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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 6 JULI 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Danny De Brakeleer, waarnemend algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Danny 
De Brakeleer neemt het ambt waar. 

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Plaatsen van digitale infoborden. Goedkeuring proces verbaal van voorlopige oplevering. 
2. Vernieuwing serverpark (deel 1). Goedkeuring gunning. 

Openbare veiligheid 
3. Bekrachtiging politiebesluit houdende verbod op baden en zwemmen in de 
watervergaarbekkens op terrein van CC De Ververij, gelegen Wolvestraat en andere waterlopen, 
watervergaarbekkens, openbare vijvers en fonteinen in de stad. Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Leveren en plaatsen van zonnepanelen op het perceel naast de waterwinning Ronsemeers 
ten behoeve van het elektriciteitsverbruik van de waterwinning 

Mobiliteit 
5. Verslag verkeerscommissie 25 mei 2020. Kennisname. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 
6. Heropstart evenementen. Beslissing. 
7. Programma Street Action juli. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Plaatsen van digitale infoborden. Goedkeuring proces verbaal van voorlopige oplevering. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
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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 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 
Relevante documenten 
Het proces verbaal van voorlopige oplevering dd. 22 juni 2020. 
Feiten/context/motivering 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 november 2018 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Plaatsen digitale 
infoborden”, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 1 april 2019 goedkeuring aan de 
gunning van deze opdracht aan de firma Whitemilk, Nieuwe Ponstraat 19 te 9600 Ronse tegen het 
inschrijvingsbedrag van € 26.787,- excl. btw of € 34.412,27 incl. 21% btw. 
De uitvoering diende te gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 2019/332. 
Op 22 juni 2020 werd door Gunter D’Hondt, afgevaardigde van de aanbestedende overheid, een 
proces verbaal van voorlopige oplevering opgemaakt waarbij werd vastgesteld dat de opdracht werd 
uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het bestek. 
Het college wordt gevraagd om goedkeuring te geven aan het proces verbaal van voorlopige 
oplevering. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Het proces verbaal van voorlopige oplevering van 22 juni 2020 voor het plaatsen van digitale 
infoborden wordt goedgekeurd. 
 

2. Vernieuwing serverpark (deel 1). Goedkeuring gunning. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 
In het kader van de opdracht “Vernieuwing serverpark (deel 1)” werd een bestek met nr. 2020/364 
opgesteld door de Financiële Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 123.966,94 excl. btw of € 150.000,00 incl. 21% 
btw. 
Relevante documenten 
-Verslag van nazicht dd. 1 juli 2020. 
-Visum dd. 2 juli 2020 van de financieel directeur. 
Feiten/context/motivering 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 8 juni 2020 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 8 juni 2020 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent; 
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- Uvion bvba, Zonnebloemstraat 37 te 9700 Oudenaarde; 
- Real Dolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen (Beersel); 
- Derco Systems nv, César Snoecklaan  9 te 9600 Ronse; 
- Direct bv, Oscar Delghuststraat 60, Verdieping 4 te 9600 Ronse. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 29 juni 2020 om 12.00 uur te bereiken. 
Er werd 1 offerte ontvangen van Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent (€ 127.009,14 excl. btw of 
€ 153.681,06 incl. 21% btw). 
De Financiële Dienst stelde op 1 juli 2020 het verslag van nazicht van de offertes op. 
De Financiële Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen 
aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Cevi nv, 
Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen het nagerekende offertebedrag van € 127.009,14 excl. btw of 
€ 153.681,06 incl. 21% btw, omvattende enerzijds de investering  “Aankoop serverpark” ten bedrage 
van € 123.485,44 excl. btw of € 149.417,38 incl. 21% btw + 1 jaar waarborg ten bedrage van € 704,74 
excl. btw of € 852,74 incl. 21% btw, en anderzijds de jaarlijkse SLA kost van € 704,74 excl. btw of € 
852,74 incl. 21% btw, startende vanaf het 2e jaar ten belope van 4 jaar, zijnde in totaal € 3.523,70 
excl. btw of € 4.263,68 incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze investering is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode Env. 
2020/1 / 2410000 / BI01300 / Subproj. SERVERPARK.      
De uitgave voor de SLA kosten voor 2020 is voorzien in het exploitatiebudget van 2020 op 
budgetcode AR 6140550/BI01190. 
De uitgave voor de SLA kosten voor de volgende jaren dient te worden voorzien in het 
exploitatiebudget van de volgende jaren op budgetcode AR 6140550/BI01190. 
Adviezen/visum 
Op 2 juli 2020 werd door de financieel directeur een visum verleend. 

