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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 24 AUGUSTUS 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Danny 
De Brakeleer neemt het ambt waar. 

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Vordering 2019 federale financiering functie gemeenschapswacht - goedkeuring 

Financieel beheer 
2. Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het lokaal bestuur Ronse en 
bijhorende entiteiten. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 
3. Definitieve oplevering realisatie stadsmagazine INzicht 2017-2019. Goedkeuring. 

Mobiliteit 
4. Aanvullend reglement Elzeelsesteenweg 647 - verkeersveiligheid schoolomgeving 
Ringelwikke - beslissing 

Leven en welzijn 
5. Afrekening 2019 van het convenant met vzw Kind en Preventie in functie van het aanbieden 
van opvoedingsondersteuning en de uitbouw van Huis van het Kind. Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
6. Subsidiëring van het project ESF 490 'OP STAP, samen naar Werk’. Beslissing 

Vrije tijd 
7. Aankoop van mobiele skatetoestellen. Goedkeuring van de voorgestelde lijst. 
8. Organisatie van een alternatief voor Sierk Masjiek, namellijk Sierk Masjiek, Anderhalve Meter 
op zaterdag 19 september 2020. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Vordering 2019 federale financiering functie gemeenschapswacht - goedkeuring 
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Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De wet van 15 mei 2007”Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van 
de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet 
- KB van 25 december 2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering 
van de gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen. 
- MB van 17 september 2018ter 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 
- Beslissing GR van 17/12/07 betreffende oprichting dienst gemeenschapswachten. 

Relevante documenten 
schuldvordering bijkomende financiering ingegeven in ict programma van BinZa 

Feiten/context/motivering 
In uitvoering van de 6e staatshervorming is er een nieuwe federale financiering voor 
gemeenschapswachten. De financiële toelage wordt toegekend aan gemeenten als bijkomende 
tussenkomst in de loonkosten die voortvloeien uit de prestaties uitgevoerd door de 
gemeenschapswacht – voorheen Activa – in het kader van het Strategisch Veiligheids- en 
Preventiecontract. Ter dekking van de reële lasten van de tewerkstellingskosten kan de gemeente een 
jaarlijkse maximale toelage van 8600€per halftijds equivalent ontvangen. 
De schuldvordering die nu ter goedkeuring wordt voorgelegd handelt over de periode 2019 voor 
Claudine Rousseau. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het college neemt kennis van de schuldvordering voor 2019 – betreffende bijkomende financiering 
Claudine Rousseau – en gaat akkoord om deze via de geijkte kanalen door te sturen naar de Fod 
Binnenlandse Zaken. 
 

Financieel beheer 
2. Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het lokaal bestuur Ronse en 

bijhorende entiteiten. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij 
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling 
van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een 
opdracht van dagelijks bestuur. 

- Het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende vaststelling van de opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van 
dagelijks bestuur. 

- 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 41, §1, 1° (het 
geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 214.000,00 niet), en meer bepaald artikel 
2, 6° en 7°b (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de 
plaatsing van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor 
aanbesteders). 

- 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. 

-  
Relevante documenten 
Bestek nummer 2020/368 “Afsluiten van een hospitalisatieverzekering voor het lokaal bestuur Ronse 
en bijhorende entiteiten”. 
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Feiten/context/motivering 
De huidige collectieve hospitalisatieverzekering voor de Stad, het OCMW, OVERO en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsonwikkelingsbedrijf Ronse eindigt op 31 december 2020. 
Het is daarom noodzakelijk om voor de volgende verzekeringsperiode een nieuwe overheidsopdracht 
op te starten. 
In het kader van deze opdracht werd op 10 augustus 2020 een bestek met nummer 2020/368 
“Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het lokaal bestuur Ronse en bijhorende 
entiteiten” opgesteld door de financiële dienst, in samenwerking met de personeelsdienst. 
Het is aangewezen om voor deze verzekeringstak een stabiele partner voor een langere periode te 
kiezen. De opdracht zal daarom voor een duur van 6 jaar worden afgesloten. 
De Stad Ronse treedt in dit dossier op als aankoopcentrale voor het OCMW Ronse, OVERO Ronse 
en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse bij de gunning van de opdracht. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 117.355,37 excl. btw of € 142.000,00 incl. 21% 
btw voor een periode van 6 jaar, zijnde jaarlijks € 19.559,23 excl. btw of € 23.666,67 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode AR 
6121050/BI 01900 en dient te worden voorzien in het exploitatiebudget van de volgende jaren. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het bestek met nr. 2020/368 van 10 augustus 2020 en de raming voor de opdracht “Afsluiten van een 
collectieve hospitalisatieverzekering voor het lokaal bestuur Ronse en bijhorende entiteiten”, 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 € 117.355,37 excl. btw of € 142.000,00 incl. 21% btw voor een periode van 6 jaar, 
zijnde jaarlijks € 19.559,23 excl. btw of € 23.666,67 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 5: 
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheids-
opdrachten, zal Stad Ronse optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of 
raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor 
aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald het OCMW Ronse, OVERO 
Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
Artikel 6: 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Artikel 7: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode AR 
6121050/BI 01900 en zal worden voorzien in het exploitatiebudget van de volgende jaren. 
 

