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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 20 APRIL 2020 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

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

Door de getroffen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 wordt deze 
gemeenteraadszitting gehouden via conference call.  
De vergadering wordt opgenomen waardoor er een audio-opname ter beschikking is op     
de website. Deze opname vervangt het zittingsverslag. 

De voorzitter opent de zitting. 

De notulen van de gemeenteraad van 16 maart 2020 worden met algemene stemmen 
goedgekeurd. 
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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Financiën van 03 

en 17 februari 2020 inzake het meerjarenplan 2020-2025.                                        
Kennisname. 

2. Kennisname van het schrijven van 06 april 2020 van minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, mevrouw Maggie De Block, inzake de motie betreffende een 
mogelijke sluiting van de materniteit AZ Glorieux te Ronse. 

3. Algemeen kader subsidiereglement.                                                                   
Goedkeuring. 

Openbare veiligheid 
4. Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Stad Ronse, voor de periode van 01 

januari 2020 tot en met 31 december 2020.                                                                
Goedkeuring. 

Financieel beheer 
5. Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 03 april 

2020 inzake een klacht tegen de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 
betreffende de algemene gemeentelijke heffing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                          

Grondverkoop voor 3 garages in een garagecomplex gelegen in de Albert 
Massezstraat. Goedkeuring. 

7. Verkoop van een perceel stadsgrond (wegoverschot) in de Gebroeders Van Eyckstraat 
aan de aanpalende eigenaar.                                                                                
Goedkeuring. 

8. Overname door de Stad Ronse van aandelen van de Samenwerkende Maatschappij 
De Nieuwe Haard, van private aandeelhouders en de gemeente Maarkedal.      
Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 
9. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Malander.                                                          

Voorlopige vaststelling. 
10. Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad/OCMW Ronse en Intergemeentelijk 

Samenwerkingsverband SOLVA betreffende de taakstellingen van het Energiehuis 
SOLVA en IGS Lokaal Woonbeleid.                                                                                      
Aanduiding van een afvaardiging voor de kredietcommissie.                                 
Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
11. Huishoudelijk reglement met betrekking tot de Volkstuiniers "De Kloef".           

Goedkeuring. 
12. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw - 

verkooppunt Ronse, ter ondersteuning van de fairtrade handel, voor het jaar 2020. 
Goedkeuring. 

13. Samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen in functie van het lokaal sociaal beleid - buurtopbouwwerk en 
onderwijsopbouwwerk 2021 met bijlagen en verlenging.                                   
Goedkeuring. 

Vrije tijd 
14. Stedelijk adviesorgaan voor cultuur, "Cultuurlink Ronse".                                         

Goedkeuring van de statuten. 
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15. Stedelijke openbare bibliotheek.                                                                                  
Aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van de implementatie van de 
spelotheek in de bibliotheek, door toevoeging van een bijlage.                                    
Goedkeuring. 

16. Overeenkomst creatie beeldend werk en licentie in het kader van de productie van het 
boek 'Rondewinnaars'.                                                                                          
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
17. Gaselwest.                                                                                                                                         

1) Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 23 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger.                                                                                                                  
Beslissing.                                                                                                                                          
2) Goedkeuring van de partiële splitsing door overneming. 

18. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                                        
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 16 juni 
2020 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                           
Beslissing. 

19. Zefier.                                                                                                                      
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de gewone algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 11 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger.                                                                                                             
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
20. Informatieveiligheidsbeleid van de Stad en het OCMW Ronse.                                

Goedkeuring. 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
21. Voorstel tot plaatsen van een dringend punt op de agenda in overeenstemming met 

artikel 23 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.                                                            
Beslissing. 

22. Bij hoogdringendheid.                                                                                             
Politieverordening in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – 
beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. 
Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 14 april 2020. 

Financieel beheer 
23. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Youssef Elidrissi, raadslid, namens de 

Groen-fractie, houdende aanpassing van het belastingreglement DIFTAR door het 
invoeren van sociale correcties op de DIFTAR-afrekening.                                               
Beslissing. 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
01. Politie.                                                                                                                                   

Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een assistente tewerkgesteld op de Dienst 
Personeelsbeheer van de Politiezone Ronse.                                                                
Goedkeuring. 

02. Politie.                                                                                                                              
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een assistent niveau C, tewerkgesteld op 
de Dienst Operationeel Secretariaat/Onthaal van de Politiezone Ronse.                     
Goedkeuring. 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Financiën van 
03 en 17 februari 2020 inzake het meerjarenplan 2020-2025.                                        
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikels 40 en 41. 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 259, eerste lid en artikels 

330-334. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus 

van de lokale en provinciale besturen. 
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van 
de lokale en provinciale besturen. 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 03 mei 2019 betreffende de strategische 
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- 
en beheerscyclus. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende vaststelling van het 
meerjarenplan 2020-2025. 

Relevante documenten 

- Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling lokale financiën d.d. 03 
februari 2020 inzake het meerjarenplan 2020-2025. 

- Schriftelijke repliek op dit schrijven, opgesteld door de Financieel Directeur, de heer 
XXXXXXXXXX.  

- Het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling lokale financiën d.d. 17 
februari 2020 inzake het meerjarenplan 2020-2025 (antwoord op het schrijven van de 
Financieel Directeur). 

Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 16 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 
goedgekeurd. Bij nazicht door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 
Inburgering en Gelijke Kansen, de heer Bart Somers, werden meerdere knelpunten vastgesteld.  

Artikel 259, eerste lid, van het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur bepaalt 
dat de toezichthoudende overheid het meerjarenplan kan vernietigen als aan de raadsleden in 
het beleidsrapport niet alle noodzakelijke informatie ter beschikking gesteld wordt om met kennis 
van zaken een beslissing te kunnen nemen.  

Bij schrijven van 17 februari 2020 van het Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt het 
Agentschap om rekening te houden met hun verschillende bedenkingen bij de aanpassing van 
het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2021 eind dit jaar. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 03 en 17 
februari 2020 inzake het meerjarenplan 2020-2025. 
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2. Kennisname van het schrijven van 06 april 2020 van minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, mevrouw Maggie De Block, inzake de motie betreffende een 
mogelijke sluiting van de materniteit AZ Glorieux te Ronse. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Schrijven van 06 april 2020 van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw 
Maggie De Block, inzake de motie betreffende een mogelijke sluiting van de materniteit AZ 
Glorieux te Ronse. 

- Schrijven van 02 maart 2020 van het stadsbestuur Ronse inzake een mogelijke sluiting 
van de materniteit AZ Glorieux te Ronse, gericht aan onder andere. de bevoegde federale 
minister. 

Feiten/context/motivering 

Met het schrijven van 02 maart 2020 wenste het stadsbestuur haar ongenoegen te uiten over de 
eenzijdige benadering van cijfers in de studie van het federaal kenniscentrum die de sluiting 
voorstelt van 17 materniteiten. Indien deze plannen werkelijkheid zouden worden, betekent dit de 
sluiting van alle materniteiten in onze regio. 
 
Dit schrijven werd verstuurd naar de bevoegde federale minister, mevrouw Maggie De Block, alle 
federale parlementsleden en de Vlaamse partijvoorzitters. 
 
Bij schrijven van 06 april 2020 reageert minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
mevrouw Maggie De Block, op de motie betreffende een mogelijke sluiting van de materniteit AZ 
Glorieux te Ronse. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het schrijven van 06 april 2020 van de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, mevrouw Maggie De Block, inzake de motie betreffende een mogelijke sluiting 
van de materniteit AZ Glorieux te Ronse. 

3. Algemeen kader subsidiereglement.                                                                   
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 
- Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 13 mei 2019 houdende kennisname van de thema-audit 

"Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen van de Stad Ronse", uitgevoerd door Audit 
Vlaanderen. 

Relevante documenten 

- De thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen van de Stad Ronse", 
uitgevoerd door Audit Vlaanderen. 

- Het algemeen kader subsidiereglement. 
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Feiten/context/motivering 

Met dit algemeen kader subsidiereglement wordt gestreefd om een voor iedereen duidelijk, 
laagdrempelig en correct organisatorisch kader te scheppen waarbinnen subsidies kunnen 
worden toegekend. 
Hiermee wordt ook transparantie naar alle instanties en het vermijden van risico’s betracht. 
De opmaak van elk specifiek subsidiereglement wordt aan dit algemeen subsidiereglement 
getoetst. 
Dit reglement is aldus van toepassing op alle toegekende subsidies door het lokaal bestuur van 
Ronse ten voordele van de begunstigde, binnen de perken van de beschikbare budgettaire 
kredieten en binnen de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
op de aanwending van sommige toelagen. 
Volgende zaken zijn terug te vinden in dit kader :  
- Overzicht van alle subsidies, verleend door het lokaal bestuur van Ronse 
- Voorwaarden voor de toekenning van de subsidie 

- Regels en verdeelsleutels voor de verdeling van de subsidies : jaarlijks – bij de bijsturing 
van het meerjarenplan - wordt een budget ingeschat om tegemoet te komen aan de 
toekenning van de diverse subsidiëringen. Alle uitgaven In het kader van de 
subsidiëringen worden jaarlijks verwerkt en geëvalueerd binnen het meerjarenplan van de 
Stad Ronse, op basis waarvan nieuwe beslissingen kunnen worden genomen. 

- De afzonderlijke subsidiereglementen 
- Verwijzing naar de deontologische code voor een gelijke behandeling van alle dossiers 
- Algemene procedure van toepassing op alle subsidiereglementen 
- Controle 
- Terugbetaling van de toelagen 
- Jaarlijkse evaluatie van de toeslagen. 

Hiermee wenst het lokaal bestuur Ronse tegemoet te komen aan een voorstel van Audit 
Vlaanderen - na een  thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen bij de Stad 
Ronse” - dat handelde over het proces rond gemeentelijke premies, subsidies en toelagen 
(voortaan subsidies) en hierbij evalueerde of de organisatie voor de verschillende onderdelen van 
het subsidieproces en voor een aantal procesoverkoepelende voorwaarden voldoende 
beheersmaatregelen heeft geïmplementeerd om een aantal hieraan verbonden risico’s af te 
dekken. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het Managementteam en het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

 
Enig artikel:  
Het algemeen kader subsidiereglement goed te keuren als volgt :  
 
Algemeen kader subsidiereglement 
 
Artikel 1. Doelstelling algemeen kader subsidiereglement 
Binnen de perken van de kredieten, jaarlijks goedgekeurd in het meerjarenplan van het lokaal 
bestuur van Ronse en volgens welbepaalde regels en verdeelsleutels, welke omschreven zijn in 
artikel 3 en 5, kunnen aan inwoners of erkende verenigingen van de stad die aan de voorwaarden 
voldoen, subsidies worden toegekend voor initiatieven van bijzondere waarde of aard. 
Deze subsidies kaderen in een algemene behoefte van de bevolking of in het kader van een 
waardevol maatschappelijk belang, welke beoordeeld en beslist worden bij 
gemeenteraadsbesluiten.  
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Met dit algemeen subsidiereglement wordt gestreefd om een voor iedereen duidelijk, 
laagdrempelig en correct organisatorisch kader te scheppen waarbinnen subsidies kunnen worden 
toegekend.  
Hiermee wordt ook transparantie naar alle instanties en het vermijden van risico’s betracht.  
De opmaak van elk specifiek subsidiereglement wordt aan dit algemeen subsidiereglement 
getoetst.  

Artikel 2. Toepassingsgebied van het algemeen subsidiereglement en wettelijk kader 
Dit reglement is aldus van toepassing op alle toegekende subsidies door het lokaal bestuur van 
Ronse ten voordele van de begunstigde, binnen de perken van de beschikbare budgettaire 
kredieten en binnen de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
op de aanwending van sommige toelagen.  

Artikel 3. Definities  
Er wordt verstaan onder:  
Subsidie of toelage:  
Elke tegemoetkoming, elk voordeel of elke hulp, met inbegrip van de zonder interest verleende 
terugvorderbare voorschotten, door het lokaal bestuur van Ronse toegekend ter bevordering van 
voor het algemeen belang dienstige activiteiten, maar met uitsluiting van de prijzen die aan 
geleerden en kunstenaars voor hun werken worden verleend en dit, overeenkomstig artikel 2 van 
de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen. 
Begunstigde:  
Elke natuurlijke of rechtspersoon, erkende vereniging die een aanvraag indient tot toekenning van 
subsidies overeenkomstig de voorschriften van het specifiek reglement. 
Als inwoner van de Stad Ronse wordt beschouwd: iemand die zijn hoofdverblijfplaats heeft op het 
grondgebied van de Stad Ronse.  
Erkende vereniging: 
Onder erkende vereniging wordt verstaan: een vereniging die door het College van Burgemeester 
en Schepenen – op advies van een stedelijke raad in Ronse erkend wordt als vereniging, deel 
uitmaakt van een stedelijke raad in Ronse en waarvan een afgevaardigde zetelt in de Algemene 
Ledenvergadering in een stedelijke raad in Ronse.  
Feitelijke vereniging:  
Vergadering van twee of meerdere personen die zich verenigen om een doeleinde van algemeen 
belang te verwezenlijken. De feitelijke vereniging beschikt niet over de juridische persoonlijkheid, 
wat betekent dat ze niet beschouwd wordt als titularis van rechten en de plichten.  
Werkingssubsidie:  
Elke toelage toegekend met de bedoeling aan een natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging 
of groepering in brede zin, toe te laten haar activiteiten te voeren betreffende haar werking 
gedurende het lopende kalenderjaar zonder dat deze subsidie bestemd is voor een bijzondere 
post.  
Rechtstreekse subsidie:  
Elke toelage rechtstreeks toegekend door het lokaal bestuur van Ronse zonder tussenkomst van 
een andere subsidiërende overheid. 
Onrechtstreekse subsidie:  
Elke toelage toegekend door het lokaal bestuur van Ronse via een andere subsidiërende overheid 
en waarvoor de stad bevoegd is deze te herverdelen. 
Subsidie voor een gericht project:  
Elke toelage toegekend aan een natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of groepering in 
brede zin, dat een evenement organiseert of een gericht project verwezenlijkt.  
Sociale convenanten: 
Een sociaal convenant is een overeenkomst waarbij het lokaal bestuur van Ronse met sociale 
organisaties afspraken vastlegt over beleid, intenties en samenwerking met het oog op de realisatie 
van het lokaal sociaal beleid in de stad, teneinde alle inwoners van de stad toegang te geven tot 
de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede 
huisvesting en onderwijs. Het werken met convenanten laat de uitwerking van een regeling op 
maat van de begunstigde toe. 
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Stedelijke raden/werkgroepen: 
Dit zijn raden of werkgroepen die belangrijke evenementen organiseren in het belang van de stad 
of een bepaald maatschappelijk aspect in de stad aanmoedigen en uitbouwen en dit onder toezicht 
van het lokaal bestuur Ronse.  
In deze raden of werkgroepen  kunnen lokale politici en/of stadsambtenaren zetelen, welke in hun 
bestuur , enkel een raadgevende stem hebben. Deze raden / werkgroepen brengen advies uit en 
leggen verantwoording af naar het  lokaal bestuur, spontaan of op vraag. 
De raden/werkgroepen stellen een intern reglement op, dat goedgekeurd wordt door het College 
van Burgemeester en Schepenen. Hierin zijn opgenomen: de doelstellingen, samenstelling, 
structuur en taken, het lidmaatschap, de toetreding en beëindiging, duur van de organisatie, de 
ontbindingsregeling en de financiering.  

Artikel 4. Overzicht van alle subsidies, verleend door het lokaal bestuur van Ronse  
Hieronder wordt een algemeen overzicht gegeven van alle subsidies en toelagen welke 
momenteel (september 2019) kunnen verleend worden door de Stad Ronse. Deze zijn verzameld 
per dienst die de dossiers behandelt en hierover een advies uitbrengt aan het College van 
Burgemeester en Schepenen.  
We onderscheiden 4 typen subsidiëringen : 
1.De nominatieve subsidiëringen aan stedelijke organisaties (raden, werkgroepen en 
adviesorganen) 
Hieronder ressorteren: het stedelijk Fiertelcomité, de stedelijke raad der Bommels, de stedelijke 
Harmonie, de werkgroep ‘Ronse op scène’ en de stedelijke adviesraden.  
2. Subsidiëring aan individuen 
Dienst Omgeving - Milieu: 
• Subsidie voor kleine landschapselementen.  
• Aanleg geveltuintjes.  
Dienst Mobiliteit en Duurzaamheid: 
• Subsidie voor het plaatsen van hemelwaterputten. 
• Subsidie voor afkoppeling van hemelwater en afvalwater op privaat domein.  
• Subsidie voor IBA (individuele behandeling afvalwater). 
• Subsidie voor herbruikbare luiers.  
Dienst Omgeving- Economie - subsidies voor ondernemers 
• Subsidie in het kader van het handelspandenfonds.  
• Subsidie voor nieuw ondernemerschap.  
• Subsidie voor gevelrenovatie.  
• Subsidie voor samenvoegen handelspanden.  
• Subsidie voor aankoop gronden door terreinbeherende verenigingen.  
Sociaal Huis- Dienst welzijn - 1-loket – gezinsondersteuning 
• Sociaal-pedagogische toelage voor andersvalide kinderen.  
• Subsidie voor onthaalouders.  
• Tussenkomst socio-culturele participatie.  
Dienst Evenementen  
• Toelage bij uitwisselingsactiviteit met de zustersteden.  
3. Subsidiëringen naar de lokale verenigingen 
Dienst Jeugd 
• Erkenning en subsidies van jeugdbewegingen.  
Dienst Cultuur 
• Erkenning en subsidies van cultuurverenigingen.  
Dienst Sport 
• Erkenning en subsidiering van sportverenigingen.  
Dienst Lokale Economie 
• Unie der handelaars, UNIZO 
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4.  De sociale convenanten 
Het lokaal bestuur Ronse werkt in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid ook samen met een 
aantal externe organisaties om welbepaalde opdrachten te laten uitvoeren. Die samenwerking is 
gebonden aan een aantal regels en voorwaarden. Zo moet er een duidelijk verband zijn tussen 
de subsidie en de doelstellingen van het meerjarenplan. 
Dit wordt in een samenwerkingsovereenkomst – een sociaal convenant - gegoten. 
Door de stad wordt, op basis van een aantal criteria, subsidiëring voorzien. Deze subsidiëring 
gaat dus niet rechtstreeks naar de burger maar naar organisaties.  

