ecocheques ter waarde van 120,00 €). 

Zowel maaltijdcheques als geschenkcheques (lokale handelaarsbonnen) moeten 
geprorateerd worden rekening houdend met het aantal werkelijke arbeidsdagen. 

Bij zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 juni 2020 werd beslist 
om de maaltijdcheques te verhogen met 1,50 €/maaltijdcheque vanaf 01 juli 2020.   

Voor de inhaalbeweging voor de periode van 01 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 werd 
het volgende beslist :  

- Bijkomende tijdelijke verhoging van de maaltijdcheques met 0,30 €/maaltijdcheque 
gedurende de maanden juli tot en met december 2020. 

- toekennen van geschenkbonnen ter waarde van 120,00 euro ter gelegenheid van 
kerstmis onder voorbehoud dat de wetgeving wordt aangepast, waarbij de maximum 
waarde van 40,00 € wordt opgetrokken naar 300,00 €.  In geval de maximum waarde 
van de geschenkcheques 40,00 euro blijft dan wordt geopteerd voor een combinatie 
van geschenkcheques met ecocheques (40,00 € + 80,00 €). 

Er werd tevens beslist de minimale bijdragevoet van de tweede pensioenpijler te verhogen 
met 0,5 % (van 2% naar 2,5%) met ingang van 01 januari 2020. 

Het toekennen van de maaltijdcheques en de geschenk-/ecocheques verhoogt onmiddellijk 
de koopkracht van alle personeelsleden. 

De verhoging van de 2de pensioenpijler verhoogt de koopkracht, weliswaar enkel van de 
contractuele personeelsleden en pas vanaf het ogenblik van pensionering. 

Wijzigingen aan de rechtspositieregeling zijn onderhevig aan vakbondsoverleg. 

Adviezen/visum 

˗ Het positief advies van het Managementteam van 09 juni 2020. 
˗ Het positief advies van de financieel directeur. 
˗ Het advies van de afvaardiging van het B.O.C.  

 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
De werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques wordt éénmalig en tijdelijk verhoogd met 
0,30 euro/maaltijdcheque voor de periode van 01 juli 2020 tot en met 31 december 2020 (als 
inhaalbeweging voor de periode van 01 januari 2020 tot en met 30 juni 2020). 
Artikel 2:  
Eénmalige gift van 120,00 euro/persoon aan geschenkcheques (lokale handelaarsbonnen) 
ter gelegenheid van kerstmis onder voorbehoud dat de wetgeving wordt aangepast, waarbij 
de maximum waarde van 40,00 € wordt opgetrokken naar 300,00 €.   
In geval de maximum waarde van de geschenkcheques 40,00 euro blijft, dan wordt 
geopteerd voor een combinatie van geschenkcheques met ecocheques (40,00 € + 80,00 €). 
Artikel 3:  
De minimale bijdragevoet van de 2de pensioenpijler van de contractuele personeelsleden 
wordt voor het jaar 2020 verhoogd met 0,5 % (= van 2 naar 2,5%). 
Artikel 4:  
Deze beslissing werd via mail ter kennis gebracht van de afvaardiging van het B.O.C. die 
hieromtrent een gunstig advies heeft gegeven. 

David Vandekerkhove (raadslid, N-VA) verlaat de zitting. 

18. Organisatiebeheersing.                                                                                                   
Rapport 2019 van de algemeen directeur met inbegrip van het verslag over de 
klachtenbehandeling.                                                                                                         
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 217, 218, 219 en 

303. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 20 april 2015 houdende goedkeuring van het 

algemeen kader van interne controle met name ‘de leidraad organisatiebeheersing 
voor lokale besturen’. 

Relevante documenten 

- Nota jaarrapport 2019. 
- Overzichtslijst verbeterpunten zelfevaluatie, HRM-scan en audits. 
- Methodiek zelfevaluatie: leidraad van Audit Vlaanderen. 
- Jaarrapport klachten 2019 Stad en OCMW. 

Feiten/context/motivering 

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het Vast Bureau 
over de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het 
daaropvolgende jaar. 

De Stad en het OCMW Ronse hebben in de loop van 2016-2017 geopteerd om een 
zelfevaluatie uit te voeren op basis van de leidraad “Organisatiebeheersing voor lokale 
besturen” van het Vlaams Agentschap Audit Vlaanderen. Bij deze oefening werden 
verschillende medewerkers uit verschillende diensten betrokken. De leidraad omvat in totaal 
10 thema’s zoals organisatiecultuur, ICT, communicatie, HRM, financieel management,.... en 
per thema werden onze sterke en zwakke punten bepaald.  

