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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 10 AUGUSTUS 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Klachten met betrekking tot de schending van het gebruik van de talen in bestuurszaken bij de 
Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Kennisname. 

Financieel beheer 
2. Levering, installatie en implementatie RFID-gebaseerd automatiseringssysteem met 
zelfuitleenbalies, RFID-labels, diefstalbeveiliging, intelligente inleverbus en betaalautomaat voor de 
openbare bibliotheek Ronse. Goedkeuring lastvoorwaarden. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Voorontwerp voor de binnenrestauratie van het schip en de zijkapellen van de Sint-
Hermesbasiliek. Kennisname. 

Leven en welzijn 
4. Afrekening 2019 van het convenant met Kopa vzw in functie van het aanbieden van 
Nederlands op de werkvloer. Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
5. Actieve participatie aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA in het 
streekbeleid, voor de nieuwe regiowerking, ter vervanging van de participatie aan het 
Samenwerkingsverband 'Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen'. Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
6. Politiebesluit houdende uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 - 
verplicht dragen mondmasker in het handelscentrum. Bekrachtiging. 

Vrije tijd 
7. Organisatie tuinconcerten aan CC De Ververij ihkv de tentoonstelling Alle Rechte Lijnen Zijn 
Gebogen. Goedkeuring. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Klachten met betrekking tot de schending van het gebruik van de talen in bestuurszaken 

bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken. 

Relevante documenten 
Schrijven van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht d.d. 3 augustus 2020 betreffende het gebruik 
van de talen in bestuurszaken door de Stad Ronse (15 stuks). 

Feiten/context/motivering 
Er werd bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht verschillende klachten ingediend met betrekking tot 
de schending van het gebruik van de taken in bestuurszaken door de Stad Ronse.  
De nieuwe klachten hebben betrekking op verschillende feiten. 
Met toepassing van artikel 61, §3 en §4 van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde 
wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken vraagt de Vaste Commissie voor Taaltoezicht het 
standpunt ter zake van de Stad Ronse. 
De Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft ook verschillende adviezen geformuleerd op voorgaande 
klachten, waarvoor de Vaste Commissie voor Taaltoezicht reeds een standpunt heeft ontvangen van 
de Stad Ronse. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Kennis te nemen van de verschillende brieven van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht d.d. 3 
augustus 2020 betreffende verschillende klachten en adviezen. 
 

Financieel beheer 
2. Levering, installatie en implementatie RFID-gebaseerd automatiseringssysteem met 

