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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 3 AUGUSTUS 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergaderingen Kerkraden. Kennisname. 
2. Vlaams stedenbeleid. Kennisdeling en ervaringsuitwisseling. Vraag om overleg. 

Openbare veiligheid 
3. Tijdelijke politieverordening voor de veiligheid naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen 
op 18 oktober 2020. Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Leveren van verkeersborden, signalisatiemateriaal en straatnaamborden 2017-2018-2019 - 
goedkeuring van proces-verbaal van oplevering 
5. De Ververij, resultaten éénmalig predictief onderhoud op de HVAC installatie. Kennisname. 
6. Wegeniswerken Bruul - Glorieux - aanleg voetpaden en vernieuwen van 4 riooldeksels. 
Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 
7. Project Rond Ronse – formeel advies over de scopingnota, versie 1. Goedkeuring. 

Economie 
8. Aanvraag tot het plaatsen van bloembakken op het terras van Miso Sushi. Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
9. Financiering Activa gemeenschapswacht 2e semester '20 - goedkeuring 
10. Partnerschapsovereenkomst Profo vzw voor de ondersteuning van zomerschool 2020. 
Goedkeuring. 

Verzelfstandiging 
11. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Goedkeuring van de 
statutenwijziging. 

Intergemeentelijke samenwerking 
12. Welzijnsvereniging Audio. 1. Kennisname van de jaarrekening 2019. 2. Toetreding van nieuwe 
leden: gemeente Aalter, gemeente Herk-de-Stad, gemeente Kaprijke, gemeente Lievegem, 
gemeente Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives Hogeschool. Beslissing. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Notulen vergaderingen Kerkraden. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten. 

Relevante documenten 

- Verslag Kerkraad Sint-Antoniusparochie van 23 juni 2020 (2) 
- Verslag Kerkraad Sint-Martinus van 23 juni 2020 
- Verslag Kerkraad Klijpe van 24 juni 2020 
- Verslag Kerkraad Sint-Pieter van 26 juni 2020 
- Verslag Kerkraad Sint-Hermes van 2 juli 2020. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

2. Vlaams stedenbeleid. Kennisdeling en ervaringsuitwisseling. Vraag om overleg. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

Relevante documenten 

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 13 juli 2020 betreffende het Vlaams 
stedenbeleid: uitnodiging voor 21 provinciale steden - kennisdeling en ervaringsuitwisseling. 

Feiten/context/motivering 

In de beleidsnota 2019-2024 'Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid' benadrukt minister Somers om 
de kennis en de ervaring, die opgedaan is in het Vlaams 
stedenbeleid, breder te verspreiden en te delen met de Vlaamse steden en gemeenten. In het 
bijzonder wil hij de 21 provinciale steden inspireren met 
terreinbezoeken en lokale workshops met medewerking van externe deskundigen. Ronse is één van 
die steden. 
Daarover wilt het agentschap graag met een delegatie van het college en het managementteam 
overleg plegen.  
Volgende datum wordt voorgesteld: woensdag 16 september 2020, 10u-12u of 13u-15u. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het overleg te laten 
doorgaan op woensdag 16 september om 10u. 
 

Openbare veiligheid 

3. Tijdelijke politieverordening voor de veiligheid naar aanleiding van de Ronde van 
Vlaanderen op 18 oktober 2020. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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De wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gecoördineerd 
door het KB van 16 maart 1968; 

Het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden; 

De omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de 
wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden;  

Het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies voor Dringende 
Geneeskundige Hulpverlening; 

De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende Koninklijke 
besluiten tot uitvoering van deze Wet; 

De omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving aangaande de 
gemeentelijke administratieve sancties;  

De nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 

Artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;Gelet op de omzendbrief OOP 
30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet 
krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018;  

De gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen die hij 
strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad/gemeente; 

Artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties laat aan de 
gemeenteraad de keuzevrijheid politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor overtredingen 
van zijn reglementen of verordeningen; 

Het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het 
gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de 
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een beheer 
op nationaal niveau vereisen; 

Het KB van 18 mei 2020 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een 
terroristische gijzelneming of terroristische aanslag; 