De zelfevaluatie stelde de organisatie in staat om verder te werken aan de verhoging van de 
kwaliteit van de dienstverlening en van de efficiëntie. 
Om na te gaan waar we vandaag staan en wat onze prioritaire werkpunten zijn binnen de 
organisatie, is er een oproep gebeurd per afdeling voor een stand van zaken omtrent de 
opgesomde verbeterpunten naar aanleiding van de zelfevaluatie in 2016-2017.  
De bevindingen, de aanbevelingen en de opvolging van reeds uitgevoerde audits komen ook 
aan bod. 
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Omwille van de sterke samenwerking tussen de stad en het OCMW, de vergaande 
eenmaking en centralisatie van de dienstverlening en de eenduidige operationele leiding, 
opteren we er uiteraard voor om een uniform kader voor beide besturen te realiseren, 
gezamenlijk te rapporteren,… en dit voor de eerste keer voor het jaar 2019. 

De algemeen directeur rapporteert ook jaarlijks aan de gemeenteraad over de klachten 
ingediend tegen de gemeente en aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de klachten 
ingediend tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
In 2019 werden 7 klachten geregistreerd in het klachtenregister van de stad en geen enkel 
van het OCMW. 
In 2020 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 de algemeen directeur. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Neemt kennis van de rapportering 2019 van de algemeen directeur inzake de 
organisatiebeheersing met inbegrip van het verslag over de klachtenbehandeling en de 
bijlagen. 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

David Vandekerkhove (raadslid, N-VA) komt de zitting binnen. 

Bestuur en beleid 

19. Bijkomend punt ingediend door raadslid Lech Schelfout houdende voorstel tot 
aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad door het 
verplaatsen van de mondelinge vragen van de raadsleden naar de aanvang van de 
gemeenteraad. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 31  
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 
˗ Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals goedgekeurd op de 

gemeenteraad van 25 mei 2020,  Artikel 3 §1 en Artikel 11. 

Relevante documenten 

Het mailbericht van 23 juni 2020 van de heer Lech Schelfout, raadslid behorende tot de 
Groen-fractie, houdende voorstel tot het aanpassen van het Artikel 11 van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad, door het verplaatsen van de mondelinge vragen die 
kunnen gesteld worden door de raadsleden, van het einde van de openbare zitting van de  
gemeenteraad naar de aanvang van de gemeenteraad. 

Feiten/context/motivering 

Gemeenteraadsleden kunnen nu na de afhandeling van de agenda van de openbare 
vergadering van de gemeenteraad mondelinge vragen stellen. Omdat deze vragen op het 
einde van de gemeenteraad komen, is de aandacht vaak al wat minder. Zo werd vorige 
gemeenteraad de vragenronde zelfs afgebroken met het argument dat de gemeenteraad al 
te lang duurde. 
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Om het democratisch gehalte van de gemeenteraad te versterken en om de gemeenteraad 
aantrekkelijker te maken voor pers en publiek, zou het, in navolging van vele andere steden 
en gemeentes, een goede zaak zijn om de gemeenteraad te laten starten met de 
mondelinge vragen.  

Bestaande voorbeelden 
o.a. Aalst, Lede, Gent, etc… 

Voordracht 

Op voordracht van de heer Lech Schelfout (Groen), namens de fracties van Open VLD, sp.a 
en Groen. 

Besluit: 

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

Voor de fractie CD&V stemmen tegen: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

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

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

Artikel 1:  
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt aangepast als volgt : 
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.  
Vóór het behandelen 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. 

Wonen en omgeving 

20. Bijkomend punt ingediend door de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, 
houdende voorstel tot het recupereren van water bij bronbemaling, het invoeren 
van een premie voor ontharding van terreinen en het invoeren van een 
hemelwaterplan. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 2. 
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 
˗ Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer bepaald Artikel 3 §1. 
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Relevante documenten 

Het mailbericht van 23 juni 2020 van de heer Lech Schelfout, raadslid behorende tot de 
Groen-fractie, houdende voorstel tot het invoeren van een reglement om het opgepompt 
regenwater bij bouwprojecten (bronbemaling) te recupereren, een ‘onthardingspremie’ in te 
voeren voor het ontharden van terreinen en een omvattend hemelwaterplan op te stellen. 

Feiten/context/motivering 

We kunnen er niet omheen. De droogte van de afgelopen maanden is een groot probleem. 
Het grondwaterpeil staat in Vlaanderen op een historisch laag niveau. Maar  ook de hevige 
regenval op zeer korte tijd zal steeds meer voorkomen. Deze zaken zijn niet enkel het 
gevolg van klimaatwijzigingen, maar ook van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren.   

De toenemende verharding  maar ook  een ondoordacht waterbeleid maken deze problemen 
in Vlaanderen erger. Het blijvend voorzien van water voor burgers, landbouw, industrie en 
diensten wordt een steeds grotere uitdaging. En ook het gevaar voor overstromingen met 
alle schade van dien neemt toe.  

