
 

 

 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeente- 
en OCMW-raad 
 

 
Ronse, donderdag 25 juni 2020 
 

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op maandag 
29 juni 2020 om 19:00 uur. 

AGENDA GEMEENTERAAD 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

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

Wonen en omgeving 

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

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

Economie 

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

Leven en welzijn 

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

Verzelfstandiging 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

AGENDA OCMW-RAAD 

  Bijkomende punten van de openbare zitting 

Varia 

7.    Bijkomend punt voorgebracht door raadslid Koen Haelters inzake de open brief d.d. 21 juni 
2020 van het gemeenschappelijk vakbondsfront aan de gemeenteraadsleden van Ronse : 
ernstige onrechtmatigheden binnen het OCMW.                                                                    
Kennisname 

U kan de dossiers online inkijken via de beveiligde webtoepassing ftp://ftp.ronse.be. Inloggen kan 
met uw gebruikersnaam en paswoord. 
Aan de raadsleden wordt gevraagd het beroepsgeheim en de discretieplicht in acht te nemen. 

 
Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


