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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 13 JULI 2020 

 
Ignace Michaux, schepen-voorzitter. 

Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, 
schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

Burgemeester Luc Dupont (CD&V) is niet aanwezig. Schepen-voorzitter Ignace Michaux (CD&V) 
neemt het voorzitterschap waar. 

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Raamovereenkomst voor het onderhoud van de beglazing van de stadsgebouwen. Aanduiden 
dienstverlener. Kennisname. 

Openbare veiligheid 

2. Vrijwilligers team preventie - verderzetting - goedkeuring 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

3. Leveren van verkeersborden, signalisatiemateriaal en straatsnaamborden 2020-2021-2022 

4. Aankoop van begraafplaatsbenodigdheden. Goedkeuring gunning. 

Economie 

5. Toekennen budget middenstandscontact voor activiteiten in 2020 voor de Unie der 
Handelaars.  Beslissing. 

Vrije tijd 

6. Overeenkomst tussen het Stadsbestuur Ronse en het Erfgoedbureau Erfgoed en Innovatie 
vzw betreffende de opmaak van een UNESCO-dossier voor de Fiertelommegang. Aanpassing. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

7. Plaatsen van LED-borden voor publieke en private berichtgeving via domeinconcessie. 
Principiële goedkeuring. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Raamovereenkomst voor het onderhoud van de beglazing van de stadsgebouwen. 
Aanduiden dienstverlener. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 
De toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten (A-Divisie) van T.M.V.W. dd. 26 mei 2014, op heden 
genoemd Servicecentrum Creat/Farys. 
Relevante documenten 
- Email dd. 1 juli 2020 van dhr Frederik Haentjens m.b.t. het resultaat van  de minicompetitie. 
- Inventaris van de firma ISS Facility Services nv van 25 juni 2020, zijnde de meest voordelige offerte. 
Feiten/context/motivering 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 14 oktober 2019 goedkeuring 
om toe te treden tot het raamcontract voor “Onderhoud van de beglazing van de stadsgebouwen” van 
het servicecentrum Creat/Farys. 
Conform de toetredingsmodaliteiten werd er door Creat/Farys een minicompetitie georganiseerd 
tussen de dienstverleners Ariel nv, Zagerijstraat 40 te 2240 Massenhoven en ISS Facility Services nv, 
Leuvensesteenweg 248C te 1800 Vilvoorde. 
De firma ISS Facility Services nv diende de meest voordelige offerte in. 
Voor de stadsgebouwen (incl. het politiegebouw, CC De Ververij, de sporthal en het stedelijk 
zwembad) komt de jaarlijkse kost op € 11.213,04  excl. btw of € 13.567,78 incl. 21% btw, zijnde € 
44.852,16 excl. btw of € 54.271,11 incl. 21% btw per 4 jaar. 
De bijdrage in de werkingskosten bedraagt 7,5% excl. btw.  
De instap in de nieuwe raamovereenkomst zal gebeuren na de opstartvergadering die eerstdaags met 
Creat en de firma ISS Facility Services nv wordt vastgelegd. 
De uitgave voor deze opdracht voor 2020 is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op 
budgetcode AR 6103000, en op de beleidsitems van de verschillende stadsgebouwen. 
De uitgave voor deze opdracht voor de volgende jaren zal worden voorzien in het exploitatiebudget 
van 2021, 2022 en 2023 op budgetcode AR 6103000, en op de beleidsitems van de verschillende 
stadsgebouwen. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Neemt kennis van het resultaat van de minicompetitie voor het onderhoud van de beglazing van de 
stadsgebouwen, uitgevoerd in opdracht van Creat/Farys. 
 

Openbare veiligheid 

2. Vrijwilligers team preventie - verderzetting - goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
Collegenota 4/5/20 betreffende aanstelling vrijwilligers team preventie 

Feiten/context/motivering 

De samenwerking met de vrijwilligers verliep zeer vlot tijdens de ramadan. Er waren bij politie minder 
meldingen inzake corona, en quasi geen meldingen in verband met de ramadan, wat de voorbije jaren 
wel anders is geweest.  
Gezien de meeste mensen van de gemeenschappen niet naar hun thuisland kunnen, stelden de 
vrijwilligers zelf voor om tijdens de vakantiemaanden ook mee toezicht te houden ’s avonds om 
overlast te voorkomen. 
Daarom willen wij graag het project verder zetten. Bedoeling is dat de vrijwilligers per 2 op baan gaan. 
De uren zullen geregeld worden in samenspraak met vzw Léjo. De coördinatie van de vrijwilligers zal 
gebeuren door Hilke, in tandem met 1 van de vrijwilligers. 
Doelstelling: 
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Verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in de stad dmv burgerparticipatie 
Verminderen van overlast 
Versterking van sociale samenhang 
De taken van de vrijwilligers zijn: 

- De vrijwilliger werkt vanuit een vertrouwensrelatie en zal corrigerend optreden bij 
overlastgevend gedrag. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid, vriendelijk en duidelijk, 
nooit autoritair. 