Vanuit de Groen-fractie stellen we voor dat de Stad Ronse haar verantwoordelijkheid 
opneemt en hierrond een weldoordacht beleid ontwikkelt 

1. Recuperatie van grondwater bij bronbemaling 
Op vrijwel elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil 
kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen, is het mogelijk de 
bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren. Er zijn nog steeds veel werven waar het 
water rechtstreeks terug in de riolering wordt weggevoerd. Dit is omwille van verschillende 
redenen problematisch.  

Grondwater is één van de voornaamste pijlers van het ecosysteem. Bronbemaling verlaagt 
de grondwaterspiegel. Je pompt namelijk grondwater op waardoor het niveau verlaagt. Het 
verlagen van de grondwaterspiegel betekent dus het onttrekken van water uit de wortelzone, 
wat nefaste gevolgen kan hebben voor de vegetatie. Vijvers en plassen kunnen droog 
komen te staan, waardoor fauna en flora kan afsterven. 

Bovendien kan je door een bemaling ook de grondstabiliteit van de omgeving beïnvloeden, 
vaak met ongewenste verzakkingen tot gevolg. 

De stad kan op een eenvoudige manier een bijdrage leveren om toch een deel van dit 
kostbare water dat niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem,  te recupereren.  

Voor bronbemaling is een vergunning nodig. Nu is het al bij wet bepaald dat de aannemer 
het opgepompte water indien mogelijk in de onmiddellijke onverharde omgeving moet laten 
infiltreren. Wij vragen de stad om hier strenger op toe te zien en dit daadwerkelijk telkens te 
controleren.  

De stad legt in de omgevingsvergunning als voorwaarde op dat aannemers in de periode 
begin maart tot eind september het opgepompte water, indien het niet mogelijk is het te laten 
infiltreren, moeten opvangen en ter beschikking stellen van de buurt, de stedelijke 
groendienst, de brandweer, verenigingen, landbouwers, etc... In een eerste fase werkt de stad 
in samenwerking met aannemers enkele proefprojecten uit en zet de stad vooral in op 
sensibilisering. In een tweede fase wordt het recupereren van grondwater bij bronbemalingen 
echter verplicht.  De stad  ziet toe op de strikte naleving van het reglement en controleert 
veelvuldig. De stad doet ook bijkomende inspanningen om vraag en aanbod op elkaar af te 
stemmen.  

Bestaande voorbeelden: onder andere Gent en Leuven. 

2 . Een stimulanspremie voor inwoners en bedrijven die hun terreinen willen ontharden 

Veel burgers en bedrijven worden zich steeds meer bewust van de problemen rond droogte en 
overstromingen als gevolg van de klimaatopwarming en willen zelf ook hun steentje bijdragen.  
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De stad kan hen hierin ondersteunen en stimuleren. Een campagne rond ontharding kan hier 
een bijdrage leveren.  Het stimuleren van waterinfiltratie is trouwens een onderdeel van het 
Burgemeestersconvenant Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, waartoe ook Ronse zich 
geëngageerd heeft. 

Vanuit de Groen-fractie stellen we voor dat de Stad Ronse een stimulans geeft onder de vorm 
van een onthardingspremie. Zo worden burgers en bedrijven die zelf hun 
verantwoordelijkheid en burgerzin tonen ook beloond.  

Er zijn al een heel aantal gemeentes die dit doen. Zo kan je onder andere in Lochristi en 
Leuven subsidies krijgen bij de heraanleg van voortuinen indien je tegelijk onthardt en 
vergroent, twee vliegen in 1 klap dus.  

(Voorbeeld uit Lochristi:  er wordt een subsidie verleend voor: 1. gazon ter vervanging van een 
open verharding: 5,00 euro/m²; 2. beplanting ter vervanging van open verharding: 10,00 
euro/m²; 3. gazon ter vervanging van een verharding: 10,00 euro/m²; 4. beplanting ter 
vervanging van een verharding: 15,00 euro/m². De subsidie bedraagt maximum 500,00 euro. 
De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar/gebruiker/huurder van de woning. De 
subsidie wordt toegekend aan de aanvrager.) 

3 Opmaak van een hemelwaterplan 
Er gebeurt in Ronse al heel wat (premies voor groendaken, premies voor hemelwaterputten bij 
nieuwe projecten, terug zichtbaar maken van waterlopen in het centrum, etc…) Dat bleek ook 
uit het antwoord van de burgemeester op onze vraag tijdens de vorige gemeenteraad. 

Vanuit de Groen-fractie stellen we voor om al deze inspanningen te kaderen binnen een 
omvattend hemelwaterplan. Dit plan is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. 185 
gemeentes hebben al zo’n plan of zijn er al mee bezig. Ronse heeft dit nog niet. 