zelfuitleenbalies, RFID-labels, diefstalbeveiliging, intelligente inleverbus en 
betaalautomaat voor de openbare bibliotheek Ronse. Goedkeuring lastvoorwaarden. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 6°, waarbij de 
gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college van burgemeester en 
schepenen inzake vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van 
overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad aan het college van 
burgemeester en schepenen is toevertrouwd. 
Het besluit van de gemeenteraad van 4 december 2013, houdende delegatie van de bevoegdheid aan 
het college van burgemeester en schepenen. 
Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 waarbij deze overheidsopdracht nominatief 
werd toevertrouwd. 
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°. 
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Het bestuursakkoord 2019-2024 waarin is opgenomen “We moderniseren de bibliotheek en bouwen 
het verder uit tot een volwaardig lokaal kennis- en informatiecentrum. De dienstverlening wordt 
klantgericht uitgebouwd en focust op een optimale toegankelijkheid en een deskundige ondersteuning. 
Onze bibliotheek moet ook een digitheek worden.” 
Relevante documenten 
Bestek met nummer 2020/369 “Levering, installatie en implementatie RFID-gebaseerd 
automatiseringssysteem met zelfuitleenbalies, RFID-labels, diefstalbeveiliging, intelligente inleverbus 
en betaalautomaat voor de openbare bibliotheek Ronse”. 
Feiten/context/motivering 
In dit kader werd op 10 juli 2020 een bestek met nr 2020/369 “Levering, installatie en implementatie 
RFID-gebaseerd automatiseringssysteem met zelfuitleenbalies, RFID-labels, diefstalbeveiliging, 
intelligente inleverbus en betaalautomaat voor de openbare bibliotheek Ronse” opgesteld door de 
financiële dienst, in samenwerking met de openbare bibliotheek en de dienst informatica. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 109.090,91 excl. btw of € 132.000,00 incl. 21% 
btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 15 september 2020 om 12.00 uur voorgesteld. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode  AR 
2410000/BI 0730 – subproj. BIB-INFORM. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het bestek met nr. 2020/369 van 10 juli 2020 en de raming voor de opdracht “Levering, installatie en 
implementatie RFID-gebaseerd automatiseringssysteem met zelfuitleenbalies, RFID-labels, 
diefstalbeveiliging, intelligente inleverbus en betaalautomaat voor de openbare bibliotheek Ronse”, 
worden goedgekeurd.  
Artikel 2: 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten.  
Artikel 3: 
De raming bedraagt € 109.090,91 excl. btw of € 132.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 5: 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 
- HSBIB, Trasmolenlaan 1 te NL-3447 GZ Woerden; 
- Autocheck Systems, Uitbreidingstraat 84, bus 3 te 2600 Berchem (Antwerpen); 
- KNO-Tech België, Boomsesteenweg 690 te 2610 Antwerpen; 
- Bibliotheca Belgium, Antwerpsesteenweg 124/71 te 2630 Aartselaar. 
Artikel 6: 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 september 2020 om 12.00 uur. 
Artikel 7: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode  AR 
2410000/BI 0730 – subproj. BIB-INFORM. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Voorontwerp voor de binnenrestauratie van het schip en de zijkapellen van de Sint-

Hermesbasiliek. 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 
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- Verslag 2020/089 van de technische dienst van 6 augustus 2020.  
- Verslag van de vergadering van 3 juli 2020. 
- Voorstelling voorontwerp. 
- Kostenraming. 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de restauratie van de Sint-Hermesbasiliek werd door architectenbureau Bressers een 
voorontwerp en kostenraming opgemaakt voor de restauratie van het schip en zijkapellen.  
Dit project wordt geraamd op 1.600.442,10 euro excl. BTW of 1.936.534,94 euro incl. BTW, waarvan 
er 1.532.218,28 euro (incl. BTW) subsidieerbaar is. Uitgaande van deze bedragen wordt het ereloon 
geschat op 144.039,79 euro excl. BTW of 174.288,15 euro incl. BTW. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het voorontwerp en de kostenraming voor het project van de restauratie van het 
schip en de zijkapellen van de Sint-Hermesbasiliek. 
 

Leven en welzijn 
4. Afrekening 2019 van het convenant met Kopa vzw in functie van het aanbieden van 

Nederlands op de werkvloer. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
Beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016 wat betreft de 
samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid waar ook een overeenkomst met de Kopa vzw 
deel van uitmaakte. 
Het artikel 4, 5, 6 en 7 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Kopa vzw. 

Relevante documenten 
Verantwoordingsstukken van Kopa vzw: 

• Inhoudelijke nota 
• Financiële nota met bewijsstukken 

Feiten/context/motivering 
Kopa vzw maakte hun jaarrapportage 2019 over aan het lokaal bestuur. Dit is een inhoudelijk en 
financieel verslag van het werkingsjaar 2019. 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Kopa vzw in functie van het lokaal sociaal 
beleid – opleiding en tewerkstelling 
Inhoudelijke evaluatie 
Zie algemene evaluatie 
Financiële evaluatie: 
Inkomsten 2019: 
Voorschotten:              77.868,00 € 
Andere inkomsten:      26.095,18 € 
Totaal:                                                                                                                    103.963,18 € 
 
Verantwoorde uitgaven 2019: 
Personeelskosten:     93.097,46 € 
Werkingskosten:        18.997,82 € 
Totaal:                                                                                                                    112.095,28 € 
 
