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AGB SPORT, CULTUUR EN 
ONTSPANNING RONSE 
 
RAAD VAN BESTUUR 
 
ZITTING VAN DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2020 

BESLOTEN ZITTING 

Aanwezig : bestuursleden Gunther Deriemaker, Guillaume Devos, Faïza El Ghouch, 
Eva Lamon, Jean-Pierre Stockman, Hervé Suys, Angélique Syroit, en Joris 
Vandenhoucke (voorzitter). 
 
Personeelsleden Julien Vandenhoucke (secretaris). 
 
Verontschuldigd : bestuurslid Aaron Demeulemeester 
 
Agenda : 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 

2. Veiligheidsplan voor de opstart van CC De Ververij. Kennisname. 

3. Aanstellen van een raadsman ingevolge de brief van een advocaat d.d. 1 juli 

2020 inzake het starten van een mogelijke gerechtelijke procedure. Beslissing. 

4. Goedgekeurde bestelbonnen. Kennisname. 

5. Versoepelingen sportsite ’t Rosco na gefaseerde heropstart in het kader van 

de Coronamaatregelen vanaf september 2020. Kennisname. 

6. Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur, besluit van de gouverneur d.d. 24 

augustus 2020 inzake de kwijting van de jaarrekening 2019 AGB Sport, 

Cultuur en Ontspanning. Kennisname. 
 

 

Punten van de zitting 

1. Verslag vorige vergadering - goedkeuring 

Het verslag van de vergadering van 11 juni 2020 wordt besproken. 

Besluit: Met algemene stemmen 
 
Enig artikel: 
Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd. 
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2. Veiligheidsplan voor de opstart van CC De Ververij. Kennisname en 
beslissing. 

 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 
244. 
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, 
goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 4 juli 2011, artikel 10. 
Het decreet betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs d.d. 9 maart 2018. 

Relevante documenten 

 Veiligheidsplan Opstart Kunstacademie in Pandemiescenario Geel op 1 
september 2020. 

 Pandemiescenario’s en draaiboeken voor DKO 2020-2021 (19/08/20)  

o https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-deeltijds-
kunstonderwijs 

● Offerte van transparante spatschermen (zie ingesloten link + prijsofferte). 

 affiche coronamaatregelen voor alle vestigingsplaatsen van de 
kunstacademie. 

● bord CC De Ververij (in/out). 

Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de opstart van het schooljaar 2020-2021 werkt de 
Kunstacademie (in overleg met CC De Ververij) een veiligheidsplan uit binnen de 
code Geel van de pandemiescenario’s van het DKO. 

Als specifieke bijkomende preventiemaatregel voor het Kunstonderwijs om Covid19-
besmettingen te beperken, worden transparante roll-up spatschermen voorzien in de 
lokalen. In verschillende lessituaties van meerdere vakken/kunstdomeinen is het 
dragen van een mondmasker nl. onmogelijk. 

Besluit: Met algemene stemmen 
 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het draaiboek met preventiemaatregelen in het kader van de 
Corona pandemie, scenario Geel : ‘Veiligheidsplan opstart Kunstacademie Vlaamse 
Ardennen – september 2020’. 
Artikel 2:  
Kennis te nemen van het draaiboek met de preventiemaatregelen van CC De 
Ververij in het kader van de Corona pandemie. 
Artikel 3:  
Goedkeuring te verlenen aan de financiering van 107 transparante roll-up 
spatschermen. 

3. Aanstellen van een raadsman ingevolge de brief van een advocaat d.d. 1 
juli 2020 inzake het starten van een mogelijke gerechtelijke procedure. 
Beslissing. 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-deeltijds-kunstonderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-deeltijds-kunstonderwijs
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4. Goedgekeurde bestelbonnen. Kennisname. 

 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 
244. 
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, 
goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 4 juli 2011, artikel 10. 

Relevante documenten 

Het overzicht van de goedgekeurde bestelbonnen opgesteld in de periode van 15 
juni 2020 tot en met 28 augustus 2020. 

Feiten/context/motivering 

Het overzicht van de door de Voorzitter directiecomité goedgekeurde bestelbonnen 
opgesteld in de periode van 15 juni 2020 tot en met 28 augustus 2020 wordt 
voorgelegd. De voornaamste kosten worden overlopen en door de secretaris 
toegelicht. 
 
Besluit:  
 
Enig artikel:  
Kennis te nemen van het overzicht van de goedgekeurde bestelbonnen opgesteld in 
de periode van 15 juni 2020 tot en met 28 augustus 2020. 
 

5. Versoepelingen sportsite ’t Rosco na gefaseerde heropstart in het kader 
van de Coronamaatregelen vanaf september 2020. Kennisname. 

 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 
244. 
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, 
goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 4 juli 2011, artikel 10. 

Relevante documenten 

Volledig uitgeschreven werking ‘Versoepelingen na gefaseerde heropstart dienst 
SPORT vanaf september 2020’. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van een veilige heropstart van de activiteiten in het zwembad en de 
sporthal worden enkele maatregelen opnieuw aangepast. De sportdienst volgt hierbij 
de protocollen vanuit de overheid waarbij we de werking vanaf september zo goed 
als mogelijk normaliseren.  
 
De grootste aanpassingen: 
 

- Deuren aan de inkom zijn geopend. 
- Mondmaskerplicht behalve tijdens het sporten. 
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- In de sporthal kunnen alle verenigingen en particulieren de trainingen / 
wedstrijden opnieuw starten, op voorwaarde dat ze zich houden aan de 
voorgeschreven aantallen en de looplijnen volgen. 

- Kleedkamers kunnen enkel gebruikt worden voor wedstrijden na reservatie. 
- In het zwembad blijft de werking voor publiek met reservatie behouden 
- Integratie van het schoolzwemmen vanaf 7 september met vooraf bepaalde 

blokken en leerlingenaantallen. 
- Heropstart van de zwemlessen voor kinderen en een coronaproof aanbod in 

de sporthal (www.ronse.be). 
 
Besluit:  
 
Enig artikel:  
Kennis te nemen van de versoepelingen in het kader van een veilige heropstart ’t 
Rosco vanaf september 2020. 
 

6. Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur, besluit van de gouverneur 
d.d. 24 augustus 2020 inzake de kwijting van de jaarrekening 2019 AGB 
Sport, Cultuur en Ontspanning. Kennisname. 

 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 
244 en artikel 332, §1, derde lid. 
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, 
goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 4 juli 2011, artikel 10. 

Relevante documenten 

Brief van Agentschap Binnenlands Bestuur, besluit van de gouverneur d.d. 24 
augustus 2020 inzake de kwijting van de jaarrekening 2019 AGB Sport, Cultuur en 
Ontspanning. 

Feiten/context/motivering 

De heer gouverneur verklaart dat de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 
van het autonoom gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning van de gemeente 
Ronse wordt goedgekeurd. 
 
Besluit:  
 
Enig artikel : 
Kennis te nemen van de brief van Agentschap Binnenlands Bestuur, besluit van de 
gouverneur d.d. 24 augustus 2020 inzake de kwijting van de jaarrekening 2019 AGB 
Sport, Cultuur en Ontspanning. 

 
Namens de Raad van Bestuur 

 
 
Julien Vandenhoucke Joris Vandenhoucke 
Secretaris Voorzitter 
 

http://www.ronse.be/