Voorlopig is de opmaak van een hemelwaterplan nog vrijblijvend, maar gezien de urgentie en 
ernst van de waterproblematiek, kunnen we er van uit gaan dat het vrijwillig karakter niet 
blijvend zal zijn. Als vooruitziende stad kunnen we er dan maar beter zo snel mogelijk aan 
beginnen.  

Bovendien kan het hemelwaterplan ook een belangrijk ondersteunend instrument zijn voor de 
stad bij de realisatie van haar klimaatdoelstellingen en kan het dus een hulp zijn om de 
doelstellingen in het Burgemeestersconvenant Klimaatgezond Zuid-Oost Vlaanderen te 
behalen.  

De Groen-fractie stelt voor dat de stad zo snel mogelijk werk maakt van een gedetailleerd 
hemelwaterplan met concrete doelstellingen die regelmatig worden geëvalueerd. De 
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) heeft hier een zeer uitgebreide en 
gedetailleerde methodologie voor ontwikkeld.  

Voordracht 

Op voordracht van Lech Schelfout (Groen), namens de Groen-fractie. 

Besluit: Met algemene stemmen 

Het Artikel 1 zoals hieronder vermeld in beraad te houden.  
Artikel 1:  

De stad voert een reglement in om het opgepompt grondwater bij bouwprojecten 
(bronbemaling) te recupereren. 

§1 Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is legt de stad via de omgevingsvergunning het 
volgende op : de aannemer voorziet, in samenspraak met de stad, in de recuperatie van 
het opgepompte water en stelt dit ter beschikking van buurtbewoners, de stedelijke 
groendienst, de brandweer, landbouwers en verenigingen. 
§2 In eerste fase zetten aannemers, in samenwerking met de stad, enkele proefprojecten 
op en wordt er vooral ingezet op sensibilisering. In een tweede fase –op korte termijn na 
de eerste fase en na evaluatie- voert de stad een bindend kader in. 
§3 De stad zet in op het communiceren rond deze nieuwe regels en gaat deze vervolgens 
strikt opvolgen. 
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Het Artikel 2 zoals hieronder vermeld in beraad te houden. 
Artikel 2: 
De stad voert een ‘onthardingspremie’ in, een premie die burgers en bedrijven stimuleert om 
hun terreinen te ontharden. 
Zijn akkoord te betuigen met het onderstaande Artikel 3. 
Artikel 3: 
De stad stelt een omvattend hemelwaterplan op, gebaseerd op de methodologie van de 
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). 

21. Bijkomend punt ingediend door raadslid Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, 
houdende voorstel tot het onderzoeken en aanpakken van de discriminatie op de 
private woninghuurmarkt in Ronse.                                                                                             
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 
˗ Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, Artikel 3 §1. 
˗ Artikel 23 van de Belgische Grondwet.  
˗ Artikel 3 van de Vlaamse Wooncode.  
˗ Het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen 

en gelijke behandelingsbeleid.  
˗ De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.  
˗ De wet van 10 mei 2007 tot bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.  
˗ De wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie 

ingegeven daden.  
˗ Het bestuursakkoord Ronse 2019-2024. 

Relevante documenten 

Het mailbericht van 24 juni 2020 van de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, 
houdende de vraag tot het agenderen van een bijkomend agendapunt betreffende het 
onderzoeken en aanpakken van de discriminatie op de private woninghuurmarkt. 

Feiten/context/motivering 

De toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting wordt als een mensenrecht beschouwd. Zowel de 
Belgische grondwet als de Vlaamse wooncode verwijzen naar dit fundamentele recht op 
wonen. In de praktijk komt van dit recht op wonen echter weinig in huis. Verschillende 
recente studies wijzen op zowel sociale uitsluiting van de allerzwaksten als discriminatie in 
de toegang tot huisvesting.  

De Gemeenteraad wenst dit probleem in kaart te laten brengen om het zo nodig in een 
volgende fase gericht aan te pakken. 

Sinds enkele weken staan etnische gelijke behandeling en antidiscriminatie weer hoog op de 
agenda.  

Discriminatie verwijst naar de nadelige en niet te rechtvaardigen behandeling van mensen 
omwille van hun etnisch-culturele afkomst, gender, leeftijd, inkomensbron, 
gezinssamenstelling, handicap of een ander wettelijk beschermd kenmerk. Reeds 
verschillende overzichtswerken hebben structurele discriminatie aangetoond op de 
huurwoningmarkt in binnen- en buitenland.  

Uit het jaarrapport van Unia is gebleken dat de discriminatie op de huurmarkt in 2019 met 
maar liefst 28% is gestegen, zodat het dus hoog tijd is actie te ondernemen, ook op het 
lokale beleidsniveau.  