Het MB van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken; 

De ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 

De ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 

De ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken 
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 

Feiten/context/motivering 

Op zondag 18 oktober 2020 doorkruist de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames elite” en 
“Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente; 

De doortocht van deze wielerwedstrijd brengt traditioneel een enorme volkstoeloop met zich mee, vooral 
bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 

Dit is in de context van een pandemie niet aangewezen;   

In normale omstandigheden worden tal van commerciële activiteiten en evenementen langsheen de 
reisweg van de wielerwedstrijd georganiseerd die supporters naar deze zones aantrekken; 

Een aantal bijkomende maatregelen dringen zich op om zowel de veiligheid van de toeschouwers en 
deelnemers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen: 

Die zijn vooral gericht op het bewaren van de social distancing tussen renners en supporters enerzijds en 
onderling tussen de supporters anderzijds; 

Besluit: 



 

 4/12 

Artikel 1:  
Om de Ronde van Vlaanderen 2020 beheersbaar te houden kan de burgemeester op basis van een 
risico-analyse, rekening houdend met de verwachte volkstoeloop op bepaalde plaatsen en de aard 
van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare rust, 
veiligheid en gezondheid beter te kunnen beheersen. 

Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen 
noodzakelijk zijn omwille van het aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de beschikbare ruimte,…  

Artikel 2: 

Het organiseren van evenementen of bijkomende commerciële activiteiten is verboden in de 
veiligheidszone. 

Artikel 3: 

De burgemeester kan op basis van een risico-analyse de toegang tot bepaalde zones langs het parcours 
verbieden voor het publiek of het aantal mensen beperken, wanneer de geldende regels inzake social 
distancing niet gegarandeerd kunnen worden. 

Artikel 4: 

In het kader van de bestrijding van het coronavirus covid 19 zijn de normen bepaald in het Ministerieel 
Besluit van 30 juni 2020 en zijn latere aanpassingen, de leidraad om concrete 
beschermingsmaatregelen af te toetsen.  

De generieke gidsen en protocollen voor sportmanifestaties, horeca en evenementen zijn van 
toepassing. 

Daarnaast en onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert 
de burgemeester de volgende besluiten als normatief kader: 

- Het GAS-reglement van de Stad Ronse hervastgesteld op de gemeenteraad van 07 mei 2007 
en laatst aangepast op de gemeenteraad van 18 mei 2015 

- Besluit van de Vlaamse Regering dd° 17 februari 2012 tot wijziging van het KB van 24 februari 
1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private 
inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 06 februari 1991 
houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 01 juni 1995 houdende algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van 
muziek en inrichtingen. 

Artikel 5: 

Overtredingen op de bepalingen van artikel 2 en 3 van deze verordening zullen worden bestraft met een 
administratieve geldboete van maximum 350 euro.  

Overtredingen op de bepalingen van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zullen bestraft worden 
overeenkomstig de daarin opgenomen strafbepalingen.  

Artikel 6: 

Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in het Bestuursdecreet. 

Artikel 7: 

De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

4. Leveren van verkeersborden, signalisatiemateriaal en straatnaamborden 2017-2018-2019 - 
goedkeuring van proces-verbaal van oplevering 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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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 2020/084 van de technische dienst, zijnde het proces-verbaal van oplevering van de opdracht 
“Leveren van verkeersborden, signalisatiemateriaal en straatnaamborden 2017-2018-2019”. 

Feiten/context/motivering 

Op 14 juli 2020 werd door de heer D. De Brakeleer, stadsingenieur, bijgestaan door de heer Patrick 
Wandels, technisch medewerker wegenis, overgegaan tot nazicht van opdracht “Leveren van 
verkeersborden, signalisatiemateriaal en straatnaamborden 2017-2018-2019”, uitgevoerd door de NV 
Trafiroad uit Lokeren. 
Er werd vastgesteld dat het werk in goede staat van onderhoud is gebleven. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig artikel:  
Akkoord te gaan met de oplevering van de opdracht “Leveren van verkeersborden, 
signalisatiemateriaal en straatnaamborden 2017-2018-2019” door de NV Trafiroad uit Lokeren. 
 