Besluit: 
Artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 1 juli 2020, opgesteld 
door de Financiële Dienst. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit 
van deze beslissing. 
Artikel 2: 
De opdracht “Vernieuwing serverpark (deel 1)” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op 
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde de firma CEVI nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, 
tegen het nagerekende offertebedrag van € 127.009,14 excl. btw of € 153.681,06 incl. 21% btw, 
omvattende enerzijds de investering  “Aankoop serverpark” ten bedrage van € 123.485,44 excl. btw of 
€ 149.417,38 incl. 21% btw + 1 jaar waarborg ten bedrage van € 704,74 excl. btw of € 852,74 incl. 
21% btw, en anderzijds de jaarlijkse SLA kost van € 704,74 excl. btw of € 852,74 incl. 21% btw, 
startende vanaf het 2e jaar ten belope van 4 jaar, zijnde in totaal € 3.523,70 excl. btw of € 4.263,68 
incl. 21% btw. 
Artikel 3: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/364. 
Artikel 4: 
De uitgave voor deze investering is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode Env. 
2020/1 / 2410000 / BI01300 / Subproj. SERVERPARK.      
Artikel 5: 
De uitgave voor de SLA kosten voor 2020 werd voorzien in het exploitatiebudget van 2020 op 
budgetcode AR 6140550/BI01190. 
Artikel 6: 
De uitgave voor de SLA kosten voor de volgende jaren dient te worden voorzien in het 
exploitatiebudget van de volgende jaren op budgetcode AR 6140550/BI1190. 
 

Openbare veiligheid 
3. Bekrachtiging politiebesluit houdende verbod op baden en zwemmen in de 

watervergaarbekkens op terrein van CC De Ververij, gelegen Wolvestraat en andere 
waterlopen, watervergaarbekkens, openbare vijvers en fonteinen in de stad. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 
De aanwezigheid van enkele grote watervergaarbekkens, fonteinen en vijvers op het openbaar 
domein in de stad, waarin zich planten en voorwerpen bevinden die oorzaak kunnen zijn van ongeval 
mocht iemand zich in het water begeven,  
Het feit dat de waterlopen, watervergaarbekkens, fonteinen en vijvers niet voorzien zijn van de 
nodige hulpmiddelen om zich aan de kant vast te houden en de bekkens te verlaten, noch van het 
nodige toezicht in de directe omgeving;  
Het feit dat de stad niet kan garanderen dat de waterkwaliteit aan alle voorwaarden voldoet om te 
laten gebruiken als zwemwater, 
Het feit dat de stad niet in permanente bewaking kan voorzien bij de waterlopen, waterbekkens, 
fonteinen en vijvers op het openbaar domein;   