3. Definitieve oplevering realisatie stadsmagazine INzicht 2017-2019. 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 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 41, §1, 1° (het geraamde 
bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
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Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen. 
Relevante documenten 
Proces verbaal van voorlopige oplevering van 10 augustus 2020. 
Feiten/context/motivering 
De borgstellingen met nummers 2015.02.25.039 ten bedrage van € 2.410,- en 2017.04.12.015 ten 
bedrage van € 2.210,- (aanvullende borg).  
Op 10 augustus 2020 werd door dhr Erwin Huyghe, Diensthoofd Communicatie, overgegaan tot 
nazicht van de levering van opdracht 2017/244 “Realisatie stadsmagazine INzicht 2017-2019. 
Er werd vastgesteld dat de levering werd uitgevoerd volgens de bepalingen in het bestek en   geen 
aanleiding heeft gegeven tot opmerkingen. 
Het proces-verbaal van definitieve oplevering van 10 augustus 2020. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de definitieve oplevering van de opdracht “Realisatie stadsmagazine INzicht 
2017-2019”, geleverd door de firma De Riemaecker Printing bvba, Nukerkeplein 9 te 9681 Nukerke. 
Artikel 2: 
Aan de Consignatie- en Depositokas opdracht te geven om de borgstellingen met nummers 
2015.02.25.039 ten bedrage van € 2.410,- en 2017.04.12.015 ten bedrage van € 2.210,- (aanvullende 
borg) vrij te geven.  
 

Mobiliteit 
4. Aanvullend reglement Elzeelsesteenweg 647 - verkeersveiligheid schoolomgeving 

Ringelwikke - beslissing 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 

De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  

Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;  

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  

De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  

De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 

De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 

Feiten/context/motivering 
De school ‘De Ringelwikke’ is gelegen op Elzeelsesteenweg 647 nabij de grens met Ellezelles 
(Wallonië). De verkeersveiligheid in de omgeving van de school ‘De Ringelwikke’  is voorwerp 
geweest van een dossier dat werd besproken op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) 
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van 14 januari 2020. Het ontwerpdossier van de PCV werd positief geadviseerd door de 
verkeercommissie van 18 november 2019. 
Het besluit van de PCV vermeldt het volgende: 
AWV en SPW: afspraken met betrekking tot variabele zone 30 uitrusting en afbouw 
snelheidsbeperking tot 50 km/u 
Rijrichting school (richting Ellezelles) : 
Kmpt 3,000 50 km/u 
Kmpt 3,200 begin variabele zone 30 
Kmpt 3,450 einde variabele zone 30 
Rijrichting school (richting Ronse) : 
Kmpt 3,600 50 km/u 
Kmpt 3,450 begin variabele zone 30 
Kmpt 3,200 einde variabele zone 30 
Het betreft een gemeentegrensoverschrijdende zone. Stad Ronse en Ellezelles: aanname van de 
desbetreffende aanvullende verkeersreglementen. Er zijn geen zijstraten van de N57 gevat in deze 
variabele schoolomgeving. 
SPW zal de nodige verkeersborden voorzien op grondgebied Wallonië. 