Voorziene subsidie 2019:                                                                                       86.520 € 
 
 
Te betalen saldo 2019: 112.095,28 € - 103.963,18 € =                                            8.132,10 € 
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Besluit: 
Enig artikel:  
Het saldo van 8.132,10 euro voor werkjaar 2019 wordt uitbetaald aan Kopa vzw in kader van de 
samenwerkingsovereenkomst voor het aanbieden van Nederlands op de werkvloer. De storting 
gebeurt op rekeningnummer: 879-3219401-39 met vermelding 'LSB- luik opleiding en tewerkstelling'. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 
5. Actieve participatie aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA in het 

streekbeleid, voor de nieuwe regiowerking, ter vervanging van de participatie aan het 
Samenwerkingsverband 'Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen'. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40 §1. 

Relevante documenten 
Schrijven van SOLVA d.d. 8 juli 2020 betreffende het voorstel actieve participatie aan de SOLVA 
regiowerking ter vervanging van de participatie aan het Samenwerkingsverband ‘Streekbeleid Zuid-
Oost-Vlaanderen’. 

Feiten/context/motivering 
De ESF oproep Versterkt Streekbeleid Vlaanderen (Oproep 354) gaf een nieuw elan aan het 
streekbeleid in Vlaanderen. Hierbij gaf ook het samenwerkingsverband Streekoverleg Zuid-Oost-
Vlaanderen uitvoering aan  de sociaaleconomische uitdagingen van onze regio en vertaalde deze  in 
een gedragen en actiegericht beleid. Dit actiegericht beleid werd gevoerd, i.s.m. de sociale partners 
en streekintercommunale SOLVA op basis van 4 gedefinieerde hoofdlijnen: 
1. Focus op duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio, 
2. Mobiliteit als voorwaarde voor regionale socio-economische ontwikkeling, 
3. Optimale matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 
4. Focus op de uitbouw van een sterke regio Zuid-Oost-Vlaanderen. 
 
De huidige Vlaamse financiering voor de werking van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen wordt 
stopgezet per 1 augustus 2020. 
De continuering van de huidige werking inzake streekbeleid is een belangrijk gegeven voor de regio 
Zuid-Oost-Vlaanderen. 
De vzw ERSV als provinciale vzw, en overkoepelend juridisch vehikel van Streekoverleg Zuid-Oost-
Vlaanderen en Streekoverleg Waas & Dender, wordt vereffend in juni 2021, zoals besloten op de 
Raad van Bestuur van ERSV van 4 juni 2020. 
De integratie van het Streekoverleg en SOLVA manifesteerde zich sinds 1 januari 2019 in de 
regiowerking via de installatie van structurele overlegorganen (Regionetwerken Mobiliteit, Werk & 
Economie, Klimaat, RO, Overleg Algemeen Directeurs, Burgemeesters, Stakeholders, regiocongres, 
…) en een regionaal aanbod van projecten (Autodelen, Mobipunten, De Bouwdoos, Meerdoeners, 
IOED, …). 
Het samenwerkingsverband Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen overlapt met het grondgebied van 
SOLVA (met uitzondering van Gavere) en ook de 21 steden en gemeenten met ruim 431.628 
inwoners in Zuid-Oost-Vlaanderen ondersteunt. 
In het samenwerkingsverband Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen werd er een jaarlijkse 
cofinanciering voorzien van ± € 175.000, waarvan + € 110.000 door de lokale besturen van Zuid-Oost-
Vlaanderen. Dit vertaalde zich in een bijdrage van elk lokaal bestuur in een jaarlijkse cofinanciering 
van 0,25 euro/inwoner. 
Overzicht gemeentelijke bijdragen: 
    Inwoners Bijdrage 
Gemeente   1/01/2020 0,25 
AALST   87.204,00 21.801,00 
BRAKEL   14.809,00 3.702,25 
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DENDERLEEUW  20.532,00 5.133,00 
ERPE-MERE  20.127,00 5.031,75 
GERAARDSBERGEN 33.563,00 8.390,75 
HAALTERT   18.570,00 4.642,50 
HERZELE   18.175,00 4.543,75 
HOREBEKE   2.024,00 506,00 
KLUISBERGEN  6.566,00 1.641,50 
KRUISEM   15.747,00 3.936,75 
LEDE   18.864,00 4.716,00 
LIERDE   6.573,00 1.643,25 
MAARKEDAL  6.337,00 1.584,25 
NINOVE   39.255,00 9.813,75 
OOSTERZELE  13.678,00 3.419,50 
OUDENAARDE  31.587,00 7.896,75 
RONSE   26.375,00 6.593,75 
SINT-LIEVENS-HOUTEM 10.397,00 2.599,25 
WORTEGEM-PETEGEM 6.395,00 1.598,75 
ZOTTEGEM   26.685,00 6.671,25 
ZWALM   8.165,00 2.041,25 
TOTAAL   431.628,00 107.907,25 
Overwegende dat in een participatieve oefening 3 strategische uitdagingen voor de regio Zuid-Oost-
Vlaanderen werden bepaald, bestaand uit: 