- De vrijwilligers volgen op voorhand afgesproken routes, met extra aandacht voor de 
verschillende hotspots. Dit wordt aangevuld met eventuele nieuwe signalen van overlast. 

- De vrijwilligers vormen de brugfunctie tussen de jongeren en de stad; zij zullen signalen van de 
jongeren doorgeven aan de preventiedienst en zullen de info over vrijetijdsinitiatieven 
doorspelen aan de jongeren. 

- De vrijwilligers zullen vooral bemiddelend optreden, ,de vertrouwensband is zeer belangrijk.ze 
treden op als vaderfiguren. 

- Informatie over jongeren wordt doorgegeven aan Hilke, enkel indien dit in het belang is van de 
jongere én met hun medeweten. Hilke beslist of er informatie over jongeren wordt 
doorgegeven aan politie. 

- Op geregelde tijdstippen wordt overleg georganiseerd met politie en het stadsbestuur. 
- Elke vrijwilliger heeft een pasje, opgemaakt door politie, dat hij toont wanneer er naar gevraagd 

wordt. 
Teneinde de onkosten te vergoeden, stel ik voor om ook hier  een vrijwilligersvergoeding van 10€ per 
shift te voorzien 
Eventuele nieuwe kandidaten zullen terug voorgelegd worden aan politie en het schepencollege. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met de verdere samenwerking met de vrijwilligers team preventie. 
Artikel 2: 
De vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding van 10€ per gewerkte shift. 
Artikel 3.  
Vraagt om een evaluatie op het college te brengen. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

3. Leveren van verkeersborden, signalisatiemateriaal en straatsnaamborden 2020-2021-2022 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet) en artikel 57. 
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 

- het verslag van nazicht opgesteld door de Technische Dienst op 8 juli 2020. 
- offerte van Trafiroad NV uit Lokeren. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “LEVEREN VAN VERKEERSBORDEN,SIGNALISATIEMATERIAAL EN 
STRAATNAAMBORDEN 2020-2021-2022” werd een bestek met nr. A87 opgesteld door de 
Technische Dienst. 
Deze opdracht is als volgt opgedeeld: 
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* Basisopdracht (LEVEREN VAN VERKEERSBORDEN,SIGNALISATIEMATERIAAL EN 
STRAATNAAMBORDEN 2020-2021-2022), raming: € 35.263,75 excl. btw of € 42.669,14 incl. 21% 
btw; 
* Verlenging 1 (LEVEREN VAN VERKEERSBORDEN,SIGNALISATIEMATERIAAL EN 
STRAATNAAMBORDEN 2020-2021-2022), raming: € 35.263,75 excl. btw of € 42.669,14 incl. 21% 
btw; 
* Verlenging 2 (LEVEREN VAN VERKEERSBORDEN,SIGNALISATIEMATERIAAL EN 
STRAATNAAMBORDEN 2020-2021-2022), raming: € 35.263,75 excl. btw of € 42.669,14 incl. 21% 
btw. 
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 105.791,25 excl. btw of € 128.007,42 incl. 
21% btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 8 juni 2020 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 8 juni 2020 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- SIGNCO BVBA, Jozef De Blockstraat 74 te 2830 Willebroek; 
- TRAFIROAD NV, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren; 
- REMOTEC BELGIE, Poortakkerstraat 7 te 9051 Sint-Denijs-Westrem; 
- VERFAILLIE-LEROY NV, Werviksestraat 94 te 8902 Zillebeke; 
- QUALITY SIGNS BVBA, Industrielaan 15 te 8501 Heule. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 26 juni 2020 om 11.30 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 24 oktober 2020. 
Er werden 4 offertes ontvangen: 
- TRAFIROAD NV, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren (€ 19.369,15 excl. btw of € 23.436,67 incl. 21% 
btw); 
- VERFAILLIE-LEROY NV, Werviksestraat 94 te 8902 Zillebeke (€ 21.785,30 excl. btw of € 26.360,21 
incl. 21% btw); 
- SIGNCO BVBA, Jozef De Blockstraat 74 te 2830 Willebroek (€ 24.446,26 excl. btw of € 29.579,97 
incl. 21% btw); 
- QUALITY SIGNS BVBA, Industrielaan 15 te 8501 Heule (€ 20.480,81 excl. btw of € 24.781,78 incl. 
21% btw); 
De Technische Dienst stelde op 8 juli 2020 het verslag van nazicht van de offertes op. 
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de basisopdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde TRAFIROAD NV, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren, tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 19.369,15 excl. btw of € 23.436,67 incl. 21% btw. 