Besluit: 
Artikel 1: 
Op de N57 in het gebied afgebakend door kmpt. 3,200 (t.h.v. Kattemolenstraat) en de grens met   
Wallonië) wordt een variabele zone 30 schoolomgeving ingevoerd thv de school ‘De Ringelwikke’. 
Artikel 2: 
De maatregel in artikel 1 wordt vorm gegeven door het plaatsen van variabele verkeersborden F4a bij 
het begin van de zone, met er boven het verkeersbord A23 en vaste verkeersborden F4b bij het einde 
van de zone en dit in beide rijrichtingen. 
Artikel 3: 
In nadering van de variabele zone 30 schoolomgeving, rijrichting Ellezelles, wordt op grondgebied 
Ronse de snelheid op de N57 beperkt tot 50 km/u, dit ter hoogte van kmpt 3,000. 
Artikel 4:  
De maatregel in artikel 3 wordt vorm gegeven door het plaatsen van verkeersborden C43 ‘50’ ter 
hoogte van kmpt 3,000 en net voorbij Kleine Heide.  
Artikel 5 
Huidig reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II laan 20 bus 2 in 
1000 Brussel. 
 

Leven en welzijn 
5. Afrekening 2019 van het convenant met vzw Kind en Preventie in functie van het 

aanbieden van opvoedingsondersteuning en de uitbouw van Huis van het Kind. 
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 vzw Kind en 
Preventie deel van uitmaakte. 
Het artikel 4, 5, 6 en 7 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en vzw Kind en 
Preventie. 

Relevante documenten 
Verantwoordingsstukken van vzw Kind en Preventie: 

• Inhoudelijke nota 
• Financiële nota met bewijsstukken. 

Feiten/context/motivering 



 6/10 

Vzw Kind en Preventie maakte hun jaarrapportage 2019 over aan het lokaal bestuur. Dit is een 
inhoudelijk en financieel verslag van het werkingsjaar 2019. 

 

Besluit: 
Enig artikel:  
Het saldo van 9.485,00 euro voor werkjaar 2019 wordt uitbetaald aan vzw Kind en Preventie in kader 
van de samenwerkingsovereenkomst voor het aanbieden van opvoedingsondersteuning en de 
uitbouw van Huis van het Kind. De storting gebeurt op rekeningnummer: 786-5868154-26 met 
vermelding 'LSB- luik opvoedingsondersteuning. 
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
6. Subsidiëring van het project ESF 490 'OP STAP, samen naar Werk’. Beslissing 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56 §1, 40 en 41. 

Relevante documenten 
Ontwerp van het uitgeschreven ESF project 490 van 19 augustus 2020. 
Mail van Evelyne Robyns van 21 augustus 2020 en de vraag naar financiering. 
Begroting van het ESF project. 
Mailbericht van 24 augustus 2020 van de heer Jurgen Soetens, financieel directeur. 

Feiten/context/motivering 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en vzw Kind en preventie in functie 
van het lokaal sociaal beleid – opvoedingsondersteuning 
Huis van het Kind Ronse 
 
Inhoudelijke evaluatie 
 
Zie algemene evaluatie 
 
 
 
Financiële evaluatie: 
 
Inkomsten 2019: 
Voorschotten subsidie:                                                                                             85.365,00 € 
Werking:                                                                                                              869,95 €                                        
totaal                                                                                                                       86.234,95 € 
 
                                                                                       
Verantwoorde uitgaven 2019: 
Personeelskosten algemene werking en armoedebestrijding:                                75.665,36 € 
Werkingskosten algemene werking en armoedebestrijding:                                    23.066,91€ 
Totaal:                                                                                                                       98.732,27€ 
 
Voorziene subsidiëring 2019:                                                                               94.850,00 €   
 
Tekort: 98.732,27 € - 86.234,95 € =                                                                        12.497,32 € 
 

 
Te betalen saldo 2019:  94.850,00 €  - 85.365,00  € = 9.485 euro                                                                                                                                                                                                                     
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Op 01 mei 2020 lanceerde ESF oproep 490 ‘Outreach & Activering’. De doelstelling van deze oproep 
is om outreachende & geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve arbeidsreserves die mits 
bijkomende ondersteuning potentieel inzetbaar zouden kunnen gemaakt worden op de arbeidsmarkt 
en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.  
Daarnaast werd ook de oproep 510 ‘Lokale partnerschappen voor jongeren’ gelanceerd. De 510 
wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil 
daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot 
stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren 
vergroten. 
Tot voor kort liepen in Ronse 3 projecten die zich zeer specifiek richtten naar deze groep inactieven 
en/of jongeren:  