- Leefbare kernen 
- Werk in eigen streek 
- Open ruimte vrijwaren. 

Het inhoudelijke terrein van de nieuwe regiowerking, op basis van de strategische oefening, wordt niet 
enkel beperkt tot het socio-economische beleid, maar waarbij de thematieken werden uitgebreid naar 
klimaat, mobiliteit, ruimtelijke ordening en erfgoed en waarbinnen de gemeenten en steden een 
intergemeentelijke samenwerking als relevant voorop schuiven. 
De opdracht van de regiowerking bestaat erin stakeholders uit onze regio samen te brengen in 
netwerken waarin kennis en expertise wordt uitgewisseld, te informeren over opportuniteiten en 
nieuwe projecten, te inspireren over succesverhalen, te experimenteren en te ondersteunen bij 
subsidie-opportuniteiten. Dit alles om de lokale besturen uit het werkingsgebied Zuid-Oost-Vlaanderen 
mee te nemen in de koers naar de toekomst op vlak van leefbare kernen, werk in eigen streek en het 
vrijwaren van de open ruimte. 
Het Burgemeestersoverleg zet de strategische lijnen voor de regio uit. 
Naast deze vertegenwoordiging vanuit de lokale besturen is er ook participatie van mandatarissen en 
ambtenaren aan de diverse thematische regionetwerken, visietafels, regiocongres, ad-
hocwerkgroepen en andere overlegmomenten. 
Via stakeholderoverleg rond de verschillende thema’s, organisaties en andere relevante partners die 
geen lid zijn van SOLVA kunnen ook betrokken worden bij de verdere uitwerking van de 3 
strategische uitdagingen voor onze regio en de daaraan gekoppelde acties. 
Het nieuwe regioteam van SOLVA, na wijziging waar nodig, is de bevoorrechte partner om de 
regiowerking verder aan te sturen en te komen tot concrete acties en dit in nauw overleg met de lokale 
besturen. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
6. Politiebesluit houdende uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 - 

verplicht dragen mondmasker in het handelscentrum. Bekrachtiging. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
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- De nieuwe gemeentewet, artikel 134 en 135. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur. 
- Ministerieel besluit d.d. 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 

2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, in het bijzonder artikel 12. 