5. De Ververij, resultaten éénmalig predictief onderhoud op de HVAC installatie. Kennisname. 

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 2020/086 van de technische dienst van 24 juli 2020.  
- Verslag Cofely Services 

Feiten/context/motivering 

Het schepencollege is in zitting van 20 mei 2019 akkoord gegaan met het uitvoeren van een 
energieaudit in de gebouwen van De Ververij. 
De firma Cofely services heeft een éénmalige quickscan van de installatie uitgevoerd waarbij een 
staat van bevinding werd opgemaakt van de verschillende installaties op basis van een inspectie, 
waarbij per installatie de opmerkingen, de gebreken en aanbevelingen worden vermeld. 
De firma Cofely heeft hiervoor een verslag opgemaakt en komt tot de volgende conclusies: 

o De aanwezige installaties voor verwarming zijn energetisch al heel goed: 
 Condensatieketel – hoog rendement (wel is ketellichaam niet voorzien van 

degelijke isolatie). 
 Frequentie gestuurde pompen. 
 Collector en kraanwerk voorzien van degelijke isolatie met ALU schalen. 
 Sanitair warwaterproductie afzonderlijk met gestookte boiler. 
 Luchtgroepen met recuperatiebatterij en frequentiesturing. 

o Er is een regelsysteem aanwezig van Johnson-Controls , echter werd een heel groot 
probleem met de inregeling van de installatie vastgesteld: 

 De ketel gaat niet condenseren door te hoge retourtemperatuur (60°C). 
 Diverse 3-weg inregelkranen op de collector staan gewoon manueel ‘open’ 

worden niet correct aangestuurd. 
 De frequentiesturingen op de luchtgroepen staan op manuele waarde 

ingesteld, worden niet automatisch aangestuurd. 
 Gebruikstijden / zonering functie gebruik van de lokalen is niet correct 

ingesteld. 
Op basis van de conclusies van Cofely Services werd de regeling nagezien en in orde gebracht door 
Johnson Controls. 
Aan het college wordt gevraagd om kennis te nemen van de Quick Scan dd. 2/10/2019 van de firma 
Cofely Services voor het éénmalig predictief onderhoud van de HVAC installaties van het gebouw van 
De Ververij.  
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Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het éénmalig predictief onderhoud dat uitgevoerd werd door de firma Cofely 
Services op de HVAC installaties van de gebouwen van De Ververij. 
Artikel 2: 
Advies te vragen aan de firma Cofely Services om het probleem van de hitte aan te pakken.  
 
 

6. Wegeniswerken Bruul - Glorieux - aanleg voetpaden en vernieuwen van 4 riooldeksels. 
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 2020/085 van de technische dienst van 24 juli 2020.  
- Verslag schepencollege dd. 11 mei 2020. 
- Factuur Stadsbader dd. 19 mei 2020. 

Feiten/context/motivering 

Het schepencollege is in zitting van 11 mei 2020 akkoord gegaan met het vernieuwen van 4 
riooldeksels en het aanleggen van de voetpaden voor de som van € 15.376,77 exclusief btw en € 
18.605,89 inclusief btw. 
Tijdens het uitvoeren van de werken is gebleken dat volgende bijkomende werken noodzakelijk 
waren: 

Omschrijving werken Meerprijs 
Het bijkomend opbreken van 2 plaatselijke elementen volgens 4-1.1.2.6 
straatkolken/trottoirkolken 

€ 119,6 

Het bijkomend opbreken van 3 constructies volgens 4-1.1.2.7 – 
verkeersborden op één steun 

€ 66 
 

Het bijkomend aanleggen van 176,47m² fundering van zandcement 
volgens 5-4.7, dikte 10<E<15cm 

€ 1.667,64 

Het bijkomend aanleggen van 2,05m² fundering van schraal beton 
volgens 5-4.10, plaatselijke uitvoering 

€ 172,60 
 

Het bijkomend uitvoeren van 29,4m geprefabriceerde trottoirbanden 
volgens 8-12 type ID1, ID2, ID3, ID4 