• Op Stap in Ronse ( Grijkoort vzw) – tot april 2020 
• Werk Welzijn ( VDAB + Groep Intro)  
• Wijswerk ( Léjo, Kopa vzw en Samenlevingsopbouw) 

De eerste twee projecten zijn reeds afgerond en ook Wijswerk stopt op 01 december 2020.   
De werkloosheid in Ronse is nog steeds opmerkelijker hoger dan in de buurgemeenten. Hierbij stellen 
we ook vast dat de problematiek steeds complexer wordt. Volgens onderzoek van VDAB hebben 
mensen met randproblematieken het zeer moeilijk om door te stromen naar tewerkstelling. Er is nood 
aan een aanbod van opleiding en competentie versterkende trajecten, ook gericht op mensen die 
onvoldoende Nederlands spreken.  
In kader van deze oproep zijn verschillende organisaties (Samenlevingsopbouw vzw, Léjo vzw, 
Grijkoort Begeleid werk vzw, Kopa vzw, vzw Apart en OCMW Ronse) gaan samenwerken om te 
komen tot een nieuw project: ‘OP STAP, samen naar Werk’ waarbij zal ingezet worden op zowel 
inactieven als op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naargelang de kennis en de ervaring 
van de partners zullen zij procentueel meer en/of minder actief zijn in het ESF project 490 en het ESF 
project 510. 
De oproep die momenteel werd uitgewerkt en wordt voorgelegd is de 490. 
De doelgroep van dit project zijn inactieven die niet gekend zijn bij de VDAB, van 18 tot 65 jaar en die 
door één of meerdere randproblematieken geen verdere stappen kunnen zetten naar 
maatschappelijke participatie of arbeidsactivering.  
Volgende organisaties zijn in dit project actief: 

  Organisatie 
Toeleiding/ 
outreachend 

 Léjo vzw, Samenlevingsopbouw vzw, 
OCMW 

Arbeidsactivering Tot 30 jaar Vzw Apart 
Vanaf 30 jaar Vzw Grijkoort 

Kopa 
Nederlandse taal Op de werkvloer Kopa 

Doelstellingen van het project: 
OP STAP 490 maakt mensen zichtbaar  

• OP STAP 490 haalt deze mensen uit de negatieve spiraal waarin ze zich bevinden en 
activeert hen richting arbeid. Dit is dé belangrijkste hefboom om uit de (dreigende) armoede 
te raken. 

• OP STAP 490 detecteert de randproblemen waardoor iemand niet aan werken toekomt of 
niet aan het werk kan blijven. En biedt handvaten om ze op te lossen. 

• OP STAP 490 helpt de deelnemers inzicht te verwerven in het eigen functioneren en biedt 
hen een perspectief. Om opnieuw interesse en goesting in werk en/of opleiding te krijgen. 

• OP STAP 490 verhoogt de zelfredzaamheid, de weerbaarheid en de eigenwaarde van deze 
deelnemers  

• OP STAP 490 wil mensen stappen laten zetten op de participatieladder 
• OP STAP 490 zet in op de Nederlandse taal en streeft er naar om de drempel die 