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de bekrachtiging van volgend politiebesluit :µ 
“ De burgemeester, 
De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art 112, 114,119, 119bis, 133 en 135,§2 en het 
Gemeentedecreet,  
Ingevolge de bepalingen van voormeld artikel 135, §2, heeft de gemeente tot taak om, ten behoeve van 
de inwoners, te voorzien in een goede politie, met name het vrijwaren van de openbare veiligheid en 
rust en de openbare orde op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;   
De gemeenteraadsbeslissing betreffende het algemeen reglement op de administratieve sancties dd. 
07 mei 2007 en zijn aanpassingen, inzonderheid art. 24;  
De aanwezigheid van enkele grote watervergaarbekkens, fonteinen en vijvers op het openbaar domein 
in de stad, waarin zich planten en voorwerpen bevinden die oorzaak kunnen zijn van ongeval mocht 
iemand zich in het water begeven,  
Het feit dat de waterlopen, watervergaarbekkens, fonteinen en vijvers niet voorzien zijn van de nodige 
hulpmiddelen om zich aan de kant vast te houden en de bekkens te verlaten, noch van het nodige 
toezicht in de directe omgeving;  
Het feit dat de stad niet kan garanderen dat de waterkwaliteit aan alle voorwaarden voldoet om te laten 
gebruiken als zwemwater, 
Het feit dat de stad niet in permanente bewaking kan voorzien bij de waterlopen, waterbekkens, 
fonteinen en vijvers op het openbaar domein;   
Met het oog op de openbare veiligheid;  
BESLIST :  
artikel 1.  
Het is verboden te baden of te zwemmen in de waterlopen, watervergaarbekkens, fonteinen en vijvers 
op het openbaar domein, inzonderheid op het terrein van CC De Ververij, gelegen tussen de 
Wolvestraat en de Beekstraat, de waterlopen, watervergaarbekkens elders, de fonteinen in het centrum 
en de vijvers aan de Hoge Mote en het Spanjaardenkasteel en andere.  
artikel 2.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
artikel 3.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordige verordening zullen vervolgd en gestraft worden 
volgens de regels van het GAS (Gemeentelijk Administratief Sanctierecht). 
artikel 4.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te Oudenaarde, 
aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Oudenaarde en aan de 
GAS-ambtenaar. 
Ronse, 3 juli 2020 
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Burgemeester 
Luc Dupont” 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Leveren en plaatsen van zonnepanelen op het perceel naast de waterwinning Ronsemeers 

ten behoeve van het elektriciteitsverbruik van de waterwinning 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/079 van de technische dienst van 26 juni 2020.  
- Prijsoffertes. 

Feiten/context/motivering 
- De waterwinning Ronsemeers heeft een beperkt verbruik zijnde 8 kW per uur, 24u op 24 en 7 

dagen op 7. Hierdoor is een beperkte installatie van zonnepanelen (max 10 kVA) met 
terugdraaiteller de ideale opstelling. Het systeem van terugdraaiteller stopt eind 2020 en blijft 
van toepassing gedurende 15 jaar na de keuring van de installatie. 

- Wij hebben prijs gevraagd aan 2 mogelijke leveranciers: 
1. BVBA Baltisolar, Vlamingstraat 16, 8560 Wevelgem: 

o 1ste voorstel: het plaatsen van 70 panelen van elk 275 Wp 
 Vermogen: 19.250 Wp 
 Opbrengst: 18.288 kWh per jaar 
 SMA: 10.00 omvormer 
 Prijs: € 17.246,28 exclusief btw 
 Terugverdientijd: 3,5 jaar (bij de berekening van de terugverdientijd werd 

rekening gehouden met de stijging van de elektriciteitsprijzen van € 0,30 per 
kWh nu naar € 0,77 over 25 jaar) 

 20 jaar omniumgarantie (panelen + omvormer + werk) 
 Elk paneel is onderverdeeld in 3 zones (schaduw) 

o 2de voorstel: het plaatsen van 60 panelen van elk 330 Wp 
 Vermogen: 19.200 Wp 
 Opbrengst: 18.240 kWh per jaar 
 SMA: 10.00 omvormer 
 Prijs: € 17.854,17 exclusief btw 
 Terugverdientijd: 3,5 jaar (bij de berekening van de terugverdientijd werd 

rekening gehouden met de stijging van de elektriciteitsprijzen van € 0,30 per 
kWh naar € 0,77 over 25 jaar) 

 20 jaar omniumgarantie (panelen + omvormer + werk) 
 Elk paneel is onderverdeeld in 6 zones (schaduw) 

2. MR GROUP, Plein 7, 8550 Kortrijk: 
 Vermogen: 27.625 Wp 
 Opbrengst: 26.243 kWh per jaar 
 SMA: 10.00 omvormer 
 Prijs: € 22.514,38 exclusief btw 
 Terugverdientijd: 3,5 jaar (bij de berekening van de terugverdientijd werd 

rekening gehouden met de stijging van de elektriciteitsprijs van € 0,30 per kWh 
nu naar € 0,965 over 25 jaar) 

 10 jaar garantie op de omvormer 
- Wij stellen voor om de levering en plaatsing van zonnepanelen op het perceel naast de 

waterwinning Ronsemeers toe te vertrouwen aan BVBA Baltisolar, Vlamingstraat 16 te 8560 
Wevelgem voor de prijs van € 17.854,17 exclusief btw. 