€ 507,15 

Supplement voor het in verstek zagen per hoek, type ID1, ID2, ID3, ID4 € 30 
Supplement voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor 
onvoorziene werken volgens dienstbevel: 

- Voegwerk tbv uitstekende funderingen gebouwen: 5u 
- Aanwerken rond kelderramen: 3u 
- Afslijpen tbv hoogte klinkers thv gasleiding: 3u 
- Leveren en plaatsen van nieuwe dekplaat: 6u 
- Plaatsen van een extra signalisatie op vraag bestuur: 8u 
- Voorlopig aanvullen toegang garage op vraag bestuur: 2u 
- Manueel wegschieten + opbreken fundering en grondwerk thv 

huisnummer 7: 6u 

€ 1.826,55 

Supplement ter beschikking stellen en gebruik van materieel (voertuigen), 
incl. eventuele bediener/bestuurder volgens 9-20, laad- of graafschop op 
banden, met een vermogen van minimum 75KW 

€ 379,72 

Supplement ter beschikking stellen en gebruik van materieel (voertuigen), 
incl. eventuele bediener/bestuurder volgens 9-20, lichte 
vrachtwagenkipper, met een minimum laadvermogen van 20 kN en een 
minimum laadbakinhoud van 2m³ 

€ 545,04 
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Supplement ter beschikking stellen en gebruik van materieel (voertuigen), 
incl. eventuele bediener/bestuurder volgens 9-20 vrachtwagenkipper, met 
een minimum laadvermogen van 70 kN en een minimum laadbakinhoud 
van 7m³ 

€ 290 

Supplement herplaatsen 6 verkeersborden op één steun € 330 
Supplement 37,4m fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige 
elementen, volume <= 0,500m³/m 

€ 437,58 

Supplement op hoogte brengen 4m boordstenen type IA € 47,4 
Het bijkomend herplaatsen van 4,2m² klinkers € 74,34 
Het bijkomend leveren en plaatsen van 1m³ beton C30/37 € 88 

Volgende voorziene werken werden deels of niet uitgevoerd: 
Omschrijving werken Minprijs 
Het opbreken van plaatselijke elementen volgens 4-1.1.2.6, 
huisaansluitputjes 

€ 48,45 

Betonstraatstenen, okerbruin getrommeld, 140x140x80 € 812,7 
Bet van ternair zandmengsel (Enorm = 3cm) voor bestratingen van 
betonstraatstenen 

€ 75,87 

Gezien de noodzakelijke bijkomende werken, komt de totaalprijs op € 21.021,37 exclusief btw en € 
25.435,86 inclusief btw door de stad te betalen. 
Het krediet dient te worden voorzien bij de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de werken voor het aanleggen van de voetpaden en het vernieuwen van 4 
riooldeksels ter hoogte van Bruul – Glorieux voor de som van € 21.021,37 exclusief btw en  
€ 25.435,86 inclusief btw. 
 

Wonen en omgeving 

7. Project Rond Ronse – formeel advies over de scopingnota, versie 1. Goedkeuring. 

Bevoegdheid / Rechtsgrond 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, 

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 

met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
- 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 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
Relevante documenten  

- Startnota ‘Rond Ronse’ en bijbehorende procesnota 1, goedgekeurd door de Vlaamse Regering 
op 17 mei 2019  

- Ambitienota ‘Rond Ronse’, gepubliceerd op 3 december 2019; 
- Scopingnota ‘Rond Ronse’ versie 1 en bijhorende bijlagen, gepubliceerd op 5 juni 2020; 
- Advies van de Gecoro van 30 juli 2020; 
- Nota aan het College van Kristof Meerschaut, diensthoofd Omgeving, van 30 juli 2020; 