onvoldoende kennis van het Nederlands vormt, weg te werken.  
Hiermee wil het project 70 geschikte kandidaten bereiken, waarbij 80% van de deelnemers een 
positief traject afsluit. Ofwel door stappen te zetten naar een hogere maatschappelijke participatie 
Ofwel door te werken naar een duurzame tewerkstelling, in het NEC, sociale tewerkstelling of in een 
maatwerkbedrijf. Ofwel naar een opleiding, al dan niet bij VDAB. Ofwel is duidelijk geworden dat hij/zij 
niet-toeleidbaar is, waarna een aangepast traject (hulpverlening) werd opgestart 
Het project zou van start kunnen gaan vanaf 01 december 2020 tot eind 2022. 
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Voor dit project vraagt ESF een cofinanciering van 20%. Om die 20% te gaan financieren wordt 
gevraagd aan VDAB en Stadsbestuur Ronse om elk 10% zijnde 56.701,87 euro te subsidiëren. Of 
28.350,94 euro per jaar. Dit voor 2 kalenderjaren. 
Bovendien is het de expliciete vraag van ESF om de omliggende gemeenten ook kansen te geven 
voor deelname aan het project zodat het project gebiedsdekkend wordt. 
Hierbij kan een engagementsverklaring worden voorgelegd aan gemeenten Maarkedal en 
Kluisbergen. 
Een deel van de subsidie kan dan ook van deze omliggende gemeenten worden terug gerecupereerd.  
Dit volgens volgende verdeelsleutel: 
Verdeelsleutel kostprijs voor gemeente/stad Y = 
Totale kost 490 -Project (56.701,87 euro) * aantal begeleidingen in gem./stad Y 
Totaal aantal begeleidingen 
De deadline om het project in te dienen is 31 augustus 2020. 

Voor de oproep 510 waarmee dit project nauw zal samenwerken, wordt geen cofinanciering meer 
gevraagd. 

De heer Jurgen Soetens, financieel directeur, meldt het bestuur, via mail, dat er op dit ogenblik geen 
middelen hiervoor werden voorzien in het meerjarenplan. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de subsidiëring van het project ‘Op stap, samen naar werk’ 490 voor een bedrag 
van 56.701,87 euro van 01 december 2020 tot eind 2022 voor de activering van inactieven. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan om een deel van de kosten te recupereren van deelnemende omliggende gemeenten 
met volgende verdeelsleutel: 
Totale kost 490 -Project (56.701,87 euro) * aantal begeleidingen in gem./stad Y 
Totaal aantal begeleidingen 
Artikel 3: 
Aan het Vast Bureau te vragen om het OCMW Ronse te laten samenwerken in dit project en in de 
toeleiding van inactieven te voorzien. 
 

Vrije tijd 
7. Aankoop van mobiele skatetoestellen. Goedkeuring van de voorgestelde lijst. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017,  meer bepaald Artikel 56 betreffende de 
bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Collegebeslissing van 22 juni 2020 houdende goedkeuring van de verdeling van de middelen 
noodfonds. 

Relevante documenten 
De voorgestelde lijst inzake de aankoop van mobiele skateinfrastructuur. 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de verdeling van de middelen van het noodfonds ten gevolge van Corona besliste het 
stadsbestuur oa om over te gaan tot de aankoop van mobiele sportinfrastructuur. Daarbij werd een 
som van €20.000 gereserveerd voor de aankoop van mobiele skateinfrastructuur. 
In overleg met jongeren die het skatepark frequenteren, werd een lijstje opgesteld van toestellen die 
zij een meerwaarde vinden. Er werd over gewaakt dat zowel skaters, bmx’ers als steppers aan hun 
trekken komen. Ondertussen werd bij verschillende leveranciers prijzen opgevraagd en werd het lijstje 
vervolledigd met de kostprijs. De volledige lijst vinden jullie als bijlage. 
Met de jongeren werd ook overlopen waar we enkele of meerdere toestellen kunnen plaatsen. We 
kwamen uit op een tiental mogelijke locaties. De locaties zijn: achter de Ververij, Parking Portois, 
parkings bij Boudewijnpark, parking Station, Stadstuin, Floréal, Scheldekouter. We denken ook aan 
speelplaatsen van scholen tijdens vakanties bv. De geschiktheid van de locaties moet nog nader 
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onderzocht worden oa naar het aantal toestellen dat er kan geplaatst worden en de tijd dat ze kunnen 
blijven staan.  Het doel is om (een deel van) de toestellen maandelijks à tweemaandelijks te 
verplaatsen.  
De volledige som werd niet opgebruikt. Hopelijk kan de helft van het resterende budget gebruikt 
worden om de ingebruikname van de toestellen een feestelijk tintje te geven via een heuse 
skatecontest met leuke prijzen, in aanwezigheid van een DJ. Ook daar kijken de jongeren naar uit. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met de voorgestelde lijst in verband met 
de aankoop van mobiele skatetoestellen. 
Artikel 2: 
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord om de helft van het resterende bedrag 
voor te behouden voor een feestelijke ingebruikname van de toestellen. 
 

