
 

 

 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeente- 
en OCMW-raad 
 

 
Ronse, donderdag 27 augustus 2020 
 

 

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

AGENDA GEMEENTERAAD 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Mobiliteit 

17. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Guillaume Devos, raadslid, namens de Open 
Vld-fractie, houdende verzoek aan het stadsbestuur tot indienen van een subsidiedossier 
voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen.                            
Beslissing. 

18. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, 
houdende verzoek aan het stadsbestuur tot het veiliger maken van schoolomgevingen.  
Goedkeuring. 

19. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, 
houdende voorstellen voor een duurzame, vlotte en veilige schoolmobiliteit.               
Goedkeuring. 

Leven en welzijn 

20. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, 
houdende verzoek aan het stadsbestuur tot het opvolgen van de schoolloopbanen van 
jongeren die in de Stad Ronse wonen.                                                                            
Goedkeuring. 

21. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, 
houdende voorstel tot uitreiken van een coronapremie aan het zorgpersoneel uit onder 
andere de woonzorgcentra, de sector van de thuisverpleging en thuishulp.                                       
Goedkeuring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

AGENDA OCMW-RAAD 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

 

Leven en welzijn 

4.    Bijkomend punt voorgebracht door raadslid Koen Haelters inzake de verdere bespreking inzake 
de arbeidsomstandigheden binnen WZC De Linde, naar aanleiding van de reactie van het 
gemeenschappelijk vakbondsfront op de uitspraken tijdens de vergadering d.d. 29/06/2020 en 
de diverse nieuwe klachten.                                                                                                
Kennisname. 

5.    Bijkomend punt voorgebracht door de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, houdende 
voorstel tot uitreiken van een coronapremie aan het zorgpersoneel uit onder andere de 
woonzorgcentra, de sector van de thuisverpleging en thuishulp.                                         
Goedkeuring. 

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 