In het bestuursakkoord 2019-2024 verklaarde de Stad Ronse uitdrukkelijk geen enkele vorm 
van discriminatie te zullen dulden.  
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In het kader van het antidiscriminatiebeleid van de Stad Ronse kunnen 2 belangrijke acties 
worden ondernomen: 1) het afsluiten van ‘Charter Gelijke toegang tot huisvesting’ en 2) 
praktijktesten om de naleving van het charter te controleren.  

In eerste instantie kan de Stad Ronse met de vastgoedsector een ‘Charter Gelijke toegang 
tot huisvesting’ afsluiten waarin de sector er zich toe verbindt zijn leden te informeren en te 
sensibiliseren om welbepaalde werkprincipes na te leven. In een latere periode -eens de 
verplichting is ingevoerd om in het kader van verhuring over een conformiteitsattest te 
beschikken- kan een gelijkaardig charter ter ondertekening worden voorgelegd aan private 
verhuurders die de stad om een conformiteitsattest verzoeken, desgevallend als voorwaarde 
om dergelijk attest te kunnen bekomen.  

Daarnaast is het belangrijk dat de Stad Ronse de nodige inspanningen levert om het 
probleem van de discriminatie op de Ronsese private huurmarkt in kaart te brengen. Dit kan 
door te onderzoeken welke verhuurders en welke specifieke vastgoedmakelaars in Ronse 
discrimineren via praktijktests.  
Dergelijk beleid bestaat uit drie fasen.  
Tijdens de eerste fase worden de verschillende vastgoedmakelaars in Ronse (en private 
verhuurders die het charter ondertekenden) verschillende keren proactief getest op 
discriminerend gedrag door middel van praktijktesten (nulmeting). Deze herhaaldelijke 
praktijktesten tonen al dan niet een significant patroon van discriminatie aan.  
In de tweede fase worden discriminerende makelaars uitgenodigd voor een sensibiliserend 
gesprek met Unia en de Confederatie van Immobiliënberoepen. Tijdens dit gesprek krijgen 
ze meer informatie over met welke zaken ze wel en niet rekening mogen houden bij het 
selecteren van een huurder. Ze worden daarnaast gestimuleerd om een diversiteitstraining te 
volgen, waarbij ze leren omgaan met discriminerende vragen van klanten. De praktijktests 
worden hier dus gebruikt als startpunt van opleiden, informeren en sensibiliseren.  
Na het sensibiliserende gesprek en de training worden de discriminerende makelaars in de 
derde fase opnieuw gecontroleerd aan de hand van een nieuwe ronde van herhaaldelijke 
praktijktesten. Wanneer zij een tweede keer tegen de lamp lopen, wordt er op basis van het 
volledige dossier formeel klacht ingediend bij twee instanties : de koepelorganisatie van 
vastgoedmakelaars (BIV) en het Interfederale Gelijkekansencentrum (Unia).  

Het BIV zal de klacht voor haar interne strafrechtelijke tuchtkamer brengen wat kan leiden tot 
een waarschuwing, een berisping en tijdelijke schorsing of zelfs het definitief intrekken van 
de vergunning van de makelaar in kwestie. Unia kan op basis van het dossier naar de 
rechter stappen in het kader van een burgerrechtelijke procedure. Wanneer ze de zaak wint, 
kan de makelaar veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding. In deze 
derde fase worden de praktijktests gebruikt met het oog op gerechtelijke vervolging en 
sanctionering.  

Het spreekt voor zich dat de Stad Ronse de uitvoering van dergelijke praktijktesten niet op 
zich moet nemen. De lokale overheid kan zich daar best voor laten bijstaan door academici. 
Zo hebben de vakgroepen sociologie van zowel UGent als VUB reeds ervaring met dit 
onderwerp, nu zij in het verleden al dergelijke studies en praktijktesten hebben afgenomen in 
opdracht van de Stad Gent, de Stad Antwerpen, enz. Een autoriteit op dit vlak is Prof. Dr. 
Pieter-Paul VERHAEGHE, actueel verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Voordracht 

Op voordracht van de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie. 

Besluit: 
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Voor de fractie CD&V stemmen tegen: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

