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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 7 SEPTEMBER 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 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
1. Verkoop van een strook stadsgrond langsheen de fietssnelweg Engelsenlaan-Russeignies 
gelegen aan Paillartcamp aan de aanpalende eigenaar. Goedkeuring. 
2. Slopen gebouwen Bruul 2,3,4, Beekstraat 2,6, en muur Beekstraat + slopen Bredestraat 4 - 
voorlopige oplevering en goedkeuring eindafrekening 

Leven en welzijn 
3. Aanvraag toelage Delghustfonds. Goedkeuring 
4. Preventieactie "Bijzonder Zonder" in Ronse - goedkeuring 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
1. Verkoop van een strook stadsgrond langsheen de fietssnelweg Engelsenlaan-Russeignies 

gelegen aan Paillartcamp aan de aanpalende eigenaar. 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 2020/098 van de technische dienst van 1 september 2020.  
- Ontwerpakte. 
- Schattingsverslag. 
- Plan. 
- Tabel. 

Feiten/context/motivering 

- Bij collegebeslissing van 23 september 2019 werd principieel akkoord gegaan met de verkoop 
van een deel stadsgrond ter hoogte van de nieuw aan te leggen fietssnelweg aan Paillartcamp 
11 aan de aanpalende eigenaar. Het betreft een perceel grond kadastraal gekend 2de afdeling 
sectie D, nummer 1528 G, met een oppervlakte volgens meting van 2a 70ca.  
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- Ondertussen werd voor rekening van de provincie Oost-Vlaanderen de grond opgemeten en 
een schattingsverslag opgemaakt. Deze grond kan verkocht worden voor de prijs van 810,00 
euro, te vermeerderen met een vergoeding voor de opstallen ter waarde van 4.500,00 euro, 
zijnde in totaal 5.310,00 euro. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze grondverkoop aan de goedkeuring van de 
eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

2. Slopen gebouwen Bruul 2,3,4, Beekstraat 2,6, en muur Beekstraat + slopen Bredestraat 4 - 
voorlopige oplevering en goedkeuring eindafrekening 

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 2020/094 van de technische dienst van 2 september 2020.  
- Beslissing Schepencollege van 26 augustus 2019. 
- Beslissing Schepencollege van 2 maart 2020. 
- Eindafrekening perceel 1: slopen gebouwen Bruul 2,3,4, Beekstraat 2 en 6 + slopen muur 

Beekstraat. 
- Eindafrekening perceel 2: slopen gebouwen Bredestraat 4. 
- Overzichten van de uitvoeringstermijn. 

Feiten/context/motivering 

- Bij collegebeslissing van 26 augustus 2019 werden het ontwerp “Perceel 1: slopen gebouwen 
Bruul 2,3,4, Beekstraat 2 en 6 en muur Beekstraat, perceel 2: slopen gebouwen Bredestraat 4” 
en de raming ten bedrage van € 98.494 inclusief btw goedgekeurd. 

- Bij collegebeslissing van 2 maart 2020, werd akkoord gegaan met de gunning van de werken 
aan de firma Depriester Deco Rent bvba voor het perceel 1: de som van € 65.219 inclusief btw 
en het perceel 2: de som van € 30.189,5 inclusief btw. 

- Het totaalbedrag van de uitgevoerde werken bedraagt voor het perceel 1: € 66.129,02 inclusief 
btw en voor het perceel 2: € 30.189,5 inclusief btw. 

- Het totaalbedrag voor perceel 1 en perceel 2 samen = € 96.318,52 inclusief btw. 
- Op 1 september 2020 werd overgegaan tot de voorlopige oplevering der werken. Tijdens de 

voorlopige oplevering werden er geen opmerkingen vastgesteld. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de eindafrekening van de firma Depriester Deco Rent bvba en de voorlopige 
oplevering van de werken “Perceel 1: slopen gebouwen Bruul 2,3,4, Beekstraat 2 en 6 en muur 
Beekstraat, perceel 2: slopen gebouwen Bredestraat 4. 
 