Feiten / context / motivering  
Na het vernietigingsarrest van de Raad van State met betrekking tot het GRUP “Missing Link N60 te 
Ronse, heeft de Vlaamse Regering beslist tot het hernemen van het planningsproces. Het proces 
wordt gevoerd op basis van een geïntegreerde planningsprocedure.  Het dossier werd toevertrouwd 
aan de Werkvennootschap. 
Nadat eerder een start- en procesnota werden goedgekeurd, en ook de ambities verzameld werden in 
een ambitienota, werd in juni 2020 een scopingnota afgerond.   
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Aan de basis van de scopingnota liggen de plandoelstellingen, die het afgelopen jaar verder verfijnd 
werden aan de hand van de inspraakreacties op de startnota en de verzamelde input van het 
afgelopen jaar. In de scopingnota worden de ontwerpalternatieven voor de leefbaarheids- en 
mobiliteitsproblematiek in en rond Ronse voorgesteld, alsook de alternatieven voor de Europese 
natuurdoelen in de Vlaamse Ardennen en de verhoging van de kwaliteit in de stedelijke rand. Ten 
slotte wordt de methodiek, die gehanteerd wordt om de redelijkheidstoets uit te voeren, toegelicht. 
Van 9 juni tot 7 augustus loopt een inspraakperiode.  Ook College van Burgemeester en Schepenen 
kan een formeel advies geven ten aanzien van de voorliggende scopingnota. Na de inspraakperiode 
wordt een tweede scopingnota opgesteld. In de fase die volgt na de tweede scopingsnota start dan de 
opmaak van het voorontwerp van RUP en de verschillende effectenbeoordelingen zoals 
milieueffecten, kosten baten-analyse...   
Het is aangewezen om de opmerkingen die reeds gemaakt werden naar aanleiding van de opmaak 
van de scopingnota te herhalen.  Er wordt akkoord gegaan met de inhoud van de nota van Kristof 
Meerschaut, diensthoofd Omgeving, van 30 juli 2020, die een weergave is van de interne bespreking van 
8 juli 2020. 
Na beraadslaging; 

Besluit: 

Artikel 1: 
Met betrekking tot de scopingnota onderstaande opmerkingen en bezorgdheden over te maken aan 
het Departement Omgeving:  

1. We vinden het belangrijk dat alle alternatieven ten opzichte van gelijke criteria (voor- en 
nadelen) beoordbeeld worden.  De beste manier lijkt ons een matrix waarin de verschillende 
aspecten staan opgelijst en dan per alternatief worden aangevuld.  We verwijzen naar de 
documenten die eerder bezorgd werden (voorstel matrix en opmerkingen bij de voor- en 
nadelen van de alternatieven).      

2. Een tracé doorheen het nieuwe bedrijventerrein Pont-West is niet wenselijk.  Dit 
bedrijventerrein is het resultaat van een relatief recent planproces, een lange en 
weloverwogen zoektocht naar geschikte gronden om te voldoen aan de taakstelling 
bedrijvigheid (afbakening kleinstedelijk gebeid Ronse).  Het bedrijventerrein is in volle 
ontwikkeling.  Een tracé doorheen het bedrijventerrein zorgt voor een belangrijke inname aan 
grond die niet effectief aangewend kan worden in functie van het bedrijventerrein.  De 
gronden die bestemd zijn voor regionale bedrijvigheid zijn uiteindelijk ook schaars en een 
compensatie elders is niet evident.  Daarom wenst het stadsbestuur het bedrijventerrein Pont-
West te behouden zoals voorzien bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied Ronse.  De 
ontsluiting kan gebeuren via de verknoping met de zuidelijke omleidingsweg, zoals destijds 
ook gesuggereerd binnen het afbakeningsproces.   

3. In het verlengde van de vorige opmerking willen we benadrukken dat alle ruimtelijke keuzes 
die gemaakt zijn bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied als concept nog steeds 
actueel zijn.  Ze werden ook bevestigd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  Het gaat 
niet alleen over de inplanting van het bedrijventerrein Pont-West, maar bijvoorbeeld ook over 
de begrenzing van het stedelijk gebied, waarbij de aan te leggen omleidingswegen door hun 
aard grensbepalende figuren zijn.  Het is niet wenselijk dat de wijk Klijpe door verstedelijking 
ruimtelijk vastgroeit aan de stadskern.  Bij de uitwerking van het gekozen tracé moet er 
aandacht zijn voor de blauw-groene-assen die de verbinding maken tussen het centrum en de 
landelijke omgeving rond de stad.         