Op de website van de stad vindt men eenzelfde overzicht, maar gevolgd door ‘Meer info’. Bij het 
aanklikken ervan krijgt men meer informatie over deze specifieke subsidiëring en kan men ook 
het subsidiereglement en aanvraagformulier downloaden. 
5. Subsidiëring van occasionele activiteiten met maatschappelijke betekenis 
Het lokaal bestuur kan bepaalde initiatieven, welke zich occasioneel of slechts periodisch 
voordoen en beperkt zijn in omvang en/of in tijd, subsidiëren.  
Indien een aanvraag hiertoe gedaan wordt, beslist het College van Burgemeester en Schepenen 
hiertoe op advies van de bevoegde stedelijke dienst.  

Artikel 5. Voorwaarden voor de toekenning van de subsidie  

Teneinde een toelage toegekend te krijgen, moeten de begunstigden voldoen aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden:  
• De activiteiten en/of projecten, onderworpen in het kader van de toekenningsprocedure van 
subsidies dienen nuttig te zijn voor het algemeen belang of kaderen in de beleidsdoelstellingen . 
• Voor de rechtspersonen, moet een kopie van de oprichtingsakte toegevoegd worden aan de 
aanvraag voor de toekenning van subsidies.  
• Voor de feitelijke verenigingen, dient dit bestaan door alle rechtsmiddelen aangetoond te 
worden. De bewijzen van dit bestaan dienen gevoegd te worden bij de aanvraag voor de 
toekenning van subsidies.  
• De begunstigden dienen hun aanvraag voor de toekenning van subsidie ingediend te hebben 
met behulp van een geschikt formulier en dit, binnen de voorgeschreven termijnen door de 
specifieke reglementen. 
• Elk reglement is enkel van toepassing op de projecten vrijgesteld van elk winstoogmerk. 
Verenigingen met commerciële doeleinden kunnen niet als vereniging erkend worden.  
• Iedere begunstigde van een toelage van het lokaal bestuur van Ronse moet de toelage 
gebruiken voor het doel waarvoor die is toegekend en moet het gebruik ervan kunnen 
rechtvaardigen. 
• Voor alle gesubsidieerde activiteiten mag op het grondgebied van de Stad Ronse enkel 
Nederlandstalige publiciteit gevoerd worden.  
• Het gebruik van het logo van de stad dient telkens aangevraagd te worden aan het College 
van Burgemeester en Schepenen en is voor particuliere doeleinden niet toegelaten.  

Artikel 6. Jaarlijkse opmaak van het budget voor financiering en verdeling van subsidies 
Jaarlijks – bij de bijsturing van het meerjarenplan, wordt een budget ingeschat om tegemoet te 
komen aan de toekenning van de diverse subsidiëringen. Alle uitgaven in het kader van de 
subsidiëringen worden jaarlijks verwerkt en geëvalueerd binnen  het meerjarenplan van de Stad 
Ronse, op basis waarvan nieuwe beslissingen kunnen worden genomen. 
Hiertoe worden een aantal regels en verdeelsleutels toegepast: 
1. De nominatieve jaarlijks wederkerende subsidiëringen van stedelijke raden/werkgroepen 
Elke stedelijke raad of werkgroep die een jaarlijkse toelage bekomt van de Stad Ronse, dient elk 
jaar – vóór 1 september - haar balans en de jaarrekening van haar financiële toestand, alsook 
een verslag inzake het beheer en de beschrijving van het evenement (evenementen) van het 
vorig jaar aan het lokaal bestuur van Ronse bezorgen.  
In dit verslag dient ook elke eventuele externe financiering en de besteding ervan op een 
transparante manier te zijn opgenomen.  
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Aan de hand van een uitgeschreven draaiboek van het evenement (evenementen) moet een 
raming gemaakt kunnen worden van de extra kosten voor het lokaal bestuur welke het evenement 
nog bijkomend genereert, zodat deze – zo dit noodzakelijk is – ook budgettair kunnen 
ingeschreven worden in de jaarrekening van de stad.  De organisatie maakt hiertoe een overzicht 
van alle in te zetten instanties (stadspersoneel, politie, stedelijke Harmonie …..) en bijkomende 
middelen welke niet door de subsidiëring worden gedekt. Het moet eveneens mogelijk zijn om 
hieruit mogelijks dubbele subsidiëringen uit te sluiten. 

Vóór de jaarlijkse bijsturing van het meerjarenplan voor het volgend werkingsjaar - en gekoppeld 
aan  het ingediende dossier - worden nieuwe initiatieven en eventueel de hieraan gekoppelde 
financiële weerslag voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, dat hier 
overeenkomstig voor een beslissing neemt. 
De som van alle werkingstoelagen wordt opgenomen in het meerjarenplan.  
2. Subsidiëring aan individuen 
Aan elke subsidiëring naar individuen wordt een reglement gekoppeld dat goedgekeurd is op de 
gemeenteraad/OCMW-raad  
Vóór de jaarlijkse bijsturing van het meerjarenplan wordt door de diensten een raming gemaakt 
van het aantal begunstigden. Dit kan gebeuren op basis van vorige jaren of van andere, nieuwe, 
relevante indicatoren. 
Voor dit deel wordt een raming voorzien op basis van het aantal ingediende aanvragen in vorige 
jaren. 
3. Subsidiëringen naar verenigingen 
Voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen wordt een afzonderlijk reglement opgemaakt, dat 
door de gemeenteraad wordt goedgekeurd.  
Er wordt jaarlijks, bij de bijsturing van het meerjarenplan en op basis van retrospectieve en 
gekende nieuwe gegevens, door het College van Burgemeester en Schepenen een bedrag 
bepaald voor de subsidie aan deze drie verenigingsvormen afzonderlijk.  
In het reglement van deze drie verenigingsvormen wordt een verdeelsleutel opgenomen, op basis 
waarvan het subsidiebedrag kan worden verdeeld.  
Deze verdeelsleutel op basis van heldere criteria wordt uitgewerkt door het lokaal bestuur Ronse 
in overleg met de afgevaardigden van de verenigingen. De bedragen worden jaarlijks berekend 
door de respectievelijke vrije tijdsdiensten van het lokaal bestuur Ronse.  
4. Subsidiëring naar de sociale convenanten 
Het lokaal bestuur van Ronse besteedt een aantal welbepaalde sociale opdrachten uit aan 
externe organisaties. 
Na evaluatie wordt met deze organisaties een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt voor een 
bepaalde periode, mogelijks verlengbaar. Hierin worden minstens volgende elementen 
opgenomen:  

˗ het voorwerp van de overeenkomst 
˗ de doelstelling en inhoud van de opdracht 
˗ afspraken rond de indiening van het werkingsverslag 
˗ het maximale subsidiebedrag, bepaald over een periode van 3 jaar en de betalings- 

modaliteiten  
˗ een uitschrijving van de dienstverlening en de inzet van personeel (indien noodzakelijk) 

hiervoor 
˗ de praktische modaliteiten bij de uitvoering van de opdracht  
˗ aanpassingen aan de overeenkomst, voor zover ze passen binnen het wettelijk kader  
˗ de inwerkingtreding en beëindiging van de overeenkomst.  

Het subsidiebedrag kan op twee wijzen begroot worden :  
-     ofwel wordt een kostenraming voor drie werkingsjaren vastgelegd, resulterend uit 
     onderhandelingen tussen de externe organisatie en het lokaal bestuur van Ronse en      
    een goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen. Voor een periode   
    van drie jaar wordt jaarlijks voor het komende jaar een bedrag in het meerjarenplan  
    opgenomen dat het maximaal vastgelegd en overeengekomen subsidiebedrag niet kan  
    overschrijden 
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-     ofwel wordt een voorschot begroot voor het volgend werkjaar op basis van een geschat 
      aantal prestaties van vorige jaren, waarna een afrekening volgt na het verloop van het 
      werkingsjaar, op basis van de ingeleverde verantwoordingsstukken.  

Jaarlijks, ten laatste tegen 30 juni, dienen alle convenanten hun werkingsverslag van het 
afgelopen jaar, met de verantwoordingsstukken, ingediend te hebben bij het lokaal bestuur van 
Ronse, waar - na evaluatie - het subsidiebedrag voor het volgend werkingsjaar in het 
meerjarenplan wordt vastgelegd  
Periodisch wordt de globale werking van de convenant geëvalueerd in functie van de 
verderzetting van de overeenkomst. Op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen 
kan een gesprek omtrent de behaalde doelstelling, de werking, de toekomst en de aanpassing 
van het subsidiebedrag georganiseerd worden.  
Het jaarlijks subsidiebedrag voor de sociaal convenanten is dan ook de som van alle – door het 
College van Burgemeester en Schepenen – goedgekeurde individuele subsidiebedragen, op 
basis van conventionele bedragen en van realistische ramingen. 
Dit wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.  
Voor dit deel wordt een raming gemaakt op basis van gegevens van voorgaande jaren en andere 
realistische inschattingen. 
5. Subsidiëring van occasionele activiteiten met maatschappelijke betekenis 
Een organisatie die met een waardevol initiatief een maatschappelijke meerwaarde meent te 
kunnen realiseren voor de stad, kan bij het College van Burgemeester en Schepenen een 
aanvraag indienen voor subsidie.  
Het College vraagt hiertoe advies aan de bevoegde dienst of adviesraad, dat het initiatief enkel 
op inhoud beoordeelt.  
Aan dit advies koppelt het College eventueel een subsidiebedrag.  

Voor dit deel wordt een bedrag in het meerjarenplan voorzien op basis van gegevens van 
voorgaande jaren en reeds gekende aanvragen. 

Artikel 7. De afzonderlijke subsidiereglementen 
7.1 De inhoud van de afzonderlijke reglementen    
De afzonderlijke subsidiereglementen omschrijven – los van de algemene reglementering - de 
specifieke elementen voor de aanvraag en het bekomen van subsidies. 
Het bepaalt de specifieke regels waarbinnen de burgers en verenigingen een aanvraag kunnen 
indienen tot het bekomen van subsidies.  
Zijn hierin telkens en minstens opgenomen :  

˗ het doel 
˗ een duidelijke definiëring van het element waarop de subsidie van toepassing is 
˗ het toepassingsgebied 
˗ de termijnen van subsidiëring 
˗ de omvang of de berekening van de toelage 
˗ de wijze van indienen van de aanvraag 
˗ de wijze van controle/redelijke bewijslast 
˗ de wijze van beslissing 
˗ de uitbetalingsmodaliteiten 
˗ de verzekering van het krediet. 

7.2 Aanvraag voor de afzonderlijke subsidiëringen 
De aanvraag bevat een oplijsting van alle relevante gegevens, nodig voor de opmaak van het 
dossier en het adres waarbij de aanvraag moet ingediend worden.  
Bij de opmaak van een aanvraagdocument door het lokaal bestuur wordt gestreefd naar een 
laagdrempelige wijze van indienen en wordt de bewijslast afgewogen ten aanzien van een 
mogelijk subsidiebedrag.  
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Artikel 8: Deontologische code voor een gelijke behandeling van alle dossiers 
Teneinde een ongelijke behandeling van aanvraagdossiers te vermijden voorziet de interne 
procedure een aantal instructies rond het behandelen van eigen dossiers, dossiers van 
familieleden, vriendenkring of tussenkomsten. Deze zijn eveneens opgenomen in een – door de 
gemeenteraad goedgekeurde - globale deontologische code, zowel naar de administratie als naar 
politieke mandatarissen. 
Als uitgangspunt dient een ambtenaar, onafhankelijk, zonder vooringenomenheid of externe 
inmenging, op basis van objectieve informatie, een dossier correct kunnen analyseren en 
adviseren aan het College van Burgemeester en Schepenen.   

Artikel 9. Algemene procedure, van toepassing op alle subsidiereglementen 
9.1 Bekendmaking naar de bevolking 
Het is de bedoeling van het lokaal bestuur van Ronse om alle inwoners of verenigingen die in 
aanmerking kunnen komen voor eender welke vorm van subsidiëring via de informatiekanalen te 
kunnen bereiken.  
Alle mogelijke vormen van stedelijke subsidiering zijn uitgebreid terug te vinden op de website 
van de Stad Ronse: www.ronse.be , onder de rubriek ‘subsidies’ van waaruit ook telkens het 
subsidiereglement en het aanvraagformulier kan gedownload worden.  
De burger vindt er telkens een woordje uitleg, de beslissing van de gemeenteraad en een 
aanvraagformulier met de nodige praktische inlichtingen.  
Andere verspreidingskanalen die de stad inzet : 
-de rubriek ‘Bekendmakingen van de stad’ in de lokale pers 
-de trimestrieel gratis, in alle brievenbussen, geleverde stadsinformatieboekje ‘Inzicht’ 
-de jaarlijks infobrochure ‘Ronse, uw stad’. 
De betrokken diensten zien voor elke nieuwe subsidiering na of eventueel ook specifieke 
doelgroepen moeten geïnformeerd worden.  
9.2 Indienen van de aanvraag 
Alle aanvragen worden gericht naar de dienst waaronder de materie ressorteert, ter attentie van 
het College van Burgemeester en Schepenen, tenzij het in een deelreglement anders is 
opgenomen . (Tussenkomst socio-culturele participatie: Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst).  
Het indienen van aanvragen dient steeds schriftelijk te gebeuren, via post of mail, met inachtname 
van het gegeven dat de aanvraag dient vergezeld te zijn van alle benodigde documenten die 
vereist zijn om het dossier correct te kunnen evalueren.  
9.3 Bevestiging ontvangst 
Binnen de 14 dagen na ontvangst bevestigt de behandelende dienst de aanvrager de goede 
ontvangst van de ingediende aanvraag, tevens de termijn waarin het dossier behandeld zal zijn. 
Op die wijze is de aanvrager op hoogte van de behandeling van zijn dossier. 
9.4 Beoordeling van de aanvraag en berekening van het subsidiebedrag 
De dienst waaronder de materie voor subsidiëring ressorteert beoordeelt de ontvankelijkheid van 
de aanvragen en behandelt de ontvankelijke dossiers. 
De dienst voert een inhoudelijke controle uit op het dossier en berekent het subsidiebedrag op 
een correcte, onderbouwde en transparante wijze.  
De dienst maakt een gemotiveerd verslag van de bevindingen t.b.v. het College van 
Burgemeester en Schepenen of het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 
9.5 Beslissing omtrent de toekenning van de subsidie 
Het College van Burgemeester en Schepenen /Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst neemt 
voor alle toekenningen van subsidies en op basis van het advies van de administratie die het 
dossier analyseerde en documenteerde, een gemotiveerde beslissing. 
9.6 Antwoord naar de aanvrager 
Na de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen/Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst maakt de betrokken dienst binnen de 14 dagen de gemotiveerde beslissing over 
aan de aanvrager.  
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9.7 Uitbetaling van de premie, subsidie of toelage 
De Financiële Dienst geeft – op basis van de genomen beslissingen in dat verslag – zo spoedig 
mogelijk de betalingsopdrachten door. 
9.8 Interne administratieve procedure 
Het lokaal bestuur Ronse keurde, voor een goede organisatiebeheersing van de 
subsidietoekenningen, op 28 mei 2019 eveneens een interne procedure ‘Organisatiebeheersing: 
Algemeen kader subsidiëringen’ goed.  
Hierin werden de elementen voor de technische verwerking, de visum-regeling, de beveiliging van 
data, de bewaring, de opvolging en rapportage naar het lokaal bestuur van Ronse en de evaluatie 
van de subsidietoekenningen opgenomen. 
Tevens zijn ook alle risico’s opgenomen, welke verbonden kunnen zijn aan de niet-correcte 
naleving van deze procedure.  

Artikel 10. Controle 
Het lokaal bestuur van Ronse heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende 
toelage te controleren. 
Ook wanneer het lokaal bestuur van Ronse begunstigden een toelage bedeelt, welke ze initieel 
zelf van hogere instanties heeft ontvangen, blijft ze het recht hebben om hierover controle uit te 
oefenen bij de begunstigden. 

Artikel 11. Terugbetaling van toelagen 
Elke instantie die een subsidie of toelage ontving, kan gevraagd worden om verantwoording af te 
leggen bij de aanbesteding ervan, bij de vaststelling van onregelmatigheden of bij de balans of 
jaarrekening aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
Onverminderd de ontbindende bepalingen waaraan een toelage is onderworpen, is de begunstigde 
gehouden, Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 14 november 1983, de toelagen geheel of 
gedeeltelijk terug te betalen in de volgende gevallen : 
• als hij de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor zij hem werd toegekend 
• als hij een van de in artikel 10 bedoelde verantwoordingen niet verstrekt 
• als hij zich verzet tegen de uitoefening van de controle bedoeld in artikel 10. 

In het geval voorzien in de eerste twee punten, moet de begunstigde echter enkel het gedeelte van 
de subsidie teruggeven dat niet gerechtvaardigd is. 
De Financiële Dienst van het lokaal bestuur van Ronse kan de terugvorderbare toelagen geheel of 
gedeeltelijk bij dwangbevel verhalen. Het wordt uitvoerbaar verklaard door het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 12. Jaarlijkse evaluatie  van de subsidies 
Jaarlijks wordt een evaluatie gemaakt van de toegekende subsidies in functie van de bereikte 
doelstellingen en financiële mogelijkheden van het meerjarenplan.  
Deze evaluatie wordt voorbereid door de bevoegde diensten en gevalideerd door het College van 
Burgemeester en Schepenen.  

Artikel 13. Datum van toepassing 
Dit algemeen reglement is van toepassing vanaf 01 mei 2020. 

Openbare veiligheid 

4. Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Stad Ronse, voor de periode van 01 
januari 2020 tot en met 31 december 2020.                                                                
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 40 en  41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
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Het koninklijk besluit van 03 juli 2019 betreffende de verlenging voor het jaar 2020 van de 
Strategische Veiligheids- en Preventieplannen 2018 – 2019. 