Na beraadslaging 

 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 juli 2020, opgesteld 
door de Technische Dienst. 
Artikel 2 :  
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 :  
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde TRAFIROAD NV, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren, tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 19.369,15 excl. btw of € 23.436,67 incl. 21% btw. De verlengingen 
worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht. 
Artikel 4 :  
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
A87. 
Artikel 5 :  
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget 2020 onder 
rekeningnummer 6130100 - beleidsitem 02000 en in het exploitatiebudget van de daaropvolgende 
dienstjaren. 
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4. Aankoop van begraafplaatsbenodigdheden. Goedkeuring gunning. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet). 
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/082 van de technische dienst van 8 juli 2020, zijnde het verslag van nazicht van de 
offertes. 
- Offerte Honor Piëteitstechniek. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “Aankoop begraafplaatsbenodigdheden” werd een bestek met nr. A93.b 
opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.000,00 excl. btw of € 29.040,00 incl. 21% btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 16 maart 2020 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
- Van Haut nv, Hogenakkerhoekstraat 4 te 9150 Kruibeke; 
- Ziet verder beheer, Vliegweg 14 te NL-1261 GL Blaricum; 
- Honor Piëteitstechniek, Palmpolstraat 88 te NL-1327 CJ  Almere; 
- GT Begraafplaatstechniek, Wilhelminastraat 20 te NL-4818 SG  Breda. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 30 april 2020 om 12.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 28 augustus 2020. 
Er werden 3 offertes ontvangen: 
- Ziet verder beheer, Vliegweg 14 te NL-1261 GL Blaricum (€ 23.941,00 excl. btw of € 28.968,61 incl. 
21% btw); 
- Honor Piëteitstechniek, Palmpolstraat 88 te NL-1327 CJ  Almere (€ 23.163,95 excl. btw of 
€ 28.028,38 incl. 21% btw); 
- Van Haut nv, Hogenakkerhoekstraat 4 te 9150 Kruibeke (€ 23.213,00 excl. btw of € 28.087,73 incl. 
21% btw); 
De Technische Dienst stelde op 8 juli 2020 het verslag van nazicht van de offertes op. 
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Honor Piëteitstechniek, Palmpolstraat 88 te NL-1327 CJ  Almere, tegen 
het nagerekende offertebedrag van € 23.163,95 excl. btw of € 28.028,38 incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht dient voorzien te worden bij de eerstvolgende wijziging van het 
meerjarenplan. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 juli 2020, opgesteld 
door de Technische Dienst. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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Artikel 3: 
De opdracht “Aankoop begraafplaatsbenodigdheden” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Honor Piëteitstechniek, 
Palmpolstraat 88 te NL-1327 CJ  Almere, tegen het nagerekende offertebedrag van € 23.163,95 excl. 
btw of € 28.028,38 incl. 21% btw. 
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 50 kalenderdagen. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
A93.b. 
Artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien bij de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan. 
 

Economie 

5. Toekennen budget middenstandscontact voor activiteiten in 2020 voor de Unie der 
Handelaars.  Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal  bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