8. Organisatie van een alternatief voor Sierk Masjiek, namellijk Sierk Masjiek, Anderhalve 
Meter op zaterdag 19 september 2020. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Feiten/context/motivering 
Aangezien Sierk Masjiek, omwille van COVID – 19 en alle bijkomende beschermingsmaatregelen 
niet kan doorgaan zoals voorheen, zijn we op zoek gegaan naar een alternatief en is er voor Sierk 
Masjiek, Anderhalve Meter gekozen. 
De opzet is om op drie verschillende locaties (Albertpark, Auditorium CC De Ververij en de 
binnenkoer Familia of achterste deel Bruulpark) twee voorstellingen (van telkens hetzelfde 
gezelschap) door te laten gaan. Op de drie verschillende locaties wordt er een (Coronaproof) 
grimestandje voorzien. Elke locatie kan maximaal 200 mensen ontvangen. 
Er is bewust voor deze 3 locaties gekozen omdat wij denken dat deze én makkelijk afsluitbaar zijn 
én op wandelafstand van elkaar liggen. Twee van de drie locaties grenzen ook aan de lokale 
horeca die we graag op deze manier stimuleren en ondersteunen. Tegelijk ontlast dit de dienst van 
de verantwoordelijkheid om te voorzien in drank/sanitair. 
Sierk Masjiek blijft gratis aangeboden, maar er zal toch gevraagd worden om op voorhand te 
reserveren via de online webshop. Wanneer er op de dag zelf nog plaatsen beschikbaar zijn, 
kunnen deze verder ingevuld worden mits registratie ter plaatse van de bezoekers. We hopen zo 
op efficiënte wijze de gevraagde gegevens in functie van contacttracing te kunnen verzamelen. 
Naar organisatie toe stelt dit ons wel voor bijkomende uitdagingen (personeel, logistiek, …) maar 
we zijn ervan overtuigd dat Sierk Masjiek op deze wijze beheersbaar en organisatorisch haalbaar 
is. 
Het voorstel wordt eerstdaags ook aan een CERM - analyse onderworpen. Eerdere oefeningen 
sterken ons in de overtuiging dat dit geen probleem zal opleveren. 
Om Sierk Masjiek Coronaproof te laten verlopen, is er voor geopteerd om de voorziene 
randanimatie niet door te laten gaan. Ofwel wordt dit aanbod omgeboekt naar de eerstvolgende 
editie van Sierk Masjiek ofwel wordt er geprobeerd om dit aanbod nog in de loop van dit (na)jaar op 
te nemen binnen het activiteitenaanbod naar kinderen en jongeren toe (denken we maar aan 
Kinderkunstendag, kinderaanbod tijdens Winterlicht,…). 
Wanneer noch omboeken, noch inplannen in de loop van dit najaar nog lukt, lijkt het ons wel 
opportuun om toch 25% van de vooropgestelde uitkoopsom uit te betalen. Deels uit solidariteit met 
de toch wel hard getroffen sector en artiesten, deels om de reeds geleverde inspanningen 
enigszins te compenseren. Als stadsbestuur hebben wij ook een voorbeeldfunctie en met deze 
geste tonen wij aan solidair te zijn met de door COVID – 19 toch wel zeer hard getroffen sector. 
Bijkomende preventieve maatregelen worden binnen het vooropgestelde budget begroot. Er wordt 
dus geen bijkomend budget gevraagd. 

 

Besluit: 
Artikel 1:  
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Akkoord te gaan met de alternatieve organisatie van Sierk Masjiek, namelijk Sierk Masjiek, 
Anderhalve Meter, op zaterdag 19 september 2020. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de vooropgestelde budgettaire regeling waarbij artiesten, gezelschappen zo veel 
mogelijk omgeboekt worden ter versterking van andere initiatieven en de overige gezelschappen, 
artiesten een solidariteitsvergoeding van 25% (van de uitkoopsom) ontvangen, te betalen van de 
middelen noodfonds. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Waarnemend algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Danny De Brakeleer Luc Dupont 
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