4. Om barrièrewerking (doorsnijden van assen voor voetgangers en fietsers) zoveel mogelijk te 
vermijden vragen we om maximaal gebruik te maken van ongelijkvloerse kruisingen.  In het 
bijzonder bij de varianten ‘centraal’ is dat belangrijk.         

5. Het is een goede keuze om ook de zuidelijke omleiding in het planproces te betrekken.  De 
zuidelijke omleiding is immers essentieel voor de ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein 
Klein Frankrijk.  Ook op lokaal niveau kan de zuidelijke omleiding zorgen voor een ontlasting 
van het stadscentrum: het gemotoriseerd verkeer van en naar het bovenlokaal 
verkeersnetwerk hoeft dan niet meer door het stadscentrum.  Zo ontstaan nieuwe kansen wat 
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betreft de invulling van de openbare ruimte in het centrum van de stad. 
Het is belangrijk om finaal die zuidelijke omleiding ook effectief uit te voeren (en niet enkel de 
noord-zuid-verbinding).   

6. De woongebieden en woonuitbreidingsgebieden die binnen de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied ondergebracht werden in categorie 4 en 5 komen in aanmerking voor 
herbestemming (bijvoorbeeld naar aanleiding van compensatie).  Het is nuttig dit mee te 
nemen binnen het planproces Rond Ronse.  Dit is een win-win-situatie: op die manier wordt 
uitvoering gegeven aan een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de 
stad en tegelijk voorzien in compensatiemogelijkheden voor natuur en landbouw binnen het 
project Rond Ronse.   

7. Landbouw en open ruimte is een belangrijke parameter bij de evaluatie van de tracés.  Er 
moet voor gezorgd worden dat de inname van landbouwgrond minimaal is en dat percelen na 
realisatie van de omleidingsweg voldoende bruikbaar en bereikbaar zijn.   

8. De leefbaarheid van de wijk Klijpe moet gegarandeerd blijven.  Het stadsbestuur zal geen 
tracé aanvaarden die de leefbaarheid van de wijk Klijpe bedreigt.          

9. Sinds 2009 is de Fiertelommegang erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed.  Er is 
ook een procedure lopende om de Fiertel te erkennen als Werelderfgoed door de Unesco.  
Het historisch tracé van de Fiertelommegang moet gevrijwaard blijven. 

10. Tenslotte vragen we om de scopingnota aan te vullen met het alternatief tracé 
‘hoogspanning’, een variant tussen de ontwerpalternatieven O2 en O3.  Het voorgestelde 
tracé is gelijklopen met de ontwerpalternatieven O2 en O3 voor wat betreft het stuk vanaf de 
Zonnestraat tot een de zuidelijke omleiding, en de zuidelijke omleiding zelf.  Enkel in het 
noorden (doorgang Schavaart) wijkt het tracé af van de ontwerpalternatieven O2 en O3: bij dit 
tracé wordt voorgesteld om de hoogspanninglijn te volgen.  Het tracé volgt de Zandstraat tot 
aan het diepste punt en gaat dan de vallei in.  Dan gaat het zuidwaarts, parallel aan de 
hoogspanningslijn en door het woonuitbreidingsgebied tussen de Kapellestraat en de 
Molekensstraat.  Vervolgens gaat het in een boog rond het hoogspanningsstation en wordt ter 
hoogte van Alsico aangesloten op de Zonnestraat.     

 

Economie 

8. Aanvraag tot het plaatsen van bloembakken op het terras van Miso Sushi. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Politieverordening betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein, goedgekeurd in 
de gemeenteraadszitting van 23 april 2018. 

Relevante documenten 

- Voorstel plan van plaatsing van de bloembakken 
- Foto van de terrasruimte 

Feiten/context/motivering 

Dhr. Ali Ahamad wenst graag 2 bloembakken te plaatsen op het terras voor zijn zaak “Miso Sushi”. 
Zijn zaak is gelegen Grote Markt 1 en is gelegen op een horecaplein. Vaak fietst en wandelt men 
dwars over het terras van zijn zaak. Vaak worden er ook fietsen geplaatst tegen de gevel. Om het 
terras aan de zijde van de Hospitaalstraat duidelijk af te bakenen, wenst Dhr. Ahamad graag 2 
bloembakken te plaatsen aan de linkerkant van de toegangsdeur van zijn zaak en dit over de breedte 
van zijn terras. Er werd een voorstel van de plaatsing op een plan aan de aanvraag toegevoegd. 
Adviezen/visum 
De dienst lokale economie wenst deze aanvraag gunstig te adviseren.  