Feiten/context/motivering 
Vanaf zaterdag 11 juli heeft de federale overheid het dragen van een mondmasker verplicht 
gemaakt: 
- in winkels en winkelcentra; 
- in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, 
- musea en bibliotheken. 
De Nationale Veiligheidsraad nam donderdag 23 juli een aantal verscherpte maatregelen om de 
verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarbij ook een aantal maatregelen in 
verband met het dragen van een mondmasker. 
Vanaf zaterdag 25 juli is het in Ronse voortaan verplicht een mondmasker te dragen:  
- In alle openbare gebouwen.  
- Bij een bezoek aan het recyclagepark 
- Tijdens de openbare markt op woensdag en zaterdag 
- Bij een bezoek aan de horeca (aan tafel mag het mondmasker af). 
Het Ministerieel besluit d.d. 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, stipuleert het volgende: 
Art. 12. Artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, wordt vervangen als volgt:  
“Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een 
mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen:  
1° de winkels en de winkelcentra;  
2° de bioscopen;  
3° de theater-, concert- en conferentiezalen;  
4° de auditoria;  
5° de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;  
6° de musea;  
7° de bibliotheken;  
8° de casino’s en de speelautomatenhallen;  
9° de winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde 
lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de 
verplichting van toepassing is;  
10° de openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen);  
11° de markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en de 
handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;  
12° de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel 
zitten;  
13° de activiteiten bedoeld in artikel 11, § 3;  
14° de evenementen bedoeld in artikel 11, § 4;  
15° de betogingen bedoeld in artikel 11, § 5.  
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van 
medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.”  
De lokale overheid dient de winkelstraten en elke private of publieke druk bezochte plaats, te bepalen 
en af te bakenen met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van 
toepassing is. 
De epidemiologische situatie verschilt van gemeente tot gemeente, waarbij de lokale autoriteiten een 
prominente rol spelen. Zo kunnen ze optreden binnen het kader van het ministerieel besluit waarbij ze 
zelf aanvullende voorzorgsmaatregelen kunnen invoeren.  
Het coronavirus is bezig aan een opmars en de risicograad op besmetting is gestegen. De experten 
voorspellen dat deze trend exponentieel zal doorzetten waardoor bijkomende maatregelen 
noodzakelijk zijn, zodat het aangewezen is , in toepassing van art. 12.9° van het MB,  de winkelstraten 
en  druk bezochte  plaatsen af te bakenen war het dragen van een mondmasker eveneens is 
verplicht.  
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Deze bijkomende lokale maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus op het grondgebied 
voorkomen. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Volgend besluit van de burgemeester van 7 augustus 2020 te bekrachtigen:  
“Uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus – het verplicht dragen 
van een mondmasker in het handelscentrum Ronse.  
Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De nieuwe gemeentewet, artikel 134 en 135. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur. 
- Ministerieel besluit d.d. 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, in het bijzonder artikel 12. 
Feiten/context/motivering 
Vanaf zaterdag 11 juli heeft de federale overheid het dragen van een mondmasker verplicht 
gemaakt: 
- in winkels en winkelcentra; 
- in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, 
- musea en bibliotheken. 
De Nationale Veiligheidsraad nam donderdag 23 juli een aantal verscherpte maatregelen om de 
verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarbij ook een aantal maatregelen in 
verband met het dragen van een mondmasker. 
Vanaf zaterdag 25 juli is het in Ronse voortaan verplicht een mondmasker te dragen:  
- In alle openbare gebouwen.  
- Bij een bezoek aan het recyclagepark 
- Tijdens de openbare markt op woensdag en zaterdag 
- Bij een bezoek aan de horeca (aan tafel mag het mondmasker af). 
Het Ministerieel besluit d.d. 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, stipuleert het volgende: 
Art. 12. Artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, wordt vervangen als volgt:  
“Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een 
mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen:  
1° de winkels en de winkelcentra;  
2° de bioscopen;  
3° de theater-, concert- en conferentiezalen;  
4° de auditoria;  
5° de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;  
6° de musea;  
7° de bibliotheken;  
8° de casino’s en de speelautomatenhallen;  
9° de winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde 
lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de 
verplichting van toepassing is;  
10° de openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen);  
11° de markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en de 
handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;  
12° de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel 
zitten;  
13° de activiteiten bedoeld in artikel 11, § 3;  
14° de evenementen bedoeld in artikel 11, § 4;  
15° de betogingen bedoeld in artikel 11, § 5.  
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van 
medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.”  
De lokale overheid dient de winkelstraten en elke private of publieke druk bezochte plaats, te bepalen 
en af te bakenen met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van 
toepassing is. 
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De epidemiologische situatie verschilt van gemeente tot gemeente, waarbij de lokale autoriteiten een 
prominente rol spelen. Zo kunnen ze optreden binnen het kader van het ministerieel besluit waarbij ze 
zelf aanvullende voorzorgsmaatregelen kunnen invoeren.  
Het coronavirus is bezig aan een opmars en de risicograad op besmetting is gestegen. De experten 
voorspellen dat deze trend exponentieel zal doorzetten waardoor bijkomende maatregelen 
noodzakelijk zijn, zodat het aangewezen is , in toepassing van art. 12.9° van het MB,  de winkelstraten 
en  druk bezochte  plaatsen af te bakenen war het dragen van een mondmasker eveneens is 
verplicht.  
Deze bijkomende lokale maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus op het grondgebied 
voorkomen. 
BESLIST :  
Artikel 1:  
Het dragen van een mondmasker is verplicht: 
1. in het commercieel centrum van Ronse zoals afgebakend in de toepasselijke  stedenbouwkundige 
verordening. 
De volgende straten liggen in deze zone : Winston Churchillplein, Stationsstraat, Guissetplein, 
Abeelstraat,  Rooseveltplein, Wijnstraat, Grote Markt, Peperstraat;  
2. de volgende straten gelegen  in De Vrijheid: Sint-Martensstraat, St-Martensplein, Kapittelstraat, 
Cypriaan De Rorestraat, Kleine Markt, Kaatsspelplein, Schipstraat, Begijnhofstraat en Kerkhofweg. 
Deze verplichting geldt 24/24 uur en 7/7 dagen en voor elke voetganger vanaf de leeftijd van 12 jaar, 
met uitzondering van de arbeiders die fysiek zwaar werk verrichten, tenzij ze de social distancing van 
1.5 meter tijdens de uitoefening van het werk niet kunnen garanderen. 
Artikel 2:  
De maatregelen kunnen ten allen tijde door een beslissing van de burgemeester aangepast of 
opgeheven worden. De maatregel zal worden geëvalueerd.  
Artikel 3:  
De maatregel gaat in vanaf de datum van dit besluit. 
Artikel 4: 
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de lokale politie Ronse. 
Ronse, 7 augustus 2020. 
Burgemeester 
Luc Dupont” 
 