Het ministerieel besluit van 05 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en 
evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en 
controlevoorwaarden van de financiële toelage van de Strategische Veiligheids- en 
Preventieplannen 2020. 

Relevante documenten 

˗ Mail van de Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) dd° 06 maart 2020. 
˗ Het Strategisch Veiligheids- en Interventieplan van de Stad Ronse, voor de periode van 01 

januari tot en met 31 december 2020. 

Feiten/context/motivering 

De Strategische Veiligheids- en Preventieplannen van 2018 – 2019 worden verlengd met 1 jaar. 
Aan het bestuur wordt de kans wordt geboden om, indien gewenst, wijzigingen aan te brengen.  

Vanuit de Dienst Preventie is er geen behoefte om wijzigingen van het huidige Strategisch 
Veiligheids- en Preventieplan aan te brengen. Ook de gemeenteraadscommissie Veiligheid die 
plaats vond op 04 maart 2020 zag geen reden tot het doorvoeren van wijzigingen.  

Het bestaande Strategisch Veiligheids- en Preventieplan wordt, zonder wijzigingen qua 
doelstellingen of cijfergegevens aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd en daarna 
ingediend bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, volgens de opgelegde 
richtlijnen.  
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Stad Ronse, voor de periode van 01 januari 
2020 tot en met 31 december 2020, wordt goedgekeurd en ingediend bij de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, volgens de gecommuniceerde richtlijnen. 

Financieel beheer 

5. Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 03 april 
2020 inzake een klacht tegen de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 
betreffende de algemene gemeentelijke heffing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 331, 332 en 333. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende goedkeuring van de 

aanpassing van de Algemene Gemeentelijke Heffing. 

Relevante documenten 

Het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 22 januari 2020 inzake een klacht 
tegen de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 betreffende de algemene 
gemeentelijke heffing. 
Het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 03 april 2020 inzake een klacht tegen 
de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 betreffende de algemene gemeentelijke 
heffing. 
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Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 16 december 2019 werd het reglement “algemene 
gemeentelijke heffing” aangepast ingevolge het voorstel tot het verlenen van een vrijstelling van 
de algemene gemeentelijke heffing bedrijven aan erkende stadsgidsen en aan erkende sport-, 
cultuur- en jeugdverenigingen die onder vzw-vorm hun activiteiten uitoefenen. 
Wat de erkende stadsgidsen betreft dienen zij recent te beschikken over een 
ondernemingsnummer waardoor zij onder het vigerend reglement vallen. In de praktijk wordt 
echter vastgesteld dat de verdiensten die zij genereren uit hun activiteit als stadsgids vaak niet 
meer bedragen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. 
Wat betreft de erkende sport-, cultuur- en jeugdverenigingen die onder vzw-vorm worden 
uitgebaat, wordt vastgesteld dat zij meestal slechts uit hun onkosten kunnen geraken door de ter 
beschikking gestelde stedelijke subsidies.  

Het Agentschap Binnenlands Bestuur ontving een klacht van enkele freelance-journalisten tegen 
de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de algemene 
gemeentelijke heffing. 

In het schrijven van 03 april 2020 brengt de heer Didier Detollenaere, waarnemend gouverneur, 
het stadsbestuur op de hoogte van het definitieve antwoord aan de indieners van de klacht.  

Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur is er geen reden om op te treden. 

Artikel 333 van het decreet over het Lokaal Bestuur stipuleert dat de toezichthoudende overheid 
de betrokken gemeenteoverheid op de hoogte brengt van haar definitieve antwoord aan de 
indiener van de klacht. Deze mededeling wordt ter kennis gebracht op de eerstvolgende 
vergadering van de gemeenteraad.  
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 03 april 2020 
inzake een klacht tegen de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 betreffende de 
algemene gemeentelijke heffing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

6. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                          
Grondverkoop voor 3 garages in een garagecomplex gelegen in de Albert Massezstraat. 
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 bvba Avaronne, 
voor het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 
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Relevante documenten 

- Verslag 2020/044 van 01 april 2020 van de Technische Dienst.  
- 1 Tabel van grondverkoop. 
- 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. 

- Het stadsbestuur ontving 1 ontwerp van akte en 1 verkoopovereenkomst : 
op naam van XXXXXXXXXXX, voor de aankoop van 3 garages, in een garagecomplex 
gelegen in de Albert Massezstraat, binnen de verkaveling 2 van De Stadstuin, zijnde 
“G9” + “G10” + “G11”.  
De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 5.775,00 EUR.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

 
Enig artikel:  
Keurt de grondverkoop binnen het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXX, voor de aankoop van 3 garages in een garagecomplex gelegen in de Albert 
Massezstraat, binnen de verkaveling 2 van De Stadstuin, zijnde “G9” + “G10” + “G11” met een 
grondwaarde van 5.775,00 EUR goed. 

7. Verkoop van een perceel stadsgrond (wegoverschot) in de Gebroeders Van Eyckstraat 
aan de aanpalende eigenaar.                                                                                
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 2020/036 van 06 maart 2020 van de Technische Dienst. 
- Ontwerpakte. 
- Tabel. 
- Plan. 

Feiten/context/motivering 

Na de realisatie van de rooilijn van de Gebroeders Van Eyckstraat en de aanleg van de nieuwe 
wegenis is ter hoogte van perceel sectie C nummer 202 V, eigendom van XXXXXXXXXXXXXX, 
een perceel stadsgrond (wegoverschot) vrijgekomen.  

Het College van Burgemeester en Schepenen ging in 2001 reeds akkoord om de grond te 
verkopen aan de aanpalende eigenaars. 
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Ondertussen werd de grond opgemeten en werd met de aanpalende eigenaar een akkoord 
bereikt om de grond, met een oppervlakte van 5,60 m², te verkopen voor de som van 911,15 
euro, kosten inbegrepen.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De verkoop van het perceel wegoverschot van 5,60 m² in de Gebroeders Van Eyckstraat aan de 
aanpalende eigenaar, XXXXXXXXXXXXXXXX, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 

In toepassing van Artikel 27 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur worden de heren 
Ignace Michaux (schepen, CD&V) en Tom Deputter (raadslid, Open Vld) alsook mevrouw 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur, verontschuldigd voor de behandeling van het 
volgende agendapunt. 
De gemeenteraadsvoorzitter, de heer Paul Carteus, vraagt of het jongste gemeenteraadslid 
de taak van algemeen directeur wil opnemen. De heer David Vandekerkhove neemt het 
ambt van algemeen directeur waar. 

8. Overname door de Stad Ronse van aandelen van de Samenwerkende Maatschappij 
De Nieuwe Haard, van private aandeelhouders en de gemeente Maarkedal.      
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 decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid Artikel 172. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/030 van 26 februari 2020 van de Technische Dienst. 
- Schrijven van Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard van 09 mei 2019. 
- Collegebeslissing van 03 juni 2019. 
- Overeenkomst overname aandelen Bond D’Hauwer. 
- Overeenkomst overname aandelen erfgenamen XXXXXXXXXXXXX. 
- Overeenkomst overname aandelen erfgenamen XXXXXXXX. 
- Overeenkomst overname aandelen erfgenamen XXXXXXXXXXXX. 
- Overeenkomst overname aandelen erfgenamen XXXXXXXX. 
- Overeenkomst overname aandelen XXXXXXXXXXXXXXXX. 
- Overeenkomst overname aandelen gemeente Maarkedal. 
- Overeenkomst overname aandelen XXXXXXXXXXX. 
- Overeenkomst overname aandelen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
- Gemeenteraadsbesluit van 03 september 2018 houdende aanduiding van de leden van 

het Managementteam ten gevolge van de overdracht van de bevoegdheid tot 
ondertekening. 

- Formele beslissing van de Raad van Bestuur van de Samenwerkende Maatschappij De 
Nieuwe Haard  
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Feiten/context/motivering 

- Het maatschappelijk kapitaal van de sociale huisvestingsmaatschappij De Nieuwe Haard 
te Ronse bestaat uit 17.021 aandelen waarvan het merendeel in eigendom van de Stad 
Ronse (3.000 aandelen), de gemeenten Kluisbergen en Maarkedal, de provincie, het 
gewest en de OCMW’s van Kluisbergen en Ronse. 2.681 aandelen zijn in het bezit van 
private aandeelhouders.  

- Acht van de private aandeelhouders en de gemeente Maarkedal wensen hun aandelen 
over te dragen aan de Stad Ronse. In totaal gaat het over 1.260 aandelen met een totale 
waarde van 3.124,80 euro. Bij overname dient enkel het volstorte deel uitbetaald te 
worden. In totaal dient 25% volstort te worden, zijnde 781,20 euro. 

- Bij Collegebeslissing van 03 juni 2019 heeft het stadsbestuur zich reeds akkoord verklaard 
met de overname van de aandelen van de acht private aandeelhouders en van de 
gemeente Maarkedal. 

- Voor alle over te nemen aandelen werden overeenkomsten opgemaakt. 
- Het Artikel 172 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt  

dat het Artikel 27 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur ook van toepassing is op de 
algemeen directeur.  
Artikel 27 van het decreet over het Lokaal Bestuur vermeldt onder andere:  
§ 1. Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de 
stemming over : 
1°  aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als  
     vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de  
     vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet  
     verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de  
     voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen.       
     Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van  
     wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben  
     afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld; 
2°  de vaststelling of goedkeuring van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening  
     van een instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd is of van een instantie tot het  
     uitvoerend orgaan waarvan hij behoort. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

 
Artikel 1:  
De overname van 1.260 aandelen van de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard met 
een waarde van 3.124,80 euro, in het bezit van acht private aandeelhouders en de gemeente 
Maarkedal wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het noodzakelijke krediet zal voorzien worden de eerstvolgende wijziging van het 
investeringsbudget. 

De heren Ignace Michaux (schepen, CD&V) en Tom Deputter (raadslid, Open Vld) alsook 
mevrouw Linda Vandekerkhove, algemeen directeur, vervoegen opnieuw de 
gemeenteraadszitting. 

Koen Haelters (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 
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Wonen en omgeving 

9. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Malander.                                                          
Voorlopige vaststelling. 

Bevoegdheid / Rechtsgrond 

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

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder de artikels 2.2.18 tot en met 
2.2.25. 

- Het besluit van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 
programma’s. 

- Het Plan-m.e.r.-decreet van 27 april 2007. 
- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (‘watertoets’). 
- De beslissing van de Gemeenteraad van 21 mei 2012 betreffende de realisatie van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan Malander en de machtiging tot opmaak van dit RUP aan SOLVA 
- De beslissing van de Gemeenteraad van 24 april 2017 betreffende de verderzetting van 

de opmaak van het RUP Malander door SOLVA. 

Relevante documenten  

- Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de Stad Ronse, definitief goedgekeurd op 14 
april 2010. 

- De definitieve plan-MER-screening van 09 augustus 2018. 
- Het verslag van de plenaire vergadering van 12 september 2018 omtrent het voorontwerp 

RUP Malander. 
- De beslissing van 08 november 2018 van het Departement Omgeving, afdeling 

gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten, milieueffectenrapportage, waarin 
gesteld wordt dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve 
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is.    

- De plandocumenten van RUP Malander (grafisch plan, toelichtingsnota, 
stedenbouwkundige voorschriften). 

- De nota van 01 april 2020 van XXXXXXXXXXX, omgevingsambtenaar. 

Feiten / context / motivering  

Bij beslissing van de Gemeenteraad van 21 mei 2012 werd het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-econmische Expansie, SOLVA, 
aangesteld voor de opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Malander’. 

Het stadsbestuur van Ronse wenst door middel van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
‘Malander’ de zonevreemdheid van het park, en enkele omliggende inrichtingen, op te lossen. 

Het Malanderpark betreft een historisch park van circa 1,5 ha, gelegen ten noorden van de 
stadskern van Ronse, naast de belangrijke invalsweg N60b (buiten het plangebied gelegen, Gent-
Oudenaarde-Ronse-Valenciennes).  Het park, oorspronkelijk een zandwinning, werd aangelegd 
in 1951 naar het ontwerp van de vermaarde tuinarchitect René Péchère. 

Volgens het Gewestplan nummer 11 ‘Oudenaarde’ (KB 24/02/1977) is het park bestemd als 
‘natuurgebied’. Het park is bijgevolg zonevreemd te beschouwen. Om dit recht te zetten, wordt 
een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringplan opgemaakt. Gelet op de ligging is het park uitermate 
geschikt voor de realisatie van een toeristisch-recreatief ankerpunt in de Vlaamse Ardennen.  
Bedoeling is bijgevolg het park, dat wat van zijn glans heeft verloren, te herwaarderen met respect 
voor het oorspronkelijke ontwerp. 
De opmaak van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ kadert binnen de 
uitvoering van het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de Stad Ronse, goedgekeurd door 
de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen op 14 april 2010.  
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In de bindende bepalingen van het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ronse is namelijk het 
volgende opgenomen : 

‘Het park de l’ Arbre de Malander wordt geherwaardeerd als stedelijk park en de 
gewestplanbestemming natuurgebied wordt hierop afgestemd via een gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan.’ 

Het Malanderpark wordt omgeven door een aantal historisch waardevolle gebouwen.  Een aantal 
van deze gebouwen hebben momenteel een horecafunctie, waaronder een restaurant 
(Boeckhaege) en een bed & breakfast (geïntegreerd in het bijgebouw van het Kasteel De 
Malander, gelegen buiten het plangebied).  Andere gebouwen worden nog steeds bewoond.  
Gezien de ligging van deze gebouwen in de bestemming ‘natuurgebied’, volgens het gewestplan 
nummer 11 ‘Oudenaarde’ (KB 24/02/1977), zijn deze gebouwen en/of functies eveneens 
zonevreemd te beschouwen. Hierdoor hebben deze gebouwen slechts beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden. Het stadsbestuur van Ronse is van mening dat onder andere het 
uitbaten van een horecazaak of een vakantiewoning binnen deze omgeving, ruimtelijk gezien,   
niet storend is en kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling en de dynamiek van het 
Malanderpark. De historische waarde van het restaurant Boeckhaege dient door middel van het 
gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Malander’ in stand te worden gehouden. 

Op 29 maart 2017 werd advies gevraagd aan de betrokken externe adviesinstanties in kader van 
de plan-MER-screening. 
Op 12 september 2018 werd een plenaire vergadering gehouden met alle betrokken externe 
adviesinstanties. De adviezen waren allemaal voorwaardelijk gunstig.  
Op basis van de ontvangen adviezen op de plan-MER-screening en voorontwerp RUP (plenaire 
vergadering) is op 18 oktober 2018 een definitief screeningsdossier verzonden aan de Dienst 
MER (document met datum 09 augustus 2018). Op 08 november 2018 verstuurde de Dienst MER 
haar beslissing waarin werd gesteld dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot 
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De dienst 
meldt het volgende :  

“U moet via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de 
gemeente en via publicatie in het gemeentelijk infoblad melden dat de screeningsnota en 
de beslissing geraadpleegd kunnen worden op de website van de dienst Mer 
(www.mervlaanderen.be), op de website van de gemeente en op het gemeentehuis. Deze 
verplichtingen volgen uit omzendbrief LNE/2007 van 01 december 2007. Er zijn geen 
standaardformulieren noch vormvereisten voor deze bekendmaking Er is in de 
regelgeving ook geen termijn opgelegd voor de duur van deze bekendmaking. De dienst 
Mer adviseert een termijn van 30 dagen.” 

Het RUP Malander omvat een grafisch plan, een toelichtingsnota en stedenbouwkundige 
voorschriften en werd door het College van Burgemeester en Schepenen klaar bevonden om 
voorlopig vast te stellen door de gemeenteraad.   
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

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

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

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 sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Artikel 1:  
De Gemeenteraad stelt het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Malander voorlopig 
vast.  
Artikel 2: 
Een afschrift van dit besluit samen met het voorlopig goedgekeurde ontwerp over te maken aan 
de Deputatie en het Departement Omgeving. 

Koen Haelters (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

10. Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad/OCMW Ronse en Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband SOLVA betreffende de taakstellingen van het Energiehuis 
SOLVA en IGS Lokaal Woonbeleid.                                                                                      
Aanduiding van een afvaardiging voor de kredietcommissie.                                 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
˗ Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. 
˗ Het decreet van 08 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid. 
˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene 

bepalingen over het energiebeleid, hierna het Energiebesluit genoemd. 
˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het 

Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen. 
˗ Het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid. 
˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot wijziging van het Energiebesluit 

van 19 november 2010 wat betreft de toekenning van steun voor energetische 
renovatieprojecten van noodkoopwoningen. 

˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2020 tot organisatie van een oproep 
om voorstellen in te dienen voor toekenning van steun voor energetische 
renovatieprojecten van noodkoopwoningen. 

˗  Het ministerieel besluit van 26 januari 2019 tot erkenning van SOLVA als Energiehuis voor 
de steden/gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (uitgezonderd de Stad Aalst). 

˗ Het ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de goedkeuring en subsidiëring 
van de 6 intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de 
periode 2020-2025. 

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 02 september 2019 met betrekking tot de toetreding tot het 
intergemeentelijke project lokaal woonbeleid in Zuid-Oost-Vlaanderen. 

˗ De Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het FRGE (Fonds der Reductie van 
de Globale Energiekost) van 26 januari 2010 en bijhorende addenda van 20 maart 2019 en 
03 juni 2019. 
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˗ De Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en de Stad Ronse die werd gesloten 
voor de periode van 10 jaar en 3 maanden met ingang van de datum van ondertekening 
van de Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het FRGE, met name 26 januari 
2010. 

˗ De Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en SOLVA inzake de 
toekenning van Energieleningen d.d. 01 oktober 2017, afgesloten voor een duur van vijf 
jaar. 

Relevante documenten 

˗ Nota aan de Gemeenteraad van XXXXXXXXXXX, huisvestingsambtenaar, dd° 25 maart 
2020 in verband met de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA 
Energiehuis en de Stad en het OCMW Ronse. 