Leven en welzijn 
3. Aanvraag toelage Delghustfonds. Goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
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Relevante documenten 
Collegebeslissing dd° 12 augustus 2019, waarbij het prijsbedrag van de wedstrijd van het 
Delghustfonds 2020 vastgelegd wordt op 2.500 EUR.  

Feiten/context/motivering 
Aangezien een bedrag van 415,18 EUR beschikbaar is op de rekening van het Delghustfonds, 
waardoor het saldo voor de prijsvraag 2.100 EUR bedraagt. 

Adviezen/visum 
Dit bedrag van 2.100 EUR is voorzien in de begroting 2020. 

Besluit: 
Artikel 1:  
het bedrag van 2.100 € uit te betalen op rekening BE91 1408 0708 9476 op naam van het 
Delghustfonds. 
 

4. Preventieactie "Bijzonder Zonder" in Ronse - goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, 

Relevante documenten 
Nota van preventieambtenaar Hilke Van Gijsel  

Feiten/context/motivering 
Bijzonder Zonder is een nieuw concept van VAD (Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere 
Drugs) specifiek ontwikkeld voor lokale besturen om jongeren te sensibiliseren over cannabis. 
Het concept werd uitvoerig getest en op punt gesteld in drie pilootregio’s (Brugge, Aalter, 
Keerbergen/Kortenberg). Bijzonder Zonder is zowel bruikbaar in kleinere gemeenten als in steden en 
richt zich in de eerste plaats op jongeren van 15 tot en met 17 jaar die geen cannabis gebruiken. Het 
concept spreekt jongeren op een positieve manier aan door hun talenten in de verf te zetten. Zo wil 
Bijzonder Zonder jongeren die geen cannabis gebruiken, bevestigen in hun keuze door te verwijzen 
naar de sociale norm van niet-gebruik, want 4 op 5 jongeren gebruiken nooit cannabis.  
Het eerste luik van Bijzonder Zonder is een Instagramcampagne waarbij de jongeren in een 
gemeente via advertenties meerdere filmpjes te zien krijgen. De centrale boodschap die jongeren 
krijgen is: “Ik zorg zelf voor mijn kicks”. De filmpjes sluiten af met de vermelding “4/5 jongeren 
gebruiken nooit cannabis” en een verwijzing naar www.bijzonderzonder.com. Uit de pilootfase bleek 
dat via Instagram de overgrote meerderheid van de jongeren tussen 15 en 17 jaar binnen de 
gemeente of stad bereikt wordt.  
Canna-run, Canna-battle, Canna-quiz en het Kwaliteitenspel zijn vier educatieve methodieken die 
gebruikt worden in het tweede luik. Intermediairs gebruiken deze methodieken om rond cannabis te 
werken in de sectoren onderwijs, jeugdwerk, sport en jeugdhulp. De methodieken nemen maximaal 60 
minuten in beslag en vragen slechts een minimale voorbereiding.  
Het combineren van een socialemediacampagne met methodieken staat garant voor een grotere 
effectiviteit dan wanneer slechts één luik gebruikt wordt. De campagne en de methodieken hebben elk 
hun eigen doelstellingen en versterken elkaar. 
Gezien ook hier in Ronse het gevoel sterk leeft, niet alleen bij de jongeren, dat ‘iedereen’ cannabis 
gebruikt en dat het geen kwaad kan, lijkt het aangewezen hierop in te zetten. De brugfiguren van de 
grote Moskee geven aan dat het grootste deel van de jongeren die zij ’s avonds op straat zien, drugs 
(meer bepaald cannabis) gebruiken en dat zij zich daar heel erg bezorgd over maken. Vorig 
schooljaar waren een heel aantal ouders ook sterk bezorgd over het cannabisgebruik van hun 
kinderen. 
Acties over de risico’s van cannabis zijn er legio, deze