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

Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

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

Artikel 1:  
Het ‘Charter Gelijke toegang tot huisvesting’ tussen het Stadsbestuur Ronse en de 
vastgoedsector goed te keuren en vervolgens ter ondertekening over te maken aan de 
betrokken actoren. 
Artikel 2: 
Het Stadsbestuur Ronse maakt op basis van de voorgestelde procedure een bestek en 
raming op voor het bestellen van praktijktesten bij een neutrale en gespecialiseerde 
onderzoeksinstelling. Het College legt dit bestek en raming binnen een redelijke termijn (en 
uiterlijk in december 2020) ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.  
Artikel 3: 
Het Stadsbestuur Ronse werkt (bijvoorbeeld in samenwerking met Unia) sensibiliserende 
acties uit via de diverse kanalen die tot haar beschikking staan en richt een meldpunt op 
waar mensen met klachten inzake racisme en discriminatie terecht kunnen.  
Artikel 4:  
Het College van Burgemeester en Schepenen rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad 
over de voortgang van haar lokale antidiscriminatie- en antiracismeplan en de voortgang van 
de implementatie en de resultaten van de praktijktesten.  
Artikel 5:  
Dit besluit wordt bekendgemaakt via de besluitenlijst van de gemeenteraad op de website 
van de stad. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de 
bekendmaking (artikel 285 § 1, 1° en § 3, artikel 287 en artikel 330 van het decreet over het 
Lokaal Bestuur van 22 december 2017). 

Economie 

22. Bijkomend punt ingediend door raadslid Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, 
houdende voorstel tot het onderzoeken en aanpakken van de discriminatie op de 
arbeidsmarkt in Ronse.                                                                                                       
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 
˗ Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, Artikel 3 §1. 
˗ Artikel 10 en 11 van de Belgische Grondwet.  
˗ De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie  
˗ De wet van 10 mei 2007 tot bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen  
˗ De wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie 

ingegeven daden.  
˗ Het decreet van 08 mei 2002 houdende de evenredige participatie op de 

arbeidsmarkt.  
˗ Het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen 

en gelijke behandelingsbeleid.  
˗ De wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en –banen.  
˗ Het decreet private arbeidsbemiddeling van 10 december 2010.  
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˗ Het decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk toezicht.  
˗ Het bestuursakkoord Ronse 2019-2024. 

Relevante documenten 

Het mailbericht van 24 juni 2020 van de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, 
houdende vraag tot agendering van een bijkomend agendapunt inzake het verrichten van 
onderzoek en het aanpakken van de discriminatie op de arbeidsmarkt in Ronse en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

De gelijkwaardige toegang tot de arbeidsmarkt wordt als een mensenrecht beschouwd. 
Zowel de Belgische grondwet als in andere federale en regionale regelgeving is dit recht 
verankerd. In de praktijk komt het evenwel maar al te vaak voor dat dit recht geschonden 
wordt. Verschillende recente studies wijzen op zowel sociale uitsluiting van de allerzwaksten 
als discriminatie in de toegang tot de arbeidsmarkt.  
De Gemeenteraad wenst dit probleem in kaart te laten brengen om het zo nodig in een 
volgende fase gericht aan te pakken. 

Sinds enkele weken staan etnische gelijke behandeling en antidiscriminatie weer hoog op de 
agenda.  

Discriminatie verwijst naar de nadelige en niet te rechtvaardigen behandeling van mensen 
omwille van hun etnisch-culturele afkomst, gender, leeftijd, inkomensbron, 
gezinssamenstelling, handicap of een ander wettelijk beschermd kenmerk. Reeds 
verschillende overzichtswerken hebben structurele discriminatie aangetoond op de 
arbeidsmarkt in binnen- en buitenland.  

Uit het jaarrapport van Unia is gebleken dat de discriminatie in 2019 opnieuw gestegen is. 
Ook vanuit de Stad Ronse werden 14 meldingen van discriminatie opgetekend, zodat het 
dus hoog tijd is actie te ondernemen, ook op het lokale beleidsniveau.  

De gelijkwaardige toegang tot de arbeidsmarkt is reeds stevig verankerd in bovenlokale 
regelgeving.  

In het bestuursakkoord 2019-2024 verklaarde de Stad Ronse uitdrukkelijk geen enkele vorm 
van discriminatie te zullen dulden, dus moet de stad ook het woord bij de daad voegen en 
proactief discriminatie helpen opsporen en blootleggen opdat er op het grondgebied van de 
stad niet of minstens minder gediscrimineerd zou worden.  

In het kader van het antidiscriminatiebeleid van de Stad Ronse kunnen nog 2 belangrijke 
acties worden ondernomen: 1) het afsluiten van ‘Charter Gelijke toegang tot de arbeidsmarkt’ 
en 2) praktijktesten om de naleving van de bovenlokale regelgeving en het charter te 
controleren.  