˗ Ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst SOLVA Energiehuis en de Stad-OCMW 
Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Motivatie 
Energie 
Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-
economische Expansie “SOLVA” is sinds 26 januari 2019 erkend door de minister als Vlaams 
Energiehuis voor de steden/gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen  (uitgezonderd de 
Stad Aalst). 

Het Energiehuis verstrekt renteloze energieleningen ter ondersteuning van 
energiebesparende investeringen en voorziet daarnaast in elke gemeente binnen zijn 
werkingsgebied verplicht een aantal basistaken zoals omschreven in het Energiebesluit. 

De Vlaamse Regering heeft volgende taken toebedeeld aan het Energiehuis: 
1) Verstrekken van energieleningen voor energiebesparende maatregelen voor inwoners 

behorende tot de doelgroep op het grondgebied van de gemeente. 
2) Uitvoering van de verplichte basisdienstverlening en activiteiten binnen het 

werkingsgebied van het Energiehuis zoals omschreven in het Energiebesluit: 
a. Inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig 

energieloket aan te bieden waar inwoners terecht kunnen met hun 
energievragen; 

b. Gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens: 
 Relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale 

energiebeleidsmaatregelen;  
 Energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector;  
 Energetische renovatie; 

c. Particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:  
 De aanvragen van de premies en leningen, vermeld onder b; 
 Het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij 

wijziging van energieleverancier; 
 Het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische 

renovatiewerken; 
 De uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van 

ontzorging daarbij; 
 De interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de 

resultaten na een energiescan en het energieprestatiecertificaat; 
d. Uitvoerende diensten coördineren en, in voorkomend geval, correct 

doorverwijzen naar onder meer de dienstverlening die gericht is op de 
begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende werken in het kader van 
de energiescans. 
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3) Uitvoeren van energiescans (opvolgscan type 2) gericht op begeleiding bij de 

uitvoering van energiebesparende investeringen. 
4) Beheren van de lening in kader van het noodkoopfonds in samenwerking met het 

OCMW. 
Om in de bovenstaande dienstverlening te kunnen voorzien en om die dienstverlening te 
kunnen garanderen, ging het Energiehuis SOLVA samenwerkingsverbanden aan met partners 
zoals distributienetbeheerder Fluvius, Provincie Oost-Vlaanderen en Energiesnoeibedrijven 
Stroom vzw, Goed Wonen vzw en ’t Vierkant vzw. Bovendien zal de werking van het 
Energiehuis verankerd worden in de nieuwe intergemeentelijke samenwerking rond Lokaal 
Woonbeleid die op 01 januari 2020 van start ging. 

Er wordt een kredietcommissie opgericht, samengesteld uit een afvaardiging per 
deelnemend lokaal bestuur om te adviseren over het al dan niet toekennen van een 
energielening, in dossiers die een verhoogde aandacht vragen. 
Zowel in het kader van het Energiebesluit van 19 november 2010 als in het kader van IGS 
Lokaal Woonbeleid dient de Stad Ronse een partnerschap aan te gaan met het Energiehuis 
dat actief is in de Stad Ronse om bovenvermelde taken op te nemen op haar grondgebied. 
En dit na overleg met het OCMW. Artikel 7.9.1. § 1 van het Energiebesluit bepaalt dat de 
gemeente een Energiehuis voorstelt om een aantal verplichte basistaken op te nemen op 
haar grondgebied. 

Eind april 2020 loopt de huidige Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het lokaal 
bestuur, die werd afgesloten voor een periode van 10 jaar en 3 maanden, af. 

De wettelijk opgelegde dienstverlening van het Energiehuis SOLVA is gratis voor het lokaal 
bestuur. 

Wonen 
Artikel 28, § 1 van de Vlaamse Wooncode duidt de gemeenten aan als regisseur van het 
woonbeleid op hun grondgebied, wat inhoudt dat de stad/gemeente verantwoordelijk is voor 
het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat naar het 
stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en 
alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het 
woonpatrimonium en de woonomgeving. 

Binnen de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten voor lokaal woonbeleid is de stad/gemeente vrij om 
zelf beleidskeuzes te maken, oplossingen te bieden aan problemen op de lokale woonmarkt 
en in te spelen op lokale opportuniteiten: 
 de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van  
       woonnoden 
 de gemeente werkt aan de kwaliteit van woning en woonomgeving 
 de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen. 
 
Het Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid van 16 november 2018 
bepaalt de modaliteiten om in aanmerking te komen voor subsidiëring van intergemeentelijke 
projecten (= IGS) ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid en legt op dat de 
stad/gemeente o.a. volgende activiteiten uitvoert binnen de beleidsprioriteit ‘de gemeente 
informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen’ : 
- informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen op    
       www.premiezoeker.be 
- een laagdrempelig woonloket aanbieden 
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- gestructureerde basisinformatie aanbieden over sociaal wonen, premies en 
veiligheids- en kwaliteitsnormen: tegemoetkomingen, ondersteuningsmaatregelen, 
sociaal huren/kopen/lenen, kwaliteitsnormen woningpatrimonium, privaat huren en 
verhuren, beleidsmaatregelen op vlak van wonen en het respectieve 
dienstverleningsaanbod 

- inwoners ondersteunen bij premieaanvragen, bij de inschrijving voor een sociale 
huurwoning en de actualisatie van de inschrijving en bij de administratieve procedure 
ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring 

- meldpunt antidiscriminatie installeren 
- een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeenten. 

In het Gemeenteraadsbesluit van 02 september 2019 heeft de Stad Ronse zich akkoord 
verklaard met de toetreding tot het intergemeentelijke project lokaal woonbeleid in Zuid-
Oost-Vlaanderen. 
SOLVA heeft subsidieaanvragen ingediend bij de Vlaamse Overheid voor de opstart van 6 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 
2020-2025.  

Op 12 december 2019 heeft de minister de subsidieaanvragen voor de 6 intergemeentelijke 
projecten lokaal woonbeleid goedgekeurd. 

Klimaat 

Het regionaal Klimaatplan “Klimaatgezond Z-O Vlaanderen”, goedgekeurd door de 
Gemeenteraad in zitting van 02 juli 2018,  neemt verschillende maatregelen op inzake 
verduurzaming van residentiële gebouwen1. 
Het klimaatplan stelt tot doel om 40% CO2 te reduceren tegen 2030 (refertejaar 2011). 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 30 maart 2020. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
 
Artikel 1:  
De Gemeenteraad stelt het Energiehuis SOLVA voor als Energiehuis dat (renteloze) 
energieleningen verstrekt aan inwoners ter ondersteuning van energiebesparende 
investeringen en een aantal basistaken uitvoert zoals omschreven in het Energiebesluit. 
Artikel 2: 
De Gemeenteraad keurt de Samenwerkingsovereenkomst betreffende “Energiehuis SOLVA 
en  IGS Lokaal Woonbeleid” tussen SOLVA en de Stad en het OCMW Ronse goed. 
Artikel 3: 
Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 06 april 2020 stelt voor om de heer 
Wim Vandevelde, schepen, aan te duiden als effectief afgevaardigde en de heer Jan Foulon 
als plaatsvervangend afgevaardigde voor de kredietcommissie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 De sector huishoudens neemt in de klimaatplannen van de steden en gemeenten het grootste aandeel van de CO2-uitstoot 
op het grondgebied voor zijn rekening door gebouwenverwarming, sanitair warm water en elektriciteitsverbruik; 
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Leven en welzijn 

11. Huishoudelijk reglement met betrekking tot de Volkstuiniers "De Kloef".           
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°. 
 
Feiten/context/motivering 

Het huidige bestuur van de vzw heeft zijn ontslag gegeven en er zijn intern geen geïnteresseerden 
om de vzw verder op te volgen. 

Het beheer van de Volkstuintjes De Kloef zal gebeuren door het Lokaal Bestuur Ronse. 
De inhoudelijke bepalingen omtrent de werking tussen het Lokaal bestuur Ronse en de huurders 
van de gronden van de Volkstuintjes De Kloef zijn vastgelegd in dit huishoudelijk reglement dat 
door elke huurder gekend, goedgekeurd en ondertekend zal worden. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

 
Enig artikel: 
Het huishoudelijk reglement met betrekking tot de Volkstuiniers ‘De Kloef’ goed te keuren als volgt :  
Huishoudelijk reglement met betrekking tot de Volkstuiniers “De Kloef” 
Artikel 1. Algemeenheden 
Naam, adres, contactgegevens. 
Het beheer van de Volkstuintjes De Kloef zal gebeuren door het Lokaal Bestuur Ronse. 
De inhoudelijke bepalingen omtrent de werking tussen het Lokaal bestuur Ronse en de huurders 
van de gronden van de Volkstuintjes De Kloef zullen vastgelegd worden in dit huishoudelijk 
reglement dat door elke huurder gekend, goedgekeurd en ondertekend is. 
Bevoegdheden. 
De huurders van de gronden van de Volkstuintjes De Kloef ( = Volkstuiniers) zijn bevoegd voor 
de dagelijkse werking van de volkstuinsite, gelegen op ‘De Kloef’ te Ronse.  
Artikel 2. Organisatiestructuur 
Beheerder van de gronden : 
Lokaal bestuur Ronse 
Grote Markt 12 
9600 Ronse 

Contactpersonen binnen het Lokaal bestuur: 
˗ Schepen Openbare Werken 

Ignace Michaux 
Grote Markt 12 
9600 Ronse 
055/.232.703 
Ignace.Michaux@ronse.be 

˗ Diensthoofd Projecten 
XXXXXXXXXXXX 
Grote markt 12 
9600 Ronse 
055 / 232.709 
Projecten@ronse.be 
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Contactgegevens domeinbeheerder: 
- XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX - XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 

- XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX – XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

- XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
9600 Ronse 

2.1. Verantwoordelijkheden 
De domeinbeheerders zijn verantwoordelijk voor het collectief domein, deze personen hebben 
zelf een tuintje op de site en zijn het rechtstreeks aanspreekpunt voor de huurders van de gronden 
en het Lokaal Bestuur Ronse . 

Het Lokaal Bestuur Ronse neemt het initiatief om minstens één keer per jaar een vergadering te 
organiseren met de huurders van de gronden. Deze vergadering zal telkens in het najaar 
georganiseerd worden in aanwezigheid van de schepen van Openbare Werken, de 
contactpersoon binnen het Lokaal Bestuur Ronse en de huurders van de gronden. 
Artikel 3. Administratieve regelingen 
3.1. Verslagen en uitnodigingen. 
Voor de vergadering zal telkens een schriftelijke uitnodiging verstuurd worden en zal er achteraf 
een verslag opgemaakt worden. 
Uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen worden aan alle huurders overgemaakt.  
3.2. Huurderslijst. 
Om huurder te kunnen worden van de gronden in de Volkstuintjes De Kloef, dienen de kandidaat-
huurders aan drie voorwaarden te voldoen : 

1) Jaarlijks huurgeld betalen + een éénmalige waarborg  
2) Een compostbak aankopen 
3) Akkoord zijn met, toepassen en naleven van de interne reglementen die in dit 

huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. 

De huurderslijst is een jaarlijkse lijst met alle betalende huurders van percelen in de Volkstuintjes 
De Kloef. De huurderslijst en betalingen worden correct door het Lokaal Bestuur Ronse 
bijgehouden. 
3.3. Kandidaatslijst. 
De kandidaatslijst is een lijst van personen die kandidaat zijn, om volgens de voorschriften, een 
perceel te bewerken, maar wegens gebrek aan vrije terreinen, nog geen perceel toegewezen 
kregen. 

Om op de kandidaatslijst te worden ingeschreven dient aan volgende voorwaarden voldaan te 
worden : 

1) Een officiële verblijfplaats hebben te Ronse. 
2) Niet beschikken over een terrein ter grootte van 1 are, aansluitend bij zijn woning of 

elders waar hij/zij een moestuin kan cultiveren. 
3) Niet dezelfde woonplaats hebben als een andere huurder van het perceel (geen 2 

personen met hetzelfde adres) 
4) Jaarlijks huurgeld betalen + een éénmalige waarborg + compostbak aankopen. 
5) Akkoord zijn met, toepassen en naleven van de interne reglementen die in dit 

huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. 
6) Wanneer er een terrein ter beschikking gesteld wordt voor een nieuwe huurder, dan 

zal de eerste persoon op de lijst aangeschreven en telefonisch gecontacteerd worden. 
Deze persoon heeft 1 week tijd om te reageren. Wanneer deze persoon niet reageert 
binnen 1 week na het schriftelijk of telefonisch contact, dan zal de volgende persoon 
op de lijst gecontacteerd worden etc…. 
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Indien de eerst gecontacteerde persoon, die niet tijdig gereageerd heeft, toch op de kandidaatslijst 
wenst te blijven staan, dan zal hij zich opnieuw officieel kandidaat moeten stellen en komt hij 
onderaan op de lijst terecht. 

De kandidaten worden chronologisch toegevoegd aan de lijst en vrijgekomen percelen worden 
chronologisch toegewezen. Het lokaal bestuur streeft echter naar een diverse samenstelling / 
sociale mix van de huurders.  

Iedere nieuwe huurder van een perceel zal bij het in gebruik nemen van een perceel een 
schriftelijke overeenkomst afsluiten met het Lokaal Bestuur Ronse waarin hij verklaart het 
huishoudelijke reglement na te zullen leven. Indien de huurder niet of onvoldoende het 
huishoudelijke reglement heeft nageleefd, zal het verder huren van de gronden niet mogelijk zijn 
en zal de overeenkomst tussen de huurder van de grond en het Lokaal bestuur Ronse stop gezet 
worden. Dit maakt geen voorwerp uit van enige vorm van schadevergoeding aan de huurder van 
de grond. 
Artikel 4 . Financiële regelingen. 
Om percelen in de Volkstuintjes De Kloef te kunnen bewerken betalen de huurders jaarlijks de 
volgende bijdrage : 
25 euro voor een perceel van 1 are 
50 euro voor een perceel van 2 are. 

De huurgelden voor het volgende jaar moeten steeds betaald worden voor 15 december van het 
huidige jaar. Dit via overschrijving op rekening van het Lokaal Bestuur Ronse. Bij laattijdige betaling 
zal een administratieve kost van 10€ bij gerekend worden. 
4.1. Eénmalige waarborg (netheidpremie). 
Iedere huurder die een perceel op de volkstuinsite bewerkt of ieder persoon die na een 
onderbreking (opnieuw) een perceel bewerkt, betaalt voor de duur van zijn huur, éénmalig een 
waarborg (netheidpremie) ter bedrage van € 50,00 voor de ingebruikneming van het perceel.  

De waarborg (netheidspremie) wordt door het Lokaal Bestuur Ronse beheerd. De waarborg 
(netheidpremie) wordt volledig of gedeeltelijk aangewend ten laste van de huurder van het perceel 
indien het lokaal bestuur noodgedwongen onderhoudswerken dient uit te voeren op zijn/haar 
perceel. De premie dient als waarborg om het perceel (terug) in goede staat te brengen, na het 
beëindigen van de gebruiksperiode.  

De volledige waarborg (netheidpremie) of het saldo ervan wordt aan de huurder van het perceel 
(of aan zijn erfgenamen) enkel terugbetaald bij het - volgens de voorschriften - verlaten van zijn 
perceel. Deze waarborg geeft geen aanleiding tot het betalen van intresten of enige andere 
vergoeding. 
4.2. Aankoop compostbak. 
Elke huurder van een tuintje in het Volkstuincomplex De Kloef’ moet een compostbak aankopen 
via de Milieudienst van de Stad Ronse. Doel van de compostbak is zelf geproduceerd groenafval 
te composteren en de tuin netjes te onderhouden.  
Bij beëindiging van het gebruik van het terrein kan de compostbak voor persoonlijk gebruik 
meegenomen worden of aan verminderde prijs doorverkocht worden aan de kandidaat-tuinier die 
het perceel toegewezen krijgt. 
4.3. Bepalingen omtrent de bijdragen. 
De jaarlijkse bedragen worden door het Lokaal bestuur Ronse vastgelegd en goedgekeurd door 
het College van Burgemeester en Schepenen en op de gemeenteraad. Iedere huurder betaalt het 
volledige huurgeld, ook als hij pas in de loop van het jaar toetreedt.  
4.4. Individuele of toevallige financiële bijdragen van leden. 
Werken of diensten die door de leden rechtstreeks aan derden worden aangevraagd of uitbesteed 
en die niet behoren tot de normale werkzaamheden van een hobbytuinier, moeten vooraf gemeld 
én goedgekeurd worden door het Lokaal Bestuur Ronse mits te voldoen aan alle reglementen of 
wettelijke bepalingen ter zake. Het Lokaal Bestuur Ronse kan op geen enkele wijze gehouden 
worden tot betaling van deze kosten of tot enige vergoeding of schadeloosstelling. 
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Daarentegen indien deze werken of diensten niet beantwoorden aan de doelstellingen van het 
Bestuur, indien zij werden uitgevoerd zonder toelating, of indien zij om het even welke hinder 
zouden veroorzaken, kan het Lokaal  Bestuur Ronse eventueel overgaan tot het nemen van 
sancties, zoals het doen herstellen in de oorspronkelijke staat en zelfs tot het schrappen van de 
huurder van het perceel.  
Artikel 5 – Toewijzing van een perceel. 
5.1. Algemene bepalingen. 

˗ Enkel de personen die het jaarlijks huurgeld betalen aan het Lokaal Bestuur Ronse kunnen 
een perceel volgens bepaalde criteria toegewezen krijgen. 