- Voor deze installatie wordt een omniumgarantie van 20 jaar gegeven.  
- Wij stellen voor om in te gaan op het tweede voorstel van bvba Baltisolar, gezien de panelen 

van het tweede voorstel van een betere kwaliteit zijn dan deze van het eerste voorstel. 
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- De panelen van het eerste voorstel zijn ingedeeld in 3 zones en van het tweede voorstel in 6 
zones. Dat maakt dat de panelen van het tweede voorstel minder worden beïnvloed door 
gedeeltelijke schaduw. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Gaat akkoord met het tweede voorstel van de BVBA Baltisolar, Vlamingstraat 16 te 8560 Wevelgem 
voor de levering en plaatsing van 60 zonnepanelen van elk 330 Wp op het perceel naast de 
waterwinning Ronsemeers voor de prijs van €17.854,17. 
Artikel 2: 
Het noodzakelijke krediet voor deze aankoop is voorzien in het investeringsbudget 2020 – algemene 
rekening 2280000 – beleidsitem 06300.  
 

Mobiliteit 
5. Verslag verkeerscommissie 25 mei 2020. Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
Verslag vergadering verkeerscommissie 25 mei 2020 

Besluit: 
Artikel 1:  
Neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 25 mei 2020. 
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 
6. Heropstart evenementen. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
Het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken. 

Relevante documenten 
Het protocol. 

Feiten/context/motivering 
Het protocol wat de heropstart van de evenementen betreft is gekend. (zie 
www.toerismevlaanderen.be). 
De volgende maatregelen zijn van kracht vanaf 1 juli 2020 opgedragen door de Federale Overheid. 
Bovenop een aangepast aanvraagformulier dient er vanaf 1 juli een COVID Event Risk Model ingevuld 
te worden.  
Een CERM analyse  (COVID Event Risk Model) is een dynamisch adviesmodel dat private en 
publieke organisatoren helpt om een event COVID-veiliger te maken. 
Wie de vragenlijst invult, krijgt als eindresultaat een groen, oranje of rood licht. 
Pas als je groen licht krijgt, kan je de toestemming voor je evenement aanvragen bij de dienst 
evenementen van de stad Ronse. 
Eigen evenementen van de stad Ronse vragen ook om het COVID Event Risk Model in te vullen.  
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Een CERM analyse en het formulier aanvraag evenementen  is noodzakelijk voor 
-  alle evenementen op publiek domein 
- alle evenementen georganiseerd op privé domein maar publiek toegankelijk (bvb 

garageverkoop, buurfeest, bbq van de scouts, … ) 
- alle private evenementen met meer dan 200 personen 
- Ook voor eigen evenementen, zullen we COVID Event Risk Model invullen zodat we als 

bestuur ook alle maatregelen nemen om evenementen coronaproof te organiseren. 
Wat valt niet binnen de scope van aanvraag evenementen: 

• Recepties en banketten georganiseerd door particulieren die overeenkomstig het MB zijn 
toegestaan voor 50 personen in juli en tot 100 personen in augustus , op voorwaarde dat 
ze worden georganiseerd met een professionele cateraar die de naleving van de regels 
van het horecaprotocol garandeert 

• Begeleide B2B-evenementen tot 200 personen, op voorwaarde dat ze worden 
georganiseerd met een professionele cateraar die de naleving van de regels van het 
horecaprotocol garandeert. 