- Nota en beslissing college 26 augustus 2019 

Feiten/context/motivering 

Middenstandscontact 
Tot 2020 werd jaarlijks een budget voorzien door de stad Ronse voor de activiteiten die georganiseerd 
werden door de Unie der handelaars en UNIZO. Dit bedrag bedroeg jaarlijks 15.000€ en werd 
verdeeld over Unizo en de Unie der handelaars naargelang de activiteiten die werden georganiseerd 
en de uitgaven die ze hadden. 
Afhankelijk van de soort activiteiten werd soms een bijkomend bedrag van 5.000€ gefinancierd door 
de stad, zoals bv. voor de modeshow ( meerdere jaren) en voor Vitrinegloed ( een eerste keer in 
2019). 
De Unie der Handelaars had aangegeven dat de jaarlijkse bijdrage door de stad voor hun activiteiten 
beter zou vastgelegd worden op 25.000€ en dat dit bedrag enkel kan aangewend worden door de 
UDH.  
In de collegebeslissing van 26 augustus 2019 werd dit goedgekeurd. 
Opvraging budget 2020 
De UDH vraagt nu dit budget op voor de kosten die reeds gemaakt zijn in 2020 en voor de uitgaven 
die nog voorzien zijn in 2020. Gezien de Coronacrisis werden bepaalde activiteiten geannuleerd. Voor 
bepaalde activiteiten werden reeds kosten gemaakt ( Smakelijk Shoppen), voor andere activiteiten 
heeft men inkomsten mislopen ( braderie). 
De unie vraagt om het budget van 25.000€ te bekomen om hun werking te kunnen verzekeren in 
2020. Momenteel hebben ze geen reserve meer om activiteiten verder te organiseren, vandaar de 
vraag om de bijdrage reeds nu te storten. 
Zij hebben een overzicht gemaakt van de : 

- reeds gemaakte kosten in 2020 
- overzicht extra kosten door Corona 
- voorziene kosten voor de activiteiten die nog zullen georganiseerd worden in 2020 
- voorzien inkomsten in 2020 
- Inkomsten die niet konden gegenereerd worden agv Corona 

In bijlage vindt u het volledig overzicht dat door de UDH werd opgemaakt. Facturen zijn te consulteren 
via de penningmeester Ludwig De Tandt of de voorzitter Willy De Praeter. 
Zij zijn ook steeds bereid om een toelichting te geven tijdens een collegezitting.  
Extra informatie bij het overzicht 
‘Reeds gemaakte kosten 2020- onkosten’ 
Het woord ‘onkosten’ moet beschouwd worden als ‘ algemene werkingsmiddelen UDH’. 
Wat zit hierin?  

- Afsluiten van verzekeringen 
- Vrijwilligers die betaald worden voor allerlei acties 
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- Algemene kosten drukwerk ( postzegels, enveloppen,…) 
- Aankoop computersoftware  
- Aankoop PC 
- Kosten die verbonden zijn aan de algemene vergaderingen 
- Kosten nieuwjaarsreceptie 
- … 

‘Reeds gemaakte kosten 2020- onkosten’ 
Lekker shoppen: 

- Publiciteitscampagne was reeds volledig uitgewerkt en facturen betaald ( affiches, 
radiocampagne, fb advertenties,…) 

- Pralines werden reeds aangekocht en verdeeld bij alle handelaars 
‘Reeds gemaakte kosten 2020- onkosten’ 
Valentijn: 

- Aankoop ballonnen + snoep 

Adviezen/visum 

De UDH heeft me gecontacteerd met de vraag of het budget van 2020 nu reeds kon betaald worden. 
Men heeft via de braderie en door Corona inkomsten gemist en tot op heden wel extra kosten moeten 
maken agv de Coronacrisis ( bv. verdeling handgel bij alle handelaars, campagne ‘ lokaal shoppen’ bij 
de handelaars ( mailings etc.). 
Ter verduidelijking: het budget van 25.000€ zijn eigenlijk hun werkingsmiddelen voor dit jaar. Het 
budget van 14.700€ dat goedgekeurd werd in de collegebeslissing van 15 juni 2020 betreft de 
activiteiten die georganiseerd werden in 2019. 
Om de continuïteit van de werking van de UDH te kunnen garanderen in 2020 en om hen toe te laten 
om de voorziene activiteiten in 2020 te kunnen organiseren, stel ik voor om het bedrag van 25.000€ te 
storten op de rekening van het Middenstandscontact zijnde BE77 0010 1942 5742. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te hebben genomen van het overzicht, opgemaakt door de Unie der Handelaars, meerbepaald 
omtrent: 

- reeds gemaakte kosten in 2020 
- overzicht extra kosten door Corona 
- voorziene kosten voor de activiteiten die nog zullen georganiseerd worden in 2020 
- voorzien inkomsten in 2020 
- Inkomsten die niet konden gegenereerd worden agv Corona 

Artikel 2: 
Akkoord te gaan om een voorschot van 15.000€ te storten op de rekening van het 
Middenstandscontact, zijnde BE77 0010 1942 5742. Deze bijdrage wordt voorzien voor de activiteiten 
in 2020, georganiseerd door de Unie der Handelaars en om de werking van de Unie der Handelaars 
te kunnen verderzetten. 
De rest van het bedrag zal toegekend worden na het verkrijgen van de gevraagde info ivm de  actie 
“lekker shoppen” en de onkosten voor de braderie. 
 