˗ Ieder huurder van het perceel kan slechts gebruiker zijn van één enkel perceel.  
˗ Elke gebruiker dient individueel te voldoen aan de voorwaarden van het huishoudelijk 

reglement. 
˗ De percelen dienen door de gebruiker en zijn gezinsleden zelf en persoonlijk te worden 

bewerkt en onderhouden.  
˗ Geen enkele commerciële activiteit of commerciële doeleinden zijn toegestaan. 
˗ De percelen mogen niet worden door- of onderverhuurd, op straffe van verwijdering van 

zowel de officiële gebruiker als de nieuwe gebruiker. 
5.2. Toewijzing aan kandidaten.  
Nieuwe geïnteresseerde huurders komen in chronologische volgorde op de kandidaatslijst terecht 
en moeten aan alle criteria, bepaald in artikel 3.3.voldoen. Het Lokaal Bestuur Ronse houdt de 
lijst bij en onderzoekt of de kandidaat aan alle criteria voldoet. Het Lokaal Bestuur Ronse 
engageert zich de kandidaat persoonlijk te contacteren en te informeren over een mogelijke 
huurovereenkomst. 

Nieuwe of vrijgekomen percelen worden toegewezen aan kandidaten die zich hebben laten 
inschrijven op de kandidaatslijst die bijgehouden wordt door het Lokaal Bestuur Ronse. (Gebruik 
van de kandidaatslijst en voorwaarden zie hoger artikel 3.3)  
5.3. Beëindiging van gebruik. 
Een huurder dat een perceel verlaat, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen, moet ervoor zorgen dat 
het perceel klaar is volgens volgende bepalingen : 

˗ overtollig materiaal is verwijderd 
˗ de compostbak is leeg 
˗ het perceel is onkruidvrij gemaakt 
˗ de accommodatie is volledig in orde gebracht.  

De sleutels worden terug afgegeven aan het Lokaal Bestuur Ronse. 

Bij het niet-naleven van deze bepalingen zal de waarborg (netheidpremie) worden aangewend 
om het perceel terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Wanneer dit bedrag niet voldoet, 
kan het Lokaal Bestuur Ronse bijkomende kosten aanrekenen op basis van de bestede tijd en 
gemaakte herstellingskosten. 

De overdracht van een perceel aan een derde, door de huurder van het perceel die het definitief 
verlaat, is niet toegestaan.  
De huurder van het perceel, mag de contactgegevens van het Lokaal Bestuur Ronse overmaken 
aan derden, om zo opgenomen te kunnen worden op de kandidaatslijst. 
Artikel 6 – Rechten en plichten inzake het gebruik van een perceel. 
6.1. Plantgoed. 
De huurder van het perceel kan vrij kiezen welk plantgoed hij gebruikt, rekening houdend met 
volgende bepalingen: 

- Minimum 2/3 van het perceel wordt gebruikt om groenten te telen. Op het overige 1/3 kan 
eventueel bloemen of gras geplant worden. Een grasperk van ten hoogste 15 m² is 
toegelaten. 

- Aardappelen mogen evenmin meer dan 1/3 van het perceel beslaan, uitgezonderd bij een 
eerste ingebruikneming.  

- Er zijn per perceel minimum vijf verschillende groenten. Monocultuur is verboden. 
- Het aanplanten van coniferen en snelgroeiende bomen is niet toegestaan behalve indien 

het gaat over kleine fruitbomen die bovendien zo worden aangeplant dat ze geen hinder 
vormen voor de buren en de hoogte van 5 meter niet overschrijden. 
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6.2. Ecologische producten. 
Op de site worden enkel milieuvriendelijke producten gebruikt.  
6.3. Onderhoud en netheid. 
Het Lokaal Bestuur Ronse streeft naar een mooi en degelijk onderhouden complex. De huurders 
verbinden zich ertoe het hen toegekende perceel en de door de Stad Ronse voorziene 
infrastructuur in goede staat te onderhouden.  
6.3.1. Wat mag de huurder van het perceel wel en niet op zijn/haar perceel. 
De huurder van het perceel is verplicht om de dagelijkse goede zorgen van zijn/haar perceel op 
zich te nemen. 
Het perceel dient aan volgende voorwaarden te voldoen : 

- De nodige inspanningen dienen te worden geleverd om een fraaie tuin aan te leggen die 
een positieve bijdrage levert tot het algemene uitzicht van het complex. 

- Het is verboden om snoei, groen- of ander afval op het perceel te verbranden. 
- De tuin dient onkruidvrij te worden gehouden, zodanig dat de andere huurder van het 

perceel hiervan geen hinder hebben – het onkruid mag zeker niet in zaad komen. 
- De wegen die palen aan het gebruikte perceel dienen steeds vrij te worden gehouden van 

onkruid, mos begroeiing en afval. 
- Elke huurder van het perceel composteert het groenafval in de aangekochte 

compostbakken. Een compostmeester kan opleiding, ondersteuning en instructies om het 
composteren in goede banen te leiden, geven. 

- Het moeilijk composteerbaar afval, zoals onder andere aardappelloof, stammen van 
zonnebloemen of spruiten, coniferen- of dennensnoeisel en dergelijke, dienen naar het 
containerpark gebracht te worden.  

- Ander afval dan groenafval, dient door de huurder van het perceel te worden meegenomen 
naar huis om te worden verwijderd via de huisvuilophaling of kan naar het gemeentelijke 
recyclagepark worden gebracht.  

- Wie betrapt wordt op sluikstorten, ook in de nabijheid van het complex zoals bij de 
aanplanting, omliggende huizen en terreinen, het park, de parkings, riskeert, buiten 
gerechtelijke vervolging, onmiddellijk het ontslag als  huurder. Wie door deze maatregel 
wordt verwijderd, heeft geen recht op enige schadevergoeding. 

- De leden kunnen gebruik maken van de handpompen die zich verspreid over het domein 
bevinden – het is verboden om op het perceel zelf een put te boren voor een eigen 
watervoorziening. 

- Materialen voor de aanleg van percelen, zoals bonenstaken, steunbogen, demonteerbare 
koude bakken, vogelnetten, en dergelijke dienen gestockeerd te worden op een discrete 
plaats, onttrokken aan het zicht van voorbijgangers of in de tuinberging zodat de tuin een 
nette indruk geeft.  

- Indien men een zomertent wenst te plaatsen, vraagt men toestemming aan het Lokaal 
Bestuur Ronse. 

- Het is verboden op het perceel of in de omgeving van het domein vee of kleinvee te 
houden, te kweken of te slachten. 

- Het is niet toegelaten ingewanden, etensresten of alle mogelijke afval op of rond het 
domein te laten slingeren of te storten. 

- Er mag op het perceel geen aalput aangelegd worden of er mag geen aal worden 
opgeslagen indien deze hinderend zou zijn voor de buren. Te grote hoeveelheden 
opgeslagen stalmest zijn eveneens uit den boze. 

- Het gebruik van planchetten in plastiek, pvc of dergelijk materiaal is niet toegelaten op de 
percelen. 

- Het preventief behandelen van aardappelen en ajuin, tegen mogelijke plagen is verplicht, 
rekening houdend met de richtlijnen van de overheidsdiensten voor land- en tuinbouw. 
Distels dienen volgens dezelfde richtlijnen te worden vernietigd. 

- Er wordt gestreefd naar het gebruik van ecologische verantwoorde producten.  
- De leden doen al het nodige om ongedierte te vermijden en/of te vernietigen en om te 

verhinderen dat wilde konijnen, ratten, muizen en dergelijke hun perceel of dit van hun 
buren vernielen. 
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- Uitgezonderd de gewone mollenklem is het plaatsen van vallen en klemmen niet 
toegelaten. Indien er hygiënische bakken met rattenvergif geplaatst zijn, mogen zij niet 
aangeraakt of verplaatst worden.  

- De leden gebruiken enkel de in België toegelaten spuit-, giet- en sproeistoffen, groei- of 
verdelgingsmiddelen. 

- Teelaarde, stalmest, compost en andere volumineuze grondstoffen, die op de wegen aan 
een perceel worden gestort, dienen binnen de 2 dagen verwijderd. De wegen dienen terug 
proper gemaakt.  

6.3.2  Procedure slecht onderhouden tuintjes. 
Voor de verlofperiode : 

- de tuinier verwittigt het bestuur dat hij in verlof is voor een bepaalde periode  
- de tuinier vermeldt duidelijk het tijdstip 
- er wordt verwacht van de tuinier dat zijn tuin in orde is voor zijn verlof periode 
- na deze periode wordt verwacht dat de tuinier zo snel mogelijk de tuin in orde zet. 
- Na 5 dagen zal een eerste verwittigende brief gestuurd worden. 

o Indien na 15 dagen de tuin nog niet opgeknapt werd, zal een aangetekende brief 
gestuurd worden. 

o Na verloop van 1 maand, vanaf het versturen van de aangetekende brief, zal het 
Lokaal Bestuur Ronse   

 beslissen dat de tuin moet worden ontruimd en verliest de huurder van het 
perceel zijn waarborg (netheidpremie) van 50 euro. 

 de volgende kandidaat op de kandidaatslijst wordt gecontacteerd om te 
vragen of hij de tuin in gebruik wil nemen en deze op te ruimen. 

 de nieuwe huurder van het perceel wordt dan vrijgesteld van de waarborg 
(netheidpremie) van 50 euro. 

6.3.3. Wat mag de huurder van het perceel wel en niet op de totale site. 
Naast de dagelijkse zorg staat de huurder van het perceel ook in voor :  

- Het onkruidvrij maken van de gemeenschappelijke paden die aan het eigen perceel 
grenzen.  

- Bij het niet (tijdig) uitvoeren van verplichte onderhoudswerken, zal het Lokaal Bestuur 
Ronse instaan voor de uitvoering van de werken. Indien het Lokaal Bestuur Ronse moet 
ingrijpen zal  € 25,00 aangerekend worden voor het onkruidvrij maken van het pad. De 
huurder krijgt daarvoor na het uitvoeren van de werken een rekening toegestuurd, die 
onmiddellijk zal moeten worden betaald. 

- De tuinbergingen zijn eigendom van het Lokaal Bestuur Ronse, doch dienen deze door de 
huurders van de percelen te worden onderhouden. Eventuele schade dient onmiddellijk 
gemeld te worden aan het bestuur, teneinde de nodige herstellingen te kunnen uitvoeren. 
Indien de schade werd veroorzaakt door een gebrekkig onderhoud of door een niet 
oordeelkundig gebruik door de huurder van de grond zal de huurder van het perceel de 
kosten voor de herstelling dragen. 

Het plaatsen van caravans, auto's en bijgebouwen is niet toegelaten.  
Het gebruik van klein afbraak- of recuperatiemateriaal is niet toegelaten. 
Het aanleggen van een individuele waterput, vaste terrassen en diverse metselwerken van welke 
aard ook is verboden. 
Artikel 7 – Bepalingen eigen aan de volkstuinsite ‘De Kloef’. 
7.1. Beschrijving basisinfrastructuur. 
Het volkstuincomplex ‘De Kloef’ is eigendom van het Lokaal Bestuur Ronse. De 
basisinfrastructuur werd aangelegd volgens plannen op advies van de huidige tuiniers en 
definitief opgemaakt door de stad en goedgekeurd via een bouwvergunning.  
 
 
 
 



 31/56 

 
 
De stad realiseerde en betaalde de aanleg van de site met volgende basisinfrastructuur : 

- een omheining rond elk perceel 
- een toegangshekje of poortje voor elk perceel. De hekjes zijn onderhoudsvrij, doch dienen 

door de huurder van het perceel met zorg behandeld te worden. 
- een tuinhuis met een oppervlakte van 4 vierkante meter 
- wegenaanleg (met dolomiet en betonnen borduren)  
- 2 ingangen  
- 2 waterpompen. 

Invulling van de restzone, fietsstalling, verankerde picknick bank, een gesloten tuinhuis. 
Er mag dus niet afgeweken worden van de bepalingen van deze bouwvergunning. 

Ieder perceel draagt een nummer dat duidelijk op het toegangshek is aangebracht. 
7.2. Sleutels 
Iedere huurder van het perceel beschikt over één sleutel, die eigendom blijft van het Lokaal 
Bestuur Ronse. Het Lokaal Bestuur Ronse zelf heeft een sleutel in reserve. Indien een huurder 
van het perceel een sleutel verliest zal het bestuur er een exemplaar van laten bijmaken op de 
kosten van de  huurder van het perceel. 

Bij het einde van de gebruiksovereenkomst zal de huurder van het perceel  de sleutel terug 
bezorgen aan het bestuur. Bij het ontbreken ervan zullen, op kosten van de huurder van het 
perceel, nieuwe sleutels worden aangemaakt. 
Bij afwezigheid van de huurder van het perceel dient zijn hekje steeds met de sleutel 
vastgemaakt, ten einde ongewenste gasten te vermijden. 

7.3 Onderhoudskosten 
Het Lokaal Bestuur Ronse zal instaan voor de onderhoudskosten aan de infrastructuur. Met name 
het onderhoud van : 

- de omheining rond elk perceel 
- de toegangshekje of poortje voor elk perceel.  
- de tuinhuisjes  
- de aangelegde paden (met dolomiet en betonnen borduren)  
- de 2 waterpompen 
- de fietsstalling, verankerde picknick bank, en het gesloten tuinhuis in de restzone. 

De huurders van de gronden moeten bovenvermelde infrastructuur als een goede huisvader 
behandelen. Indien aangetoond kan worden dat het onderhoud voortkomt ten gevolge van 
nalatigheid van de huurder, kunnen de herstellingskosten doorgerekend worden aan de huurder 
van de gronden. Het onderhoud van het perceel is volledig ten laste van de huurder van het 
perceel. 
Artikel 8 – Rechten en plichten van derden (bezoekers, wandelaars) 

- Honden zijn toegelaten voor zover ze steeds aan de leiband gehouden worden of binnen 
het perceel van hun eigenaar blijven. De hondenbegeleider dient in voorkomend geval, de 
hondenpoep onmiddellijk te verwijderen. 

- Het is niet toegelaten te crossen met allerlei voertuigen of paard te rijden in de zijwegen.  
- Bezoekers en wandelaars zijn steeds welkom doch dienen op de wandelpaden te blijven. 

Toegang tot een perceel mag enkel als de huurder van het perceel aanwezig is of daartoe 
vooraf de toelating gaf, waarbij hij ook het bestuur inlichtte, bijvoorbeeld in de verlofperiode. 

- Het bestuur heeft het recht alle personen die zich niet kunnen identificeren en die misbruik 
maken van de faciliteiten, van het domein te laten verwijderen. 

- Het bestuur zal een beroep doen op de politie voor het opstellen van een proces-verbaal 
tegen buitenstaanders die komen sluikstorten op of rond het domein, en tegen leden die 
de bepalingen van storten niet strikt naleven. Leden die dergelijke misbruiken vaststellen, 
noteren de nuttige gegevens (bijvoorbeeld nummerplaat) en geven deze door aan het 
Lokaal Bestuur Ronse. Zijzelf treden niet op buiten het domein. 
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Artikel 9 –Contact: onderling, met het bestuur en met derden. 
9.1. Een positieve houding en attitude. 
De huurders van de percelen dienen vriendschappelijk met elkaar en met derden om te gaan. Zij 
engageren zich de goede faam van het bestuur hoog te houden. 
9.2. Geschillen en sancties. 
Onderlinge betwistingen worden steeds in der minne opgelost of desgevallend voorgelegd aan 
het Lokaal Bestuur Ronse, die een beslissing zal meedelen. 

Bij ernstige conflicten tussen huurders, zullen deze door het Lokaal Bestuur worden uitgenodigd 
om uitleg te geven en zal een oplossing voorgesteld worden. 

Het Lokaal Bestuur Ronse en de huurders van het perceel zullen toezien op de goede toepassing 
van dit huishoudelijk reglement. 

De huurder van het perceel heeft het recht binnen de grenzen van de domeinen, buitenstaanders 
te wijzen op bepaalde verplichtingen zonder echter bevelend tussen te komen. Dergelijke zaken 
en vastgestelde onregelmatigheden worden ten spoedigste gesignaleerd aan het Lokaal Bestuur 
Ronse. 

De huurders worden verzocht de reglementen stipt te volgen. Vastgestelde overtredingen zullen 
door het bestuur besproken en desgevallend gesanctioneerd worden. 

Eventuele verwittigingen kunnen ten alle tijde door de domeinbeheerder mondeling worden 
overgemaakt of schriftelijk aan de overtreder medegedeeld worden door het Lokaal Bestuur 
Ronse. In dit laatste geval geeft een derde verwittiging aanleiding tot een aangetekend schrijven 
met mogelijkheid tot tijdelijke of onmiddellijke en definitieve uitsluiting. Deze beslissing kan geen 
voorwerp uitmaken van enige vorm van schadevergoeding.  

Bij zeer ernstige overtredingen zoals diefstal, vernielingen of vandalisme kan het Lokaal Bestuur 
Ronse beslissen tot onmiddellijke uitsluiting van de huurder. Bij uitsluiting moet het te verlaten 
perceel binnen de acht dagen in orde gebracht worden, zoniet gebeurt dit door een door het 
bestuur aangestelde, op kosten van de overtreder. 
Artikel 10 - Slotbepalingen 
Dit huishoudelijk reglement werd opgemaakt in januari 2020 in samenspraak met de voormalige 
Raad van Bestuur en het Lokaal Bestuur Ronse. Dit huishoudelijk reglement werd goedgekeurd 
door de gemeenteraad in de zitting van 20 april 2020. 
Dit reglement treedt in werking vanaf 01 mei 2020. 
De nieuwe tarieven voor de huurgelden treden in werking vanaf 01 januari 2021. 

Punten die niet in dit reglement voorzien zijn, worden voorgelegd aan en opgelost door het Lokaal 
Bestuur Ronse, eventueel in samenspraak met de domeinverantwoordelijke. Het kan ten alle tijde 
aangepast worden.  
 
 
Opgemaakt te Ronse op …………………………………………………. 
 
Namens Het Lokaal Bestuur Ronse : 
 
 
 
Algemeen Directeur     Schepen van Openbare Werken   
 
 
Linda Vandekerkhove    Ignace Michaux  
 
 
Gelezen en goedgekeurd + handtekening 
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Huurder van perceel met nr. ………. 
Grootte van het perceel: 1 are of 2 are     
Naam: 
Adres: 
Telefoon nr. 
E-mail adres: 

In toepassing van Artikel 27 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur wordt de heer 
Leonard Verstichel (raadslid, CD&V) verontschuldigd voor de behandeling van het 
volgende agendapunt. 

12. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw - 
verkooppunt Ronse, ter ondersteuning van de fairtrade handel, voor het jaar 2020. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 56 §1, 41, 5° en 23°. 
- De collegebeslissing van 31 maart 2014 houdende goedkeuring om in te stappen in de 

campagne “Fair Trade gemeente”. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 02 september 2019 houdende goedkeuring van de 

overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw - 
verkooppunt Ronse ter ondersteuning van de fairtrade handel voor het jaar 2019.  

- De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 houdende goedkeuring van het 
meerjarenplan 2020-2025. 

Relevante documenten 

- E-mail d.d. 11 maart 2020 van XXXXXXXXXXX.  
- De jaarrekening 2019 van Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde. 
- Verslag van de Raad van Bestuur d.d. 11 november 2019. 
- De samenwerkingsovereenkomst 2019. 
- Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 2020. 

Feiten/context/motivering 

Met Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw – verkooppunt Ronse, gelegen in de Abeelstraat 
nummer 16, wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten met als doel het ondersteunen van de 
fairtrade handel. 

De Stad Ronse stelt hiervoor een subsidie ter beschikking. Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw 
– verkooppunt Ronse staat in voor de praktische organisatie. 

Voor de uitvoering van de overeenkomst wordt een subsidie voorzien van 1.500 euro voor 2020. 

Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw – verkooppunt Ronse verbindt er zich ook toe alle 
medewerking te verlenen bij acties van de Stad Ronse in het kader van fairtrade gemeente. 
De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar. 
 
Adviezen 

Er werd in het meerjarenplan 2020-2025 een budget van 1.500 euro voorzien voor het jaar 2020. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Enig artikel: 
De Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde 
vzw – verkooppunt Ronse, ter ondersteuning van de fairtrade handel, voor het jaar 2020, goed te 
keuren. 

De heer Leonard Verstichel (raadslid, CD&V) vervoegt opnieuw de gemeenteraadszitting.. 

13. Samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen in functie van het lokaal sociaal beleid - buurtopbouwwerk en 
onderwijsopbouwwerk 2021 met bijlagen en verlenging.                                   
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1. 
- Gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 houdende de 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw 
Oost–Vlaanderen in functie van buurtopbouwwerk (sociale cohesie) voor het jaar 2020 
en bijlage. 

- Gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 houdende de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw 
Oost–Vlaanderen in functie van onderwijsopbouwwerk voor het jaar 2020 en bijlage. 

- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 06 april 2020. 

Relevante documenten 

- Ontwerp van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – 
Buurtopbouwwerk 2021 met bijlage en verlenging. 

- Ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 
Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – 
Onderwijsopbouwwerk 2021 met bijlage en verlenging. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleid van de Stad Ronse wordt een samenwerking opgezet 
tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen met als doelstelling het 
terugdringen van de armoede in de Stad Ronse en het verhogen van de weerbaarheid van 
maatschappelijk kwetsbare Ronsenaars door middel van :  

- de verdere uitbouw van de basiswerking ‘Den Botaniek’ in de aandachtsbuurt Prinskouter 
in samenwerking met meerdere professionele partnerorganisaties, vrijwilligers en 
buurtbewoners 

- het ontwikkelen van buurtopbouwwerkprojecten in de aandachtsbuurten Prinskouter, 
Marijve/Ninovestraat, Scheldekouter en Stookt met als mogelijke invalshoeken : het 
verbeteren van de sociale en fysieke woonkwaliteit, het voorbereiden van kwetsbare 
doelgroepen op (her)tewerkstelling, het opsporen en wegwerken van allerhande vormen 
van sociale onderbescherming, het bevorderen van maatschappelijke participatie, 
gezondheidsbevordering, verhogen van de persoonlijke mobiliteit, het bevorderen van 
gelijke onderwijskansen,… 

Opdat vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen bovengenoemde doelstellingen kan 
realiseren, stelt de Stad Ronse een toereikende subsidie ter beschikking die zowel de directe 
personeelskosten, de personeelsgebonden werkingskosten als de projectgebonden 
werkingskosten helpen dekken. 
Voor de uitvoering van de opdracht buurtopbouwwerk – sociale cohesie werd voor 2020 een 
subsidie voorzien van € 275.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 25.000 voor 
werkingskosten.  



 35/56 

Voor de uitvoering van de opdracht onderwijsopbouwwerk wordt voor 2020 een subsidie 
voorzien van € 250.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 20.000 voor werkingskosten. 
Deze werden goedgekeurd op de Gemeenteraad van 18 november 2019. 
De beslissing was om voor 1 jaar dit convenant af te spreken met als reden dat het lokaal bestuur 
Ronse in 2020 een armoedebeleidsplan ging opstellen en vzw Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen een belangrijke partner daarin was. 
Door de Corona crisis is het tijdelijk niet mogelijk om de gesprekken verder te zetten voor de 
opstart van het armoedebeleidsplan. Overleg met de sociale partners is echter cruciaal om een 
degelijk en gedragen plan te kunnen opmaken. Om deze reden wordt het convenant met 1 jaar 
verlengd (2021) en na gunstige evaluatie, onmiddellijk voor 4 jaar. We verwachten van vzw 
Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen een actieve deelname aan het armoedebeleidsplan. 
Op deze manier geven we de medewerkers van vzw Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen 
zekerheid over een verdere samenwerking in 2021. 

Adviezen 

De Financieel Directeur geeft een positief advies. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen aan de verlenging voor het jaar 2021 van de 
Samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met vzw Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen 
voor de opdracht buurtopbouwwerk en voor de opdracht onderwijsopbouwwerk met bijlagen en 
na gunstige evaluatie, onmiddellijk voor 4 jaar. We verwachten van vzw Samenlevingsopbouw 
Oost–Vlaanderen een actieve deelname aan het armoedebeleidsplan. 
Artikel 2: 
De infrastructuurkosten verder te voorzien op de budgetten van het lokaal bestuur Ronse. 

Vrije tijd 

14. Stedelijk adviesorgaan voor cultuur, "Cultuurlink Ronse".                                         
Goedkeuring van de statuten. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De Cultuurpactwetgeving van 16 juli 1973 waarbij de gemeentebesturen een beroep 
moeten doen op bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op 
inspraak en advies van de gebruikersgroeperingen en de ideologische en filosofische 
strekkingen bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid.  

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 betreffende de 
bevoegdheid van de gemeenteraad en 41 §13 betreffende het inrichten van 
adviesraden en overlegstructuren. 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 304 §3. 

Relevante documenten 

˗ Vernieuwde statuten van CultuurLink 
˗ Vorige versie van de statuten. 
˗ Verslag van de Cultuurraad van 06 november 2019. 
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Feiten/context/motivering 

Met de hernieuwing van CultuurLink, voorheen de stedelijke Adviesraad voor Cultuur, zal er een 
nieuwe versterkende dynamiek ontstaan rond het lokale culturele draagvlak van de Stad Ronse.  

De Stad Ronse erkent en richt een adviesorgaan Cultuur op, CultuurLink Ronse genoemd.  
De gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen verzekeren via dit orgaan de 
betrokkenheid en de inspraak van burgers en doelgroepen in culturele en socio-culturele 
aangelegenheden. Deze inspraak heeft betrekking op de uitwerking van de stedelijke 
dienstverlening en bij de evaluatie ervan. Dit werd opgelegd door het Artikel 304 van het decreet 
over het Lokaal Bestuur. De stad is verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van de 
werking van CultuurLink Ronse via een jaarlijks vastgelegd bedrag.  
Een stuurgroep organiseert de werking van CultuurLink Ronse. 

De volgende mensen zetelen in de stuurgroep van Cultuurlink Ronse, aangesteld op basis van 
een publieke oproep : 
een vertegenwoordiger van de Cultuurdienst, XXXXXXXXXXX voorzitter, XXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXX, schepen Joris Vandenhoucke, XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXX en XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX. 

Er is voor de naamswijziging naar Cultuurlink gekozen omdat stedelijke Adviesraad voor Cultuur 
of Cultuurraad nogal oubollig klinkt en er gedacht werd aan een link tussen mensen via cultuur.   

De nieuw samengestelde stuurgroep wil met de nieuwe naam CultuurLink Ronse een nieuw 
hoofdstuk inluiden qua aanpak en uitstraling.   

CultuurLink Ronse zal evenwel inhoudelijk evenals de voormalige Cultuurraad, adviezen 
voorleggen aan het bestuur, zowel actief als op vraag, betreffende (de uitvoering van) het 
cultuurbeleid van Ronse.  

CultuurLink Ronse omvat het dagelijks bestuur, de stuurgroep en de algemene vergadering, en 
zal eveneens de werkgroepen coördineren. 

De statuten worden aangepast om tegemoet te komen aan de nieuwe benaming en om een 
aantal procedures transparanter te maken. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

 
Artikel 1:  
De statuten van CultuurLink Ronse (voorheen stedelijke Adviesraad voor Cultuur) goed te keuren, 
als volgt : 
“Statuten CultuurLink Ronse  
OPRICHTING  
Artikel 1. De Stad Ronse erkent en richt een adviesorgaan cultuur op, CultuurLink Ronse 
genoemd.  
De gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen verzekeren via dit orgaan de 
betrokkenheid en de inspraak van burgers en doelgroepen in culturele en socio-culturele 
aangelegenheden. Deze inspraak heeft betrekking op de uitwerking van de stedelijke 
dienstverlening en bij de evaluatie ervan. Dit werd opgelegd door het Artikel 304 van het decreet 
over het Lokaal Bestuur. De stad is verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van de 
werking van CultuurLink Ronse via een jaarlijks vastgelegd bedrag.  
Een stuurgroep organiseert de werking van CultuurLink Ronse.  
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OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN  
Artikel 2. CultuurLink Ronse heeft volgende opdrachten :  
a) Op regelmatige en systematische wijze op vraag van het stadsbestuur of op eigen     
            initiatief, advies uitbrengen over het cultuurbeleid van de stad.  
b) Adviesrecht met betrekking tot de stedelijke culturele infrastructuur, onder andere inzake  
            planning, bouw en verbouwing van die infrastructuur.  
c) Initiatieven nemen om inspraak mogelijk te maken van burgers rond cultuur.  
d) Overleg faciliteren tussen (socio-)cultuurverenigingen, deskundigen inzake cultuur,    
            scholen, andere raden. Zo willen we meer voeling hebben met de noden. De context   
            van het beleidsdomein cultuur is ruim. Het omvat kunsten en erfgoed.  
e) Het bevorderen van de deelname van de brede bevolking aan het cultureel leven.  
f) Inspelen op behoeften of hiaten in het culturele veld. De stuurgroep maakt die initiatieven   
            mogelijk of ondersteunt ze.  
CULTUURLINK RONSE  
Artikel 3. CultuurLink Ronse bestaat uit:  
a) De stuurgroep, samengesteld zoals beschreven in artikel 7  
b) Alle erkende culturele en socio-culturele verenigingen  
c) Werkgroepen die thematisch samenkomen.  
Artikel 4. CultuurLink Ronse is bevoegd voor het signaleren en verzamelen van noden en 
behoeften die leven bij de inwoners van de stad. Ze maakt deze kenbaar aan de stuurgroep.  
Artikel 5. CultuurLink Ronse is bevoegd om de samenstelling van de stuurgroep goed te keuren 
na advies van het College van Burgemeester en Schepenen.  
WERKING VAN DE STUURGROEP  
Artikel 6. De stuurgroep wordt samengesteld voor een periode van 6 jaar.  
Artikel 7. Iedereen kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de stuurgroep. Hierbij is 
ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht. Ook dit wordt opgelegd door het 
Artikel 304 paragraaf 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur. Wordt dit niet gehaald of is het 
aantal kandidaten groter dan 20, dan wordt een verkiezing georganiseerd waar alle leden van 
CultuurLink Ronse aan kunnen deelnemen.  
Artikel 8. De stuurgroep formuleert een definitief advies op basis van de input die ze ontvangt 
van de stedelijke overheid, CultuurLink Ronse en/of uit de werkgroepen.  
Artikel 9. De stuurgroep beheert de financiële en werkingsmiddelen die zij ontvangt voor haar 
adviesopdracht.  
Artikel 10. De stuurgroep kiest uit haar leden die zich hiervoor kandidaat stellen een voorzitter, 
penningmeester en secretaris. Zij vormen het dagelijks bestuur van CultuurLink Ronse. Deze 
stemming gebeurt geheim indien daarom wordt verzocht. Deze stemming gebeurt bij volstrekte 
meerderheid van de stemmen.  
Artikel 11. De volgende personen kunnen enkel als waarnemer aanwezig zijn bij de stuurgroep 
en hebben geen stemrecht :  
a) gemeenteraadsleden (inclusief College van Burgemeester en Schepenen)  
b) ambtenaren van de diensten cultuur, bibliotheek en erfgoed.  
Artikel 12. Er komt een einde aan het lidmaatschap van de stuurgroep :  
a) Door het ontslag van de betrokkene zelf. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden   
            aan de voorzitter van de stuurgroep of zijn vervanger uit het dagelijks bestuur 
b) Door het opnemen van een politiek mandaat  
c) Bij overlijden  
d) Na duidelijke inactiviteit van het lid.  
Artikel 13. Wijzigingen in de samenstelling van de stuurgroep worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.  
Artikel 14. Ter dekking van de risico’s “Burgerlijke Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en 
“Lichamelijke Ongevallen” sluit het College van Burgemeester en Schepenen de nodige 
verzekeringspolissen voor de leden van de stuurgroep af, geldig voor zover deze leden hun 
functie binnen de stuurgroep uitoefenen.  
Artikel 15. De stuurgroep kan ad-hocwerkgroepen vormen om thema’s en dossiers eerst verder 
te onderzoeken vooraleer de stuurgroep hierover een definitief advies geeft.  
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Artikel 16. De stuurgroep organiseert minstens eenmaal per jaar een vergadering voor de leden 
van CultuurLink Ronse.  
WERKGROEPEN  
Artikel 17. Indien nodig kan de stuurgroep zelf initiatieven nemen die zijn afgestemd op de 
behoeften voor zover die niet ingevuld worden door het bestuur of een vereniging. Daartoe wordt 
een – al dan niet ad-hoc – werkgroep opgericht.  
Artikel 18. De werkgroepen functioneren autonoom en rapporteren regelmatig aan de stuurgroep. 
Van de vergaderingen is een verslag beschikbaar voor de stuurgroep.  
Artikel 19. Leden van de werkgroepen zijn niet automatisch lid van de stuurgroep en vice versa.  
REGLEMENTEN  
Artikel 20. Een huishoudelijk reglement over de samenstelling en de werking van de CultuurLink 
Ronse wordt ter bekrachtiging aan de Gemeenteraad voorgelegd. Dit reglement omvat minimaal 
de regelgeving over : 
- het als lid van CultuurLink Ronse erkend worden en blijven  
- de werking van de stuurgroep, CultuurLink Ronse, het dagelijks bestuur en de werkgroepen.  
Artikel 21. De financiële toewijzingscriteria worden bepaald in een subsidiereglement.  
Artikel 22. Deze statuten en eventuele wijzigingen zijn slechts rechtsgeldig na bekrachtiging door 
de Gemeenteraad. “ 

15. Stedelijke openbare bibliotheek.                                                                                  
Aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van de implementatie van de 
spelotheek in de bibliotheek, door toevoeging van een bijlage.                                    
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

- De gemeenteraadsbeslissing van 02 september 2019 houdende de aanpassing van het 
dienstreglement naar aanleiding van de overschakeling naar het Eengemaakt 
Bibliotheeksysteem (EBS).  

- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 oktober 2019 
houdende de niet-verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Kind en Preventie 
ten behoeve van de uitbating van de spelotheek.  

Relevante documenten 

Nota implementatie spelotheek in bibliotheekwerking. 

Huidig dienstreglement stedelijke openbare bibliotheek. 

Feiten/context/motivering 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 21 oktober 2019 beslist om de 
samenwerkingsovereenkomst met Kind en Preventie ten behoeve van de uitbating van de 
spelotheek niet te verlengen.  

In digitale tijden is de spelotheek voor heel wat (kwetsbare) gezinnen echter een verfrissend en 
verbindend gebeuren. Daarom wil de bibliotheek graag in de bres springen om (kwetsbare) 
gezinnen in een aanbod met gezelschapspelen te blijven voorzien. 

Gezien de huidige oriëntatie van de bibliotheek als plek van levenslang leren, vindt de bibliotheek 
dat gezelschapsspellen, puzzels, educatieve spellen en smartgames ook in het aanbod passen 
en ziet hierin een kans om de bibliotheekwerking verder uit te bouwen. 
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De uitleenvoorwaarden voor spelmateriaal zouden zoveel mogelijk gelijkgesteld worden met alle 
andere materiaalsoorten. Aan het interne dienstreglement wordt, na goedkeuring van de 
uitleenvoorwaarden door de gemeenteraad, een addendum toegevoegd tot het reglement 
opnieuw helemaal vernieuwd wordt.  

 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

 
Enig Artikel:  
De bijlage die toegevoegd wordt aan het interne dienstreglement van de stedelijke openbare 
bibliotheek, goed te keuren als volgt : 

Uitleenvoorwaarden spelotheek 
De uitleenvoorwaarden voor spelmateriaal zijn gelijklopend met de uitleenvoorwaarden van andere 
bibliotheekmaterialen: 

- Het uitlenen van spelmateriaal is gratis 
- De klant kan maximaal 3 spellen uitlenen op 1 lenerskaart. 
- De klant kan het materiaal 3 weken houden en de leentermijn 3x verlengen. 
- De boete per materiaal per dag dat het materiaal te laat is, bedraagt € 0,20. 
- Materiaal dat beschadigd of onvolledig is, wordt vergoed volgens de tarieven aangegeven 

in het algemeen bibliotheekreglement. 