Door organisatoren duidelijk te informeren omtrent het kader waarin kleinschalige evenementen wel 
kunnen plaatsvinden, willen we de organisatie van private evenementen ondersteunen. Dit teneinde 
onze stad levendig te houden zodat bewoners die niet op vakantie vertrekken er hun gading vinden, 
maar evenzeer om de evenementensector en de vele banen die ze genereert wat zuurstof te bieden. 
Concreet vraagt de dienst evenementen het akkoord van CBS voor de volgende zaken: 

Artikel 1: de inschrijvingsprocedure wordt tijdelijk herzien ikv corona. Elke 
evenementenaanvraag moet worden vergezeld van een groen CERM rapport. Omwille van 
uitzonderlijke omstandigheden wordt van de minimumperiode van 10 weken voor het 
evenement afgeweken.  
Artikel 2: de stad zal onderzoeken of organisatoren zich houden aan de gestelde voorwaarden 
en kan bij overschrijden ervan op elk moment het evenement laten stil leggen 
Artikel 3: de uitleendienst wordt aangevuld met materiaal ter ondersteuning van de organisatie 
van veilige evenementen (informatieborden, signalisatie, dispensers, …). 
Artikel 4: het materiaal van de uitleendienst wordt tot 30/09 uitzonderlijk gratis ter beschikking 
gesteld van organisatoren. De dienst evenementen waakt er echter over dat organisatoren 
materiaal aanvragen in lijn met het opgelegd maximum aantal bezoekers. Op die manier 
zorgen we ervoor dat het materiaal efficiënt wordt gebruikt. 
Artikel 5: de stad gaat na of zij organisatoren gratis kan voorzien van een sluitend 
crowdmanagementsysteem  

Teneinde de administratie op punt te stellen, alsook de organisator van een event op de juiste manier 
te kunnen informeren; stellen wij voor om geen evenementen toe te laten voor 13 juli 2020. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De inschrijvingsprocedure wordt tijdelijk herzien ikv corona. Elke evenementenaanvraag moet worden 
vergezeld van een groen CERM rapport. Omwille van uitzonderlijke omstandigheden wordt van de 
minimumperiode van 10 weken voor het evenement afgeweken. 
Artikel 2: 
De stad zal onderzoeken of organisatoren zich houden aan de gestelde voorwaarden en kan bij 
overschrijden ervan op elk moment het evenement laten stil leggen. 
Artikel 3: 
De uitleendienst wordt aangevuld met materiaal ter ondersteuning van de organisatie van veilige 
evenementen (informatieborden, signalisatie, dispensers, …) tot maximum €2.500. 
Artikel 4: 
Het materiaal van de uitleendienst wordt tot 30/09 uitzonderlijk gratis ter beschikking gesteld van 
organisatoren. De dienst evenementen waakt er echter over dat organisatoren materiaal aanvragen in 
lijn met het opgelegd maximum aantal bezoekers. Op die manier zorgen we ervoor dat het materiaal 
efficiënt wordt gebruikt. 
Artikel 5: 
De stad gaat na of zij organisatoren gratis kan voorzien van een sluitend crowdmanagementsysteem. 
 

7. Programma Street Action juli. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
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Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
Het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken. 

Relevante documenten 
Het voorgestelde zomerprogramma voor Streetaction, juli 2020. 

Feiten/context/motivering 
In de maand juli organiseert Street Action sportieve activiteiten op verschillende locaties in Ronse. 
Street Action kadert binnen buurtsport en wordt georganiseerd ism met jongeren. Bij deze activiteiten 
richten we ons naar + 12 jaar. Het programma zit in bijlage. 

In functie van het vermijden van de verdere verspreiding van het coronavirus, worden hierbij volgende 
maatregelen genomen: 

 Deelnemers attent maken op het feit dat er nog steeds maatregelen gelden ifv de bestrijding van 
het coronavirus. 

 Op regelmatige tijdstippen actief rondgaan met ontsmettingsgel bij de deelnemers om hen zo te 
verplichten hun handen te ontsmetten. 

 Geregeld het gebruikte materiaal ontsmetten. 

 Bijhouden van een deelnemerslijst.  
 Het aantal deelnemers beperken tot max. 50 personen. Uit vorige activiteiten blijkt dat dit aantal 

zeer weinig gehaald wordt. Voor de populaire activiteiten zal gewerkt worden met inschrijvingen 
vooraf. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Akkoord te gaan met de uitvoering van het programma Street Action in de maand juli 2020, mits 
voorleggen van het CERM-rapport. 
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