Daarnaast is het belangrijk dat de Stad Ronse de nodige inspanningen levert om het 
probleem van de discriminatie op de Ronsese arbeidsmarkt in kaart te brengen. Dit kan door 
te onderzoeken welke werkgevers en welke specifieke uitzendkantoren in Ronse 
discrimineren via praktijktests.  
Dergelijk beleid bestaat uit drie fasen.  
Tijdens de eerste fase worden de verschillende werkgevers en uitzendkantoren in Ronse 
verschillende keren proactief getest op discriminerend gedrag door middel van praktijktesten 
(nulmeting). Deze herhaaldelijke praktijktesten tonen al dan niet een significant patroon van 
discriminatie aan.  
In de tweede fase worden discriminerende werkgevers en uitzendkantoren uitgenodigd voor 
een sensibiliserend gesprek met Unia en de desbetreffende werkgeversorganisatie. Tijdens 
dit gesprek krijgen ze meer informatie over met welke zaken ze wel en niet rekening mogen 
houden bij het selecteren van een werknemer. Ze worden daarnaast gestimuleerd om een 
diversiteitstraining te volgen, waarbij ze leren omgaan met discriminerende vragen van 
klanten. De praktijktests worden hier dus gebruikt als startpunt van opleiden, informeren en 
sensibiliseren.  
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Na het sensibiliserende gesprek en de training worden de discriminerende 
werkgevers/uitzendkantoren in de derde fase opnieuw gecontroleerd aan de hand van een 
nieuwe ronde van herhaaldelijke praktijktesten. Wanneer zij een tweede keer tegen de lamp 
lopen, wordt er op basis van het volledige dossier formeel klacht ingediend bij het 
Interfederale Gelijkekansencentrum (Unia) en de sociaalrechtelijke inspectie. Unia kan op 
basis van het dossier naar de rechter stappen in het kader van een burgerrechtelijke 
procedure. Wanneer ze de zaak wint, kan de makelaar veroordeeld worden tot het betalen 
van een schadevergoeding. In deze derde fase worden de praktijktests gebruikt met het oog 
op gerechtelijke vervolging en sanctionering.  

Het spreekt voor zich dat de Stad Ronse de uitvoering van dergelijke praktijktesten niet op 
zich moet nemen. De lokale overheid kan zich daar best voor laten bijstaan door academici. 
Zo hebben de vakgroepen sociologie van zowel UGent als VUB reeds ervaring met dit 
onderwerp, nu zij in het verleden al dergelijke studies en praktijktesten hebben afgenomen in 
opdracht de Stad Gent, de Stad Antwerpen, enz. Een autoriteit op dit vlak is Prof. Dr. Stijn 
BAERT, actueel verbonden aan de Universiteit Gent. 

Voordracht 

Op voordracht van de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen tegen: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

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

Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

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

Artikel 1:  
Het ‘Charter Gelijke toegang tot de arbeidsmarkt’ tussen het Stadsbestuur Ronse en de 
Werkgeversorganisaties goed te keuren en vervolgens ter ondertekening over te maken aan 
de betrokken actoren. 
Artikel 2: 
Het Stadsbestuur Ronse maakt op basis van de voorgestelde procedure een bestek en 
raming op voor het bestellen van praktijktesten bij een neutrale en gespecialiseerde 
onderzoeksinstelling. Het College legt dit bestek en raming binnen een redelijke termijn (en 
uiterlijk in december 2020) ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad. 
Artikel 3:  
Het Stadsbestuur Ronse werkt (bijvoorbeeld in samenwerking met Unia) sensibiliserende 
acties uit via de diverse kanalen die tot haar beschikking staan, en richt een meldpunt op 
waar mensen met klachten inzake racisme en discriminatie terecht kunnen.  
Artikel 4:  
Het College van Burgemeester en Schepenen rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad 
over de voortgang van haar lokale antidiscriminatie- en antiracismeplan, en de voortgang 
van de implementatie en de resultaten van de praktijktesten.  
Artikel 5:  
Dit besluit wordt bekendgemaakt via de besluitenlijst van de gemeenteraad op de website 
van de stad. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de 
bekendmaking (artikel 285 § 1, 1° en § 3, artikel 287 en artikel 330 van het decreet over het 
Lokaal Bestuur van 22 december 2017). 
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Leven en welzijn 

23. Bijkomend punt ingediend door de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, 
houdende het realiseren door de Stad Ronse van een aantal (tijdelijke) woonerven, 
zeker tot het einde van de coronamaatregelen en daarna eventueel met permanent 
karakter. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 2. 
˗ 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 

Het mailbericht van 23 juni 2020 van de heer Lech Schelfout, lid van de Groen-fractie, 
houdende het voorstel tot het realiseren door de stad van (tijdelijke) woonerven in bepaalde 
wijken, tot het einde van de coronamaatregelen en daarna eventueel met een permanent 
karakter. 

Feiten/context/motivering 

Veel Ronsenaars zullen deze zomervakantie thuis doorbrengen. Dit terwijl velen onder hen 
klein behuisd zijn, er in bepaalde wijken onvoldoende publieke ruimte is en het door het 
autoverkeer voor kinderen vaak onveilig is om buiten te spelen. 