Tarieven beschadiging of verlies spelmateriaal 
Verlies of beschadiging van kleine spelonderdelen 

Verlies of beschadiging van standaard pionnen of 
dobbelstenen 

0,20 € per onderdeel 

Verlies of beschadiging van het spelreglement 0,50 € 
Verlies of beschadiging van exclusieve spelonderdelen 
(spelspecifieke pionnen of dobbelstenen) 

2,50 € per onderdeel 

 
Verlies of beschadiging met een impact op het spelverloop of de uitleen 

Beperkte beschadigingen zoals waterschade, gebroken 
spelborden of speldozen, verlies van spelonderdelen die een 
(beperkte) impact hebben op het spelverloop of de uitleen. 

5 € (= idem beperkte 
beschadiging overige 
materialen) 

Ernstige beschadigingen waardoor het spel niet meer 
uitleenbaar is of verlies. 

Aankoopprijs van het spel 
(= idem overige materialen) 

 

16. Overeenkomst creatie beeldend werk en licentie in het kader van de productie van 
het boek 'Rondewinnaars'.                                                                                          
Goedkeuring. 

Bevoegheid/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 17 februari 2020 houdende 
goedkeuring van de éénmalige verhoging van twee kredietlijnen voor een bedrag van 15.000 euro 
voor het project en het drukken van het boek “Rondewinnaars”. 
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Feiten/context/motivering 

Met de tentoonstelling ‘Rondewinnaars’ wordt de top van de wielersport van de laatste 40 jaar 
gekoppeld aan cultuur via de portretten van XXXXXXXXXXXX.  

De opening in de expozaal van CC De Ververij was voorzien op 03 april 2020 en de 
tentoonstelling was gepland tot en met 03 mei 2020. Door de getroffen maatregelen ter bestrijding 
van het coronavirus Covid-19 werd de opening van de tentoonstelling afgelast.  

Tot op heden is het niet duidelijk wanneer de expo zal kunnen doorgaan. Er wordt gewacht om 
nieuwe data vast te leggen in functie van de Ronde van Vlaanderen. 

Om de productie in gang te zetten, werd een éénmalige verhoging in 2020 van twee kredietlijnen, 
samen goed voor een bedrag van 15.000 euro, goedgekeurd op het College van Burgemeester 
en Schepenen van 17 februari 2020. 

Het boek zal worden verkocht in CC De Ververij, de bibliotheek, de dienst Toerisme, de webshop 
van de Stad Ronse en het centrum Ronde van Vlaanderen. 

De Stad Ronse is de verantwoordelijke uitgever van het boek en indien er winst is, zal de stad 
beslissen wat ze er mee zal doen. 

In dit kader werd een overeenkomst “creatie beeldend werk en licentie” opgesteld. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

 
Enig artikel: 
De overeenkomst creatie beeldend werk en licentie tussen de Stad Ronse en XXXXXXXXXXX, 
de kunstenaar, goed te keuren. 

Intergemeentelijke samenwerking 

17. Gaselwest.                                                                                                                                         
1) Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 23 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger.                                                                                                                  
Beslissing.                                                                                                                                          
2) Goedkeuring van de partiële splitsing door overneming. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 
Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij de heer Diederik Van Hamme, raadslid, 
aangeduid werd als vertegenwoordiger en de heer David Vandekerkhove, raadslid, als 
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Gaselwest tijdens de hele legislatuur 
2019-2024. 

Relevante documenten 

- Schrijven van 27 maart 2020 van de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale 
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen”, Gaselwest, houdende uitnodiging 
voor het bijwonen van de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, op dinsdag 23 
juni 2020 met vermelding van de agenda. 

- Documentatie houdende toelichting per agendapunt. 
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Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale Maatschappij 
voor Gas en Elektriciteit van het Westen”, Gaselwest.  

Bij schrijven van Gaselwest van 27 maart 2020 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor het bijwonen 
van de Algemene Vergadering (jaarvergadering) van 23 juni 2020 in HypoLoggia, Holstraat 95/11 
te 8790 Waregem, met als agenda :  

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de raad van bestuur en van de 
commissaris over het boekjaar 2019. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2019 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels). 

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest 
(artikel 6:115 WVV). 

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 
2019. 

5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 
12:59 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de 
Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de 
activiteiten van de stad Deinze postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan 
Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo 
(overnemende vereniging): 
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 

voorwaarden en tijdsbepaling. 
5.2. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder 

verslag van de raad van bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 
12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming 
en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen 
(art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de 
partiële splitsing per 1 januari 2021. 

        De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel 
van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen 
en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 van het 
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos een kopie van deze 
stukken verkrijgen. 

5.3 Goedkeuring van : 
a.  de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging 

Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad 
Deinze – postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te 
brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende 
vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, 
niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans 
afgesloten op 31 december 2020, met inwerkingtreding per 01 januari 2021 
en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten 
op 31 december 2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de 
balans per 31 december 2020. 

b.  de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
5.4. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de 

desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de 
partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid 
verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot 
subdelegatie om : 
a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten 

aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen; 
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b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van 
het nemen van een ambtshalve inschrijving;   

d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te 
stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te 
splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2020, 
berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en 
de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale 
controle van de cijfers per 31 december 2020; 

e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te 
doen wat nodig of nuttig kan zijn; 

f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de 
beslissingen van de algemene vergadering en de uitvoering van de partiële 
splitsing in de meest brede zin.  

5.5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig 
agendapunt  bij authentieke akte te doen vaststellen. 

6. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden. 
7. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
8. Statutaire benoemingen. 
9. Benoeming van een commissaris. 

10. Statutaire mededelingen. 

Naar aanleiding van de beslissing van de Stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 
2019) om met ingang van 01 januari 2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met postcode 
9800 uit te treden uit de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest en haar aansluiting bij de 
Opdrachthoudende vereniging Imewo daarmee uit te breiden en waarvan akte genomen werd op 
de buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 11 (Imewo) en 12 (Gaselwest) 
december 2019 werd een voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt. 

Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten 
omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8  en volgende van het Wetboek Vennootschappen en 
Verenigingen overgaan naar Imewo en dit vanaf 01 januari 2021.   

De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn :  

o De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 
Imewo van de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato van 25 
euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en 
Publigas.   

o De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de 
opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële 
splitsing door overneming.  

o Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als 
distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800. 

Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 
december 2019.  Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2020 die geattesteerd zullen 
worden door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de 
hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 
december 2019 (voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt.  Deze werkwijze laat 
in de eerste plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te 
kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 01 januari 2021, waarop 
genoemde partiële splitsing binnen Gaselwest en Imewo fiscaal en juridisch van kracht wordt. 

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering.
  



 43/56 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

 
Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering (jaarvergadering) 
van de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit 
van het Westen”, Gaselwest die plaats vindt op 23 juni 2020. 
Artikel 2: 
Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing door overneming inzake  de 
overgang van de activiteiten verbonden aan de Stad Deinze (postcode 9800) van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende vereniging Imewo.  
Artikel 3: in geval van schriftelijke algemene vergadering 
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van 
de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een 
bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal  worden in een overzichtslijst 
‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden 
bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid. 
Artikel 4: in geval van een fysieke algemene vergadering 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering 
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2020 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 1, 2 en 3 van onderhavige beslissing. 
Artikel 5: 
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering 
(jaarvergadering) van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 23 juni 2020 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden, op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden. 
Artikel 6: 
Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest, op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

18. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                                        
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 16 juni 
2020 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 houdende de goedkeuring van de deelname 

aan de oprichting van de Dienstverlenende Vereniging "Tussengemeentelijke 
Maatschappij voor Services", TMVS dv. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, raadslid, 
werd aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van TMVS 
dv en de heer Jo Cornelus, raadslid, werd aangeduid als plaatsvervanger voor de hele 
legislatuur. 

- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv meer bepaald artikels 27 – 33 
betreffende de algemene vergadering.  
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Relevante documenten 

Schrijven van Creat d.d. 27 maart 2020 betreffende de oproeping voor de algemene vergadering 
van TMVS dv op 16 juni 2020 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent met 
mededeling van de agenda en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van 27 maart 2020 van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS 
dv werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de algemene vergadering van 16 juni 2020 met als 
agenda :  

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van 

deelnemers en de overdracht van een deelnemer 
3. Verslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2019 
4. Verslag van de commissaris 
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31     

       december 2019 
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Statutaire benoemingen - Raad van Bestuur 

       Varia en mededelingen. 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger 
kan vastgesteld worden. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

 
Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering van de 
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij 
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten : 
 1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers 
en de overdracht van een deelnemer 

 3. Verslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2019 
 4. Verslag van de commissaris 

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

        b.  Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019 
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
 7. Statutaire benoemingen - Raad van Bestuur 
 Varia en mededelingen. 
Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van 16 juni 2020, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed 
te keuren. 
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19. Zefier.                                                                                                                      
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de gewone algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 11 juni 2020 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger.                                                                                                             
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41. 
- De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180. 
- De beslissing van de gemeenteraad van 04 maart 2019 waarbij de heer Jo Cornelus, 

raadslid, aangeduid werd als volmachtdrager op de algemene vergaderingen van Zefier 
voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als 
plaatsvervanger de heer Diederik Van Hamme, raadslid. 

- De statuten van Zefier cvba, artikels 26, 27 en 28. 

Relevante documenten 

Schrijven van Zefier cvba van 16 maart 2020 houdende uitnodiging tot de gewone algemene 
vergadering (jaarvergadering) op donderdag 11 juni 2020 om 14 uur in de Faculty Club, Groot 
Begijnhof 14 te Leuven, met de nodige documentatie.  

Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de splitsing van de Financieringsvereniging FIGGA, beslist op de 
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017, werd een nieuwe coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, namelijk Zefier cvba. 
De Stad Ronse is vennoot van de cvba Zefier.  
Zefier valt niet onder het toepassingsgebied van het decreet over het Lokaal Bestuur.  

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur stelt dat op grond van artikel 41, lid 2, 4° van het 
decreet over het Lokaal Bestuur de gemeenteraad zonder delegatiemogelijkheid exclusief 
bevoegd is voor de beslissingen inzake vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. Met die formulering kan het niet anders dan om een volmacht ‘intuitupersonae’ 
gaan. Wat de in te nemen standpunten betreft is alleen voor de dienstverlenende en 
opdrachthoudende verenigingen bepaald dat ook daar de gemeenteraad het mandaat moet 
vaststellen. Voor andere rechtspersonen wordt dat in het midden gelaten. 

Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 25 maart 2019 besliste om deze 
aangelegenheid te laten behandelen door de gemeenteraad. 

Bij schrijven van Zefier cvba van 16 maart 2020 werd de Stad Ronse uitgenodigd op de gewone 
algemene vergadering, tevens jaarvergadering, die zal plaatsvinden op 11 juni 2020 met de 
volgende agenda : 

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019  
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting)  
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur 

opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV  
6. Besluit tot machtiging van de Raad van Bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe 

aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort 
(rekeningsector) gebeurt, en  

7. Volmacht.  

Voordracht 

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

 
Artikel 1:  
Na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring te verlenen aan de 
agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering 
(jaarvergadering) van Zefier cvba van 11 juni 2020, zijnde : 

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019  
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting)  
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur 

opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV  
6. Besluit tot machtiging van de Raad van Bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe 

aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort 
(rekeningsector) gebeurt, en  

7. Volmacht.  
Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene jaarvergadering van 11 juni 2020, waarvoor een beslissing moet genomen worden, 
goed te keuren. 

Organisatieontwikkeling 

20. Informatieveiligheidsbeleid van de Stad en het OCMW Ronse.                                
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 
- Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

- Wet van 08 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. 
- Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 

de sociale zekerheid. 
- Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens. 
- Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 
- Bestuursdecreet van 07 december 2018. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet 

van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse 
dienstenintegrator. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen 
voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet 
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 

- De beslissing van de gemeenteraad van 18 april 2016 houdende goedkeuring van het 
Informatieveiligheidsbeleid van de Stad Ronse. 
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- De beslissing van de gemeenteraad van 15 oktober 2018 houdende goedkeuring van de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen 
(piva eGov) voor het ter beschikking stellen van een informatieveiligheidsconsulent voor 
de Stad en het OCMW Ronse. 

Relevante documenten 

- Informatieveiligheidsbeleid van de Stad en het OCMW Ronse. 
- Verslag van het overleg van het Managementteam van 21 januari 2020. 

Feiten/context/motivering 

Het informatieveiligheidsbeleid is erop gericht om, op basis van risicomanagement, te verzekeren 
dat de informatie van de Stad en het OCMW Ronse correct en volledig is en tijdig toegankelijk voor 
de geautoriseerde personen. 
Het beleid ligt ten grondslag aan de aanpak van informatiebeveiliging binnen de organisatie. In het 
informatieveiligheidsbeleid worden de voorwaarden en verantwoordelijkheden vastgelegd. Het 
informatieveiligheidsbeleid wordt opgemaakt door de informatieveiligheidsconsulent in 
samenwerking met de informatieveiligheidscel. Om er voor te zorgen dat het beleid gedragen wordt 
binnen de organisatie en de organisatie ernaar handelt, wordt het goedgekeurd en uitgedragen 
door de gemeenteraad. 
Het voorgelegde document ‘Informatieveiligheidsbeleid Stad en OCMW Ronse’ : 

 Is bindend voor alle diensten van de Stad en het OCMW Ronse : 
o Stad Ronse 
o OCMW Ronse 
o AGB Sport, Cultuur en Ontspanning (SCO) 
o AGB Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB / TIO3) 
o Overo 
o Kunstacademie Vlaamse Ardennen. 

 Is van toepassing op het gehele proces van informatievoorziening en geldt gedurende 
de gehele levenscyclus van informatiesystemen, ongeacht de toegepaste technologie 
en het karakter van de informatie. 

 Geldt voor iedereen die toegang kan nemen tot de informatie van de organisatie 
(personeelsleden, raadsleden, bezoekers, leveranciers, vrijwilligers, stagiairs, …) en 
voor alle (mondelinge en schriftelijke) informatie, gegenereerd, opgehaald en beheerd 
door de organisatie. 

 Strekt zich uit over zowel de strategische, de tactische als de operationele 
organisatieniveaus. 

 Heeft betrekking op ketens van informatiesystemen die zich kunnen uitstrekken tot 
buiten de Stad Ronse en de externe partijen waarmee de Stad en het OCMW Ronse 
samenwerkt.  

Het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast Bureau zorgen voor de uitvoering van 
het informatieveiligheidsbeleid en zij keuren, na goedkeuring van het informatieveiligheidsbeleid, 
het informatieveiligheidsplan goed, krijgen de adviezen meegedeeld en nemen kennis van het 
jaarverslag. 
Het informatieveiligheidsbeleid steunt op 14 toepassingsdomeinen waarbinnen maatregelen 
worden gedefinieerd om de beoogde doelstelling te verwezenlijken. Deze domeinen vinden hun 
oorsprong in de ISO-27002 norm: 

1. Het verschaffen van directieaansturing van en -steun voor informatiebeveiliging in 
overeenstemming met bedrijfseisen en relevante wet- en regelgeving. 

2. Een beheerkader vaststellen om de implementatie en uitvoering van de 
informatiebeveiliging binnen de organisatie te initiëren en te beheersen. 

3. Waarborgen dat medewerkers en contractanten hun verantwoordelijkheden begrijpen 
op het gebied van informatieveiligheid. 
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4. Bewerkstelligen dat informatie een passend beschermingsniveau krijgt dat in 
overeenstemming is met het belang ervan voor de organisatie. 

5. Toegang voor bevoegde gebruikers bewerkstelligen en onbevoegde toegang tot 
systemen en diensten voorkomen. 

6. Zorgen voor correct en doeltreffend gebruik van cryptografie om de vertrouwelijkheid, 
authenticiteit en/of integriteit van informatie te beschermen. 

7. Onbevoegde fysieke toegang tot, schade aan en interferentie met informatie en 
informatieverwerkende faciliteiten van de organisatie voorkomen. 

8. Correcte en veilige bediening van informatieverwerkende faciliteiten waarborgen en de 
organisatie beschermen tegen verlies van gegevens. 

9. Handhaven van de beveiliging van informatie die wordt uitgewisseld binnen een 
organisatie en met een externe entiteit. 

10. Waarborgen dat informatiebeveiliging integraal deel uitmaakt van informatiesystemen 
in de gehele levens- en ontwikkelingscyclus. 

11. De bescherming waarborgen van bedrijfsmiddelen van de organisatie die toegankelijk 
zijn voor leveranciers. 

12. Een consistente en doeltreffende aanpak bewerkstelligen van het beheer van 
informatiebeveiligingsincidenten. 

13. Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten bewerkstelligen. 
14. Voorkomen van schendingen van wettelijke, statutaire, regelgevende of contractuele 

verplichtingen betreffende informatiebeveiliging en beveiligingseisen. 
 
Adviezen 

Het Managementteam geeft een positief advies. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

 
Enig artikel: 
Het ‘Informatieveiligheidsbeleid van de Stad en het OCMW Ronse’, zoals vastgesteld als bijlage, 
goed te keuren. 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

21. Voorstel tot plaatsen van een dringend punt op de agenda in overeenstemming met 
artikel 23 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.                                                            
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 23.  
- Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, 134 §1 en 135 §2 2e lid 5°. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 286 en 287. 
- Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 

betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 
- Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
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- Ministerieel besluit van 03 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 
23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken. 

- De huishoudelijke reglementen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn.  

- Het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 “Politieverordening in het kader van de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 – beperkende maatregelen gemeenteraad en 
raad voor maatschappelijk welzijn.”. 

Relevante documenten 

- Het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 “Politieverordening in het kader van de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 – beperkende maatregelen gemeenteraad en 
raad voor maatschappelijk welzijn.”. 

- Richtlijn van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van 17 maart 2020 omtrent 
COVID-19: virtueel vergaderen van raden: voorlopige richtlijnen. 

- Richtlijn van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van 26 maart 2020 omtrent 
COVID-19: burgemeestersbesluit voor organisatie vergaderingen bestuursorganen 
(update). 

Feiten/context/motivering 

De gemeenten hebben tot taak te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, 
met name te waken over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare 
wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. 
Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten 
is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de 
gemeenten toevertrouwd: het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals 
brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te 
doen ophouden. 