Vrije tijd 
7. Organisatie tuinconcerten aan CC De Ververij ihkv de tentoonstelling Alle Rechte Lijnen 

Zijn Gebogen. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid, inzonderheid de artikelen 22 § 1, 4° en de artikelen 55 tot 64. 
Het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering 
van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport. 

Relevante documenten 
De nota opgemaakt door de cultuurbeleidscoördinator de heer Jan Leconte dd.7 augustus 2020. 
Feiten/context/motivering 
Het organiseren van tuinconcerten aan De Ververij teneinde in coronaveilige context, artiesten, 
technici, .. te ondersteunen en de Ronsenaars in  hun staycation, toffe momenten te bezorgen. 
Adviezen/ visum  
Financieel directeur: Los van de opportuniteit lijkt het me toch wenselijk om de kosten op de stad 
Ronse aan te rekenen. 
Het AGB SCO is BTW-plichtig voor de uitbating van het CC De Ververij. Dit concept lijkt mij een totaal 
ander gegeven. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de organisatie van straatanimatie op vrijdag 14 augustus in het centrum van de 
stad. 
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Artikel 2 
Concerten op verschillende locaties in Ronse op 21, 22, 28 en 29 augustus te organiseren via 
streaming en zonder publiek 
Artikel 3. 
Akkoord te gaan om de Tuinconcerten op 4 en 5 september wel live te organiseren. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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