Om ervoor te zorgen dat spelende kinderen voldoende ruimte hebben, om ervoor te zorgen 
dat passanten in de nasleep van corona voldoende afstand kunnen houden en om de 
verkeersleefbaarheid voor zwakke weggebruikers te verbeteren, stelt de Groen-fractie voor 
dat de stad, in bepaalde woonwijken (bijvoorbeeld Prinskouter, Marijve en Stookt) op korte 
termijn een aantal (tijdelijke) woonerven realiseert. Deze woonerven blijven staan tot het 
einde van alle coronamaatregels en krijgen nadien eventueel een permanent karakter. 

Concreet betekent dit dat de ruimte in deze woonstraten herverdeeld wordt door ze om te 
vormen tot ‘woonerf’. Auto’s mogen er maximaal 20 km/u rijden en voetgangers en fietsers 
mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. Dit geeft meer ruimte aan 
voetgangers en fietsers en maakt fysieke afstand mogelijk. 

De stad evalueert de tijdelijke woonerven samen met de politie, buurtcomités en 
omwonenden. De stad bekijkt of deze woonerven een permanente vorm kunnen krijgen. 

De stad doet ook de nodige inspanningen om (tijdelijke) woonerven veilig en comfortabel te 
maken. Dit kan door middel van verkeersremmers (bijvoorbeeld bloembakken), maar ook 
door het plaatsen van bijkomend (tijdelijk) straatmeubilair zoals bankjes of speeltuigen. 

De stad streeft naar een permanente uitbreiding van het aantal woonerven in Ronse. De 
tijdelijke woonerven kunnen dienen als opstap. 

Bestaande voorbeelden: 
o.a. 

Brussel, Anderlecht en Elsene : https://www.bruzz.be/mobiliteit/vijfhoek-wordt-woonerf-ter-
kamerenbos-blijft-nog-autovrij-2020-04-20 

Meisse: https://goeiedag.be/meise/2020/05/invoering-tijdelijk-woonerf-in-boechtstraat-
beauffortstraat-en-nieuwelaan/ 

Voordracht 

Op voordracht van de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie. 
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Voor de fractie CD&V stemmen tegen: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

Voor de fractie N-VA stemmen tegen: 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: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Koen Haelters, 
Jean-Pierre Stockman 

Artikel 1:  
In bepaalde woonwijken realiseert de stad op korte termijn een aantal (tijdelijke) woonerven. 
De stad maakt hiervoor een aanvullend reglement of tijdelijke politieverordening op. 
Artikel 2: 
De tijdelijke woonerven blijven staan tot het einde van de coronamaatregelen. In 
samenspraak met de politie, buurtcomités en bewoners bekijkt de stad of deze woonerven 
een permanent karakter kunnen krijgen. 
Artikel 3: 
De stad streeft naar het significant uitbreiden van het huidig aantal permanente woonerven in 
Ronse en zorgt er voor een veilige en comfortabele infrastructuur. 
 

Verzelfstandiging 

24. Bijkomend punt ingediend door de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, 
houdende voordracht van een nieuw lid van de Raad van Bestuur van het EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba, in vervanging van een ontslagnemend lid.                 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikels 245 en 246. 
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 
˗ Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, Artikel 3 §1. 

Relevante documenten 

˗ Het mailbericht van de heer Lech Schelfout, raadslid van de Groen-fractie houdende 
vraag tot agendering van een bijkomend agendapunt inzake het ontslag wegens 
persoonlijke redenen van mevrouw Myriam De Feyter uit de Raad van Bestuur van het 
Extern Verzelfstandigd Agentschap in Privaatrechtelijke Vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba en de vervanging door mevrouw Anne Marescaux. 

˗ Mailbericht van 17 juni 2020 van mevrouw Myriam De Feyter gericht aan mevrouw 
Lien Hillewaere, houdende mededeling van haar ontslag wegens persoonlijke redenen 
uit de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba. 

Feiten/context/motivering 

Aangezien mevrouw Myriam De Feyter om persoonlijke redenen ontslag neemt als lid van de 
Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba, zouden we vanuit de Groen-
fractie graag een nieuw lid willen voordragen, namelijk mevrouw Anne Marescaux.  

Voordracht 

Op voordracht van Lech Schelfout (Groen), namens de Groen-fractie. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de kandidaatstelling van mevrouw Anne Marescaux als lid van 
de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba, in vervanging van het 
ontslagnemend lid, mevrouw Myriam De Feyter. 
 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

01. Politie.                                                                                                                                 
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een assistent, tewerkgesteld op het 
Administratief Secretariaat (Personeelsdienst) van de Politiezone Ronse.                        
Goedkeuring. 

02. Politie.                                                                                                                              
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een contractueel personeelslid, 
tewerkgesteld als hulpkracht (poetshulp), niveau D bij de Politiezone Ronse.                                     
Goedkeuring. 

Namens de gemeenteraad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