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen 
maken in plaats van de gemeenteraad. Zo bepaalt artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet: 
“In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of 
andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen 
opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder 
verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de 
redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen 
vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden 
bekrachtigd.”. 

Het COVID-19-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding hiervan, valt onder dergelijke 
uitzonderlijke omstandigheden. 

Om deze redenen heeft de burgemeester, de heer Luc Dupont, een politieverordening opgemaakt 
op 14 april 2020 om in overeenstemming met de federale richtlijnen en ter bescherming van de 
volksgezondheid de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in besloten zitting te 
laten doorgaan door gebruik te maken van telefoonconferentie.  

Deze beperkende maatregel geldt voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn tijdens de federale fase van het crisisbeheer en geldt zo lang fysieke 
bijeenkomsten van bestuursorganen afgeraden blijven door de federale regering. 
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Het artikel 23 van het decreet over het Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017 stipuleert als volgt : 
‘Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, 
behalve in spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door 
ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering 
van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.’ 

Aan de gemeenteraadsleden wordt gevraagd om akkoord te gaan met het toevoegen van dit punt 
aan de agenda van de gemeenteraad van 20 april 2020 om bovenvermelde redenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

 
Enig artikel: 
Akkoord te gaan met het toevoegen van een dringend punt aan de agenda van de gemeenteraad, 
met name :  
‘Bij hoogdringendheid. Politieverordening in het kader van de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 – beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. 
Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 14 april 2020.’ 

22. Bij hoogdringendheid.                                                                                             
Politieverordening in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – 
beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. 
Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 14 april 2020. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°. 

- De Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, 134 §1 en 135 §2 2e lid 5°. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 286 en 287. 

- Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 

- Het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

- Het ministerieel besluit van 03 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit 
van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID - 19 te beperken. 

- De huishoudelijke reglementen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn.  

- Het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 “Politieverordening in het kader van 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – beperkende maatregelen gemeenteraad 
en raad voor maatschappelijk welzijn.”. 

Relevante documenten 

- Het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 “Politieverordening in het kader van 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – beperkende maatregelen gemeenteraad 
en raad voor maatschappelijk welzijn.”. 

- Richtlijn van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van 17 maart 2020 omtrent 
COVID-19: virtueel vergaderen van raden: voorlopige richtlijnen. 

- Richtlijn van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van 26 maart 2020 omtrent 
COVID-19: burgemeestersbesluit voor organisatie vergaderingen bestuursorganen 
(update). 
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Feiten/context/motivering 

De gemeenten hebben tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, 
met name te waken over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare 
wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. 

Meer bepaald en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten 
is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de 
gemeenten toevertrouwd: het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals 
brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze 
te doen ophouden. 

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen 
maken in plaats van de gemeenteraad. Zo bepaalt artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet: 
“In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of 
andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen 
opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder 
verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de 
redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen 
vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden 
bekrachtigd.”. 

Het COVID-19-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding hiervan, valt onder dergelijke 
uitzonderlijke omstandigheden. 
 
De federale overheid dringt aan op een gegarandeerde goede werking van de publieke 
diensten. De Vlaamse overheid dringt daarom aan om de gemeenteraden verder te laten 
plaatsvinden: 
"Gemeenteraden, politieraden etc. blijven doorgaan, maar mogen op een andere manier 
georganiseerd worden, rekening houdend met het vermijden van nauw en intensief contact." 

Volgens het bericht "COVID-19: burgemeesterbesluit voor organisatie vergaderingen 
bestuursorganen (update)" van het Agentschap Binnenlands Bestuur dient de keuze voor een 
digitale of virtuele vergadering vastgelegd te worden in een burgemeestersbesluit, op basis van 
artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet.  

Volgens het bericht "COVID-19: Update over welke punten kunnen geagendeerd worden  
op vergaderingen van lokale bestuursorganen" en het bericht "Gemeenteraden en het 
Coronavirus COVID-19: vraag en antwoord (update 25 maart 2020)" van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur dient de dagelijkse werking in toepassing van het ministerieel besluit van 
23 maart 2020 gegarandeerd te worden. Dit houdt in dat de agendapunten zich niet langer 
dienen te beperken tot de strikt noodzakelijke agendapunten. Alle punten kunnen dus op de 
agenda geplaatst worden. 

Volgens het bericht "Goede praktijkvoorbeelden over de werking van lokale besturen tijdens de 
coronacrisis" is het niet mogelijk dat de fractieleiders bij volmacht in naam van hun fractieleden 
stemmen. Elk raadslid moet zijn stem zelf kunnen uitbrengen. 

Het stadsbestuur heeft reeds op 16 maart 2020, uit voorzorgsmaatregel en ter bescherming van 
de gezondheid van mandatarissen en publiek tegen het besmettingsgevaar van COVID-19 
besloten om de vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, via 
telefoonconferentie te laten verlopen.  

Hierdoor blijft het debat en stemming per agendapunt mogelijk. Het nodige wordt ook gedaan 
om onder meer de openbaarheid van bestuur te garanderen overeenkomstig de algemene 
principes van het decreet over het Lokaal Bestuur (inzage beslissingen en zittingsverslag op de 
website van de stad). 
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Om deze redenen heeft de burgemeester, de heer Luc Dupont, een politieverordening opgemaakt 
om in overeenstemming met de federale richtlijnen en ter bescherming van de volksgezondheid 
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in besloten zitting te laten doorgaan 
door gebruik te maken van telefoonconferentie.  

Deze beperkende maatregel geldt voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn tijdens de federale fase van het crisisbeheer en geldt zo lang fysieke 
bijeenkomsten van bestuursorganen afgeraden blijven door de federale regering. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
Het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 te bekrachtigen:  

Politieverordening in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – 
beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. 

Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, 134 §1 en 135 §2 2e lid 5°. 
- Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 286 en 287. 
- Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 

betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 
- Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
- Ministerieel besluit van 03 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 

23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID - 19 te beperken. 

- De huishoudelijke reglementen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn.  

 
Relevante documenten 

- Richtlijn van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van 17 maart 2020 omtrent 
COVID-19: virtueel vergaderen van raden: voorlopige richtlijnen 

- Richtlijn van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van 26 maart 2020 omtrent 
COVID-19: burgemeestersbesluit voor organisatie vergaderingen bestuursorganen 
(update) 

 
Feiten/context/motivering 

De gemeenten hebben tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, 
met name te waken over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare 
wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. 
Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten 
is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de 
gemeenten toevertrouwd: het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals 
brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te 
doen ophouden. 

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen 
maken in plaats van de gemeenteraad. Zo bepaalt artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet: 
“In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of 
andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen 
opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder 
verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de 
redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen 
vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden 
bekrachtigd.”. 
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Het COVID-19-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding hiervan, valt onder dergelijke 
uitzonderlijke omstandigheden. 

De federale overheid dringt aan op een gegarandeerde goede werking van de publieke diensten. 
De Vlaamse overheid dringt daarom aan om de gemeenteraden verder te laten plaatsvinden: 
"Gemeenteraden, politieraden etc. blijven doorgaan, maar mogen op een andere manier 
georganiseerd worden, rekening houdend met het vermijden van nauw en intensief contact." 

Volgens het bericht "COVID-19: burgemeesterbesluit voor organisatie vergaderingen 
bestuursorganen (update)" van het Agentschap Binnenlands Bestuur dient de keuze voor een 
digitale of virtuele vergadering vastgelegd te worden in een burgemeestersbesluit, op basis van 
artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet.  

Volgens het bericht "COVID-19: Update over welke punten kunnen geagendeerd worden op 
vergaderingen van lokale bestuursorganen" en het bericht "Gemeenteraden en het Coronavirus 
COVID-19: vraag en antwoord (update 25 maart 2020)" van het Agentschap Binnenlands Bestuur 
dient de dagelijkse werking in toepassing van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 
gegarandeerd te worden. Dit houdt in dat de agendapunten zich niet langer dienen te beperken 
tot de strikt noodzakelijke agendapunten. Alle punten kunnen dus op de agenda geplaatst 
worden. 

Volgens het bericht "Goede praktijkvoorbeelden over de werking van lokale besturen tijdens de 
coronacrisis" is het niet mogelijk dat de fractieleiders bij volmacht in naam van hun fractieleden 
stemmen. Elk raadslid moet zijn stem zelf kunnen uitbrengen. 

Het stadsbestuur heeft reeds op 16 maart 2020, uit voorzorgsmaatregel en ter bescherming van 
de gezondheid van mandatarissen en publiek tegen het besmettingsgevaar van COVID-19 
besloten om de vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, via 
telefoonconferentie te laten verlopen.  

Hierdoor blijft het debat en stemming per agendapunt mogelijk. Het nodige wordt ook gedaan om 
onder meer de openbaarheid van bestuur te garanderen overeenkomstig de algemene principes 
van het decreet over het Lokaal Bestuur (inzage beslissingen en zittingsverslag op de website 
van de stad). 
 
Besluit: 

Artikel 1:  
De burgemeester wenst, in overeenstemming met de federale richtlijnen ter bescherming van de 
volksgezondheid, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in besloten zitting 
te laten doorgaan door gebruik te maken van telefoonconferentie.  

Deze beperkende maatregel geldt voor de bijeenkomsten van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn tijdens de federale fase van het crisisbeheer en geldt zo lang fysieke 
bijeenkomsten van bestuursorganen afgeraden blijven door de federale regering. 

Artikel 2: 
Deze beslissing voor bekrachtiging voor te leggen op de eerstvolgende gemeenteraad. 
 
Ronse, 14 april 2020 
 
Burgemeester 
Luc Dupont 
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Financieel beheer 

23. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Youssef Elidrissi, raadslid, namens de 
Groen-fractie, houdende aanpassing van het belastingreglement DIFTAR door het 
invoeren van sociale correcties op de DIFTAR-afrekening.                                               
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗  Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid Artikel 40    
 §3, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Artikels 326 
tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 
- Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer bepaald Artikel 3 §1. 
- Het decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid – en 

latere wijzigingen (DABM). 
- Materialendecreet - het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam 

beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen. 
- Vlarema – het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van 

het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen en latere wijzigingen. 

- Het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (UHA) zoals 
˗ vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 september 2016, gewijzigd op 17 mei 

2019. 
˗ Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
       geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 

28 mei 2010 en 17 februari 2012. 
- De omzendbrief BB 2008/07 inzake het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging,  de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 

- De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 
- Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2001 houdende overdracht van de 

ophaling van huisvuil, grof vuil, GFT en papier en karton aan I.VL.A. 
˗ De gemeenteraadsbeslissing van 06 juli 2015 betreffende de verlenging van de 
       opdrachthoudende vereniging I.VL.A. voor een termijn van 18 jaar, met ingang van 01 

april 2016 en lopend tot en met 31 maart 2034 en gelet op Artikel 3 van de statuten van 
I.VL.A. van 18 december 2014 met betrekking tot de bevoegdheidsoverdracht voor het 
afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten. 

˗ De gemeenteraadsbeslissing van 07 mei 2007 betreffende het algemeen reglement op 
de administratieve sancties en latere wijzigingen. 

˗ Het besluit van de gemeenteraad van 04 juni 2007 houdende invoering van het 
Diftarsysteem voor de ophaling van het restafval vanaf 01 januari 2008. 

˗ De princiepsbeslissing van de Raad van Bestuur van I.VL.A. van 07 mei 2013 over de 
vaststelling van een uniforme prijs voor afhaling van grof vuil en snoeihout aan huis op 
afroep. 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 oktober 2016 
(princiepsbeslissing voor het installeren van een weegbrugsysteem en het 
toevertrouwen van de studie hiervoor aan SOLVA). 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 maart 2017 
(aanstelling SOLVA voor het opmaken van een studie). 

˗ De beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 augustus 
2017 en 23 oktober 2017 in verband met de tarieven en betaalwijze. 

˗ De beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 (heraanleg van het recyclagepark 
– leveren en plaatsen van DIFTAR-voorzieningen – bedieningszuil met identificatie-en 
registratiesysteem, de nodige hard- en software en de slagbomen).
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˗ De beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 (heraanleg van het recyclagepark 
– leveren en plaatsen van twee verplaatsbare weegbruggen in opbouw en aansluitbaar 
op de bestaande infrastructuur en toekomstige Diftar voorzieningen). 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 16 september 2019 
betreffende het verlaten van het concept van “de betalende en gratis zone” en te kiezen 
voor het concept “100kg gratis”, zoals gebruikt wordt in het ILvA samenwerkingsgebied. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 houdende aanpassing van het 
belastingreglement DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling 
aan huis, de inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep 
en voor het gebruik van het recyclagepark. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende goedkeuring van het 
Politiereglement voor de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen. 

Relevante documenten 

˗ Mailbericht van 09 maart 2020 van de heer Lech Schelfout houdende vraag tot agendering 
van een bijkomend agendapunt betreffende aanpassing van het belastingreglement DIFTAR 
door het invoeren van sociale correcties op de DIFTAR-afrekening  

˗ Mailbericht van donderdag 16 april 2020 van de heer Youssef Elidrissi, raadslid van de 
Groen-fractie, houdende de vraag tot het opnieuw agenderen van het bijkomend 
agendapunt inzake aanpassing van het belastingreglement DIFTAR door het invoeren van 
sociale correcties op de DIFTAR-afrekening 

˗ Reglementen van bestaande sociale correcties in onder andere Kortenberg, Oud-Heverlee, 
Bierbeek, Kalmthout, Tremelo, Bekkevoort, Sint-Gilis-Waas, Boutersem en in het bijzonder 
Sint-Niklaas. 

Feiten/context/motivering 

Om de armoedeproblematiek in Ronse tegen te gaan, stelt de Groen-fractie voor om ook in Ronse 
een sociale correctie op het DIFTAR-systeem toe te passen. Dit omdat het DIFTAR-systeem op 
heden berekend wordt per gezin en er geen rekening wordt gehouden met de samenstelling of het 
socio-economisch profiel van het gezin. Een daling van de kosten van het DIFTAR-systeem draagt 
bij tot de strijd tegen armoede, meer bepaald kinderarmoede of armoede in gezinnen die afhankelijk 
zijn van een uitkering of waarvan één of meerdere gezinsleden ziek zijn. 

Uitgangspunten : 
- een korting voor gezinnen waar één iemand leefloon krijgt of een verhoogde tegemoetkoming 

(automatische toekenning) : tot €20 per jaar, per gezinslid 
- een korting per persoon die incontinentiemateriaal gebruikt of die veel afval produceert wegens 

ziekte (toekenning op basis van attest) : tot €20 per jaar.  

Voordracht 

Op voorstel van de Groen-fractie. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen tegen: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, 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: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 
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Artikel 1:  
Het belastingreglement DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan 
huis, de inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor het 
gebruik van het recyclagepark wordt, door toevoeging van een luik “sociale correcties op de 
DIFTAR-afrekening” aan Artikel 4 van het belastingreglement, als volgt aangepast : 

Doelgroep 
Bepaalde inwoners kunnen om sociale redenen een korting krijgen op hun DIFTAR-facturen, met 
name : 

o personen die deel uitmaken van een gezin waarvan een gezinslid het leefloon of de 
voorkeurtarieven inzake gezondheidszorgen krijgt.  Deze korting wordt automatisch 
toegekend 

o personen die door incontinentieproblemen of ziekte veel afval produceren.  
Voorwaarden 
Volgende groepen krijgen een vermindering van 10 EUR per gezinslid, verdeeld over twee 
referentieperiodes (1 januari – 30 juni en 1 juli – 31 december) : 

o personen deel uitmakend van een gezin waarvan een gezinslid het leefloon geniet in 
toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie of waarvan een gezinslid gerechtigd was op steun die geheel of gedeeltelijk ten 
laste wordt genomen van de federale Staat op grond van de artikelen 4 en 5 van de wet 
van 02 april 1965. Deze gezinnen kunnen hun gezinssituatie bewijzen als zij 
voorkomen op de lijsten met personen die het leefloon genieten of die gerechtigd 
zijn op steun van de Staat. 

o personen deel uitmakend van een gezin waarvan een gezinslid geniet van de 
voorkeurtarieven inzake gezondheidszorg op basis van artikel 25 § 2 van de wet van 
09 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. Deze gezinnen kunnen hun gezinssituatie bewijzen door middel 
van een attest van hun ziekenfonds, waaruit blijkt dat het gezinslid geniet van de 
voorkeurtarieven inzake gezondheidszorg. Deze vermindering geldt evenwel niet voor 
gepensioneerden die niet genieten van de voorkeurstarieven inzake gezondheidszorg. 

Volgende groepen krijgen een vermindering van 20 EUR per persoon per aanslagjaar : 
o personen die in aanmerking komen voor de incontinentietoelage van de verplichte 

ziekteverzekering voor zover zij verzorgd worden in een thuiszorgsituatie (namelijk 
personen die op de Katzschaal een score hebben van 3 tot 4 punten voor het criterium 
incontinentie). 

o zwaar behoevende personen in de thuiszorg die in aanmerking komen, in het kader van 
de zorgverzekering, voor tussenkomst professionele zorg voor zover het 
incontinentiemateriaal betreft (namelijk personen die op de BEL-schaal een score hebben 
van 2 tot 3 punten voor het criterium incontinentie). 

o personen die in het kader van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(VAPH) omwille van een lichamelijk letsel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming 
incontinentie (leeftijd tussen 4 en 65 jaar). 
Deze personen moeten via een attest van de zorgkas, het ziekenfonds of het VAPH 
bewijzen dat zij in het aanslagjaar voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

o personen die door hun ziekte veel huisvuilzakken nodig hebben. Deze personen moeten 
in het aanslagjaar hun situatie bewijzen door middel van een attest van een 
specialist-geneesheer. 

De verminderingen worden rechtstreeks verrekend op het aanslagbiljet dat door I.VL.A aan de 
gebruikers van een huisvuilcontainer wordt verstuurd. 
 
De voorzitter schorst de vergadering omwille van de aanvang van de OCMW-raad die 
gevolgd wordt door de vragenronde. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de gemeenteraad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