- Aan de rechterzijde van de gevel van de zaak kan er geen windscherm geplaatst worden 
aangezien de resterende breedte van het voetpad aan de kant van de Hospitaalstraat niet meer 
voldoende ruim zal zijn. 
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- De foto van de opstelling van het terrasmeubilair voor de zaak toont aan dat er nog voldoende 
ruimte is om 2 bloembakken naast elkaar te plaatsen over de breedte van het terras. 

- Het zal voor een duidelijke afbakening zorgen van de terrasruimte voor voorbijgangers. 
- Om de uniformiteit te behouden stellen we voor dat er 2 identieke bloembakken aangekocht 

worden als diegene die nu tussen elk terras op de Grote Markt opgesteld staan (model 
Casablanca). 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de aanvraag van Dhr. Ali Ahamad, uitbater van Miso Sushi, Grote Markt 1, tot 
het plaatsen van 2 bloembakken op het terras voor zijn zaak. 
 

Leven en welzijn 

9. Financiering Activa gemeenschapswacht 2e semester '20 - goedkeuring 

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 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de 
dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet. 
Het koninklijk besluit van 25 december 2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de 
bijkomende financiering van de gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en 
Preventieplannen. 
Het ministerieel besluit van 17 september 2018 ter uitvoering van het KB van 25 december 2017 tot 
bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten 
van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen. 
De gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2007 betreffende de oprichting dienst 
gemeenschapswachten. 

Relevante documenten 

Schuldvordering b: voor de periode 1 juli 2020 – 31 december 2020. 

Feiten/context/motivering 

In uitvoering van de 6e staatshervorming is er een nieuwe federale financiering voor 
gemeenschapswachten. De financiële toelage wordt toegekend aan de gemeenten als bijkomende 
tussenkomst in de loonkosten die voortvloeien uit de prestaties uitgevoerd door de 
gemeenschapswacht ACTIVA pvp in het kader van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen. 
Ter dekking van de reële lasten van de tewerkstellingskosten kan de stad een jaarlijkse maximale 
toelage van 17.200 euro per voltijds equivalent ontvangen. Deze nieuwe financiering komt in de plaats 
van de vroegere federale activeringsmaatregel (RVA) en vermindering van de patronale bijdragen en 
zal direct aan de stad betaald worden. 
De schuldvordering die nu ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de FOD Binnenlandse Zaken 
handelt over de periode 1 juli 2020 – 31 december 2020, 1 HT ACTIVA pvp, nl. Claudine Rousseau. 
Deze schuldvordering van 40% voor een bedrag van 1.720 euro dient te worden goedgekeurd door de 
lokale overheid. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van het afrekeningsvoorstel aan de FOD Binnenlandse Zaken voor de bijkomende 
financiering van de gemeenschapswacht Activa pvp voor het 2e semester 2020 en zich hiermee 
akkoord te verklaren. 
 

10. Partnerschapsovereenkomst Profo vzw voor de ondersteuning van zomerschool 2020. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40§1 en 56§1. 
 