Vrije tijd 

6. Overeenkomst tussen het Stadsbestuur Ronse en het Erfgoedbureau Erfgoed en Innovatie 
vzw betreffende de opmaak van een UNESCO-dossier voor de Fiertelommegang. 
Aanpassing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

De Gemeenteraadsbeslissing dd° 2 september 2019, houdende goedkeuring van de overeenkomst 
tussen het Stadsbestuur Ronse en het Erfgoedbureau Erfgoed en Innovatie vzw betreffende de 
opmaak van een UNESCO-dossier betreffende de Fiertelommegang 
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Het voorstel vanwege Het Erfgoedbureau Erfgoed en Innovatie vzw, teneinde de uitvoering van deze 
overeenkomst te garanderen binnen de vastgestelde termijn, rekening houdend met de specifieke 
omstandigheden waarin de Fiertel 2020 plaatsvond 
Daardoor is het noodzakelijk om een aanpassing in de voorziene periodieke betalingsschijven door te 
voeren, evenwel mits behoud van de voorziene einddatum 
Het voorstel om de Fiertelommegang 2020 als een uniek gegeven te beschouwen en als zodanig te 
documenteren met drie bijkomende interviews, voor een bedrag van 1016,40 €; 

Feiten/context/motivering 

De problematiek rond het coronavirus maakte dat de Fiertelommegang van 2020 niet kon 
gedocumenteerd worden zoals voorzien in de initiële overeenkomst, waardoor dit initiatief verschoven 
dient te worden naar de editie van 2021; 
Daarnaast wordt ook voorgesteld om de bijzondere Fiertelommegang van 2020 te documenteren met 
enkele bijkomende interviews, af te nemen met de hoofdrolspelers, teneinde deze unieke 
omstandigheid vast te leggen voor de toekomst. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorgestelde verschuiving in de betalingsschijven goed te keuren. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het afnemen van de voorgestelde interviews rond de Fiertelommegang 2020. 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

7. Plaatsen van LED-borden voor publieke en private berichtgeving via domeinconcessie. 
Principiële goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2020/083 van de technische dienst van 13 juli 2020.  

Feiten/context/motivering 

- Om de visuele communicatie in het straatbeeld te verbeteren en om de inwoners te 
informeren over gemeentelijke activiteiten, evenementen, werkzaamheden,… kan de stad 
gebruik maken van elektronische informatieborden (LED-borden). 

- Via een domeinconcessie kan de stad aan een derde partij grond ter beschikking stellen 
waarop LED-borden kunnen geplaatst worden. Hiertoe zal een bekendmaking gebeuren 
waarbij de concessievoorwaarden worden gepubliceerd (voorwaarden deelneming, duur 
concessie, gunningscriteria, technische beschrijving,…) en er een oproep naar kandidaten is.  

- De bedoeling is dat de stad op 2 locaties een strookje grond ter beschikking stelt waarop een 
derde partij als tegenprestatie een informatiebord plaatst, zowel bestemd voor het weergeven 
van stedelijke info als voor commerciële info. Er zal een evenredige verdeling van zendtijd 
worden gevraagd en de modaliteiten omtrent het verschijnen van de stedelijke boodschappen 
wordt nog verder beschreven. 

- Aan het College wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan met de procedure van een 
domeinconcessie voor de plaatsing van 2 LED-borden op openbaar domein (ingevolge 
wetgeving concessieovereenkomsten).  

- Indien akkoord: 
- dienen er door het College 2 locaties te worden voorgesteld (enkele mogelijkheden 

kunnen zijn: rondpunt Veemarkt, rondpunt De Vis, rondpunt Kegelkaai-Delhayeplein, … ).  
- worden de concessievoorwaarden opgemaakt, inclusief een offerteformulier en een 

ontwerp van concessieovereenkomst. 



 9/9 

- Nadat de locaties werden aangeduid en nadat de voorwaarden werden opgesteld kan het 
dossier aan de goedkeuring van de gemeenteraad worden voorgelegd. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Principieel akkoord te gaan met de plaatsing van 2 LED-borden op grondgebied Ronse via een 
domeinconcessie. 
Artikel 2: 
De 2 LED-borden te plaatsen op het rondpunt Veemarkt en rondpunt Delhayeplein. Er dient advies 
gevraagd te worden aan de politie ivm verkeersveiligheid.  
Artikel 3. 
Vraagt of de concessie opzegbaar is ? 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Schepen-voorzitter 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Ignace Michaux 