Relevante documenten 

Partnerschapsovereenkomst van 03 juli 2020 tussen Profo vzw en Stad Ronse 

Feiten/context/motivering 

Het Go! Onderwijs (Campus Da Vinci en Basisschool Decroly) en Lokaal Bestuur Ronse organiseren 
samen de Zomerschool. Deze bestaat uit 4 klassen waar leerlingen in kleine groepjes met 
leeftijdsgenoten aan de slag gaan rond de Nederlandse taal en Wiskunde. Deze lessen moeten 
afgewisseld worden met een ruim aanbod aan ontspanning, sport en spel. Hiervoor wordt 
samengewerkt met de afdeling Vrije Tijd. Zij hebben echter onvoldoende animatoren voor in te staan 
voor de 4 groepen. Hierdoor wensen we ook beroep te doen op Profo vzw. 
Het Go! Onderwijs had reeds een goede samenwerking met deze vzw en bovendien hebben zij reeds 
ervaring in het ondersteunen van zomerscholen in andere gemeenten en steden. 
Profo vzw stelt zich als doel jongeren die moeilijk hun weg vinden in onze samenleving via 
verschillende trajecten te ondersteunen in het verwerven en versterken van hun competenties. Op 
deze manier zijn zij een mooie aanvulling op het aanbod van de afdeling Vrije Tijd. 
De vzw zal gedurende de zomerschool 1 groep leerlingen telkens begeleiden van 12u30 – 16u30. 
De totale kostprijs voor deze begeleiding bedraagt 1.455,44 euro. 
Wij ontvangen voor de zomerscholen een subsidie van 10.000 euro daardoor deze uitgave 
gesubsidieerd wordt. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De partnerschapsovereenkomst tussen Stad Ronse en Profo vzw in bijlage goed te keuren voor de 
ondersteuning van zomerschool 2020. 
Artikel 2: 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om deze aangelegenheid te agenderen op de 
gemeenteraad en deze beslissing te bekrachtigen. 
 

Verzelfstandiging 

11. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Goedkeuring van de 
statutenwijziging. 

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 231 – 244. 

˗ De gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de statuten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

˗ Uittreksel uit het proces-verbaal van de zitting van de Raad van Bestuur van 11 juni 2020. 

Relevante documenten 

De gecoördineerde statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Er werden een aantal aanpassingen aangebracht teneinde de statuten van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse in vereenstemming te brengen met het decreet over het Lokaal 
Bestuur van 22 december 2017. 

Artikel 233 van het decreet over het Lokaal Bestuur stipuleert dat wijzigingen in de statuten worden 
aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de Raad van Bestuur 
van het Autonoom Gemeentebedrijf. 

Besluit: 
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Enig artikel: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

12. Welzijnsvereniging Audio. 1. Kennisname van de jaarrekening 2019. 2. Toetreding van 
nieuwe leden: gemeente Aalter, gemeente Herk-de-Stad, gemeente Kaprijke, gemeente 
Lievegem, gemeente Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives Hogeschool. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56§1, 40 en 41. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 485 en 490 §3. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 betreffende de gezamenlijke toetreding van de 

Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het OCMW Ronse tot Audio. 

Relevante documenten 

E-mail d.d. 25 juni 2020 van Audio betreffende de jaarrekening 2019 en de toetreding van nieuwe 
leden. 

Feiten/context/motivering 

Audio is een professionele interne adviseur die voor lokale besturen werkt en volledig in mede-
eigendom is van deze besturen. Deze vereniging organiseert professionele, onafhankelijke interne 
audits voor lokale besturen en staat ook in voor het verstrekken van advies- en 
ondersteuningsopdrachten. 
Op 19 juni 2020 besliste de algemene vergadering van de Welzijnsvereniging Audio om de 
jaarrekening 2019 goed te keuren. 
In het schrijven van Audio van 25 juni 2020 wordt aan het Lokaal Bestuur Ronse gevraagd de 
jaarrekening 2019 ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.  
Conform artikel 490 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur kan de gemeenteraad advies 
uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging binnen de 50 dagen. Als de raad geen 
advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen deze termijn, wordt geacht een 
gunstig advies te zijn uitgebracht. 
Tijdens deze zitting van de Algemene Vergadering werd eveneens de toetreding van zeven lokale 
besturen of lokale entiteiten als nieuwe leden van de vereniging goedgekeurd. 
Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van gemeente 
Aalter, gemeente Herk-de-Stad, gemeente Kaprijke, gemeente Lievegem, gemeente 
Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives Hogeschool formeel goed te keuren. 
Teneinde aan alle juridisch-administratieve verplichtingen te voldoen, dient de gemeenteraad nu deze 
beslissingen formeel goed te keuren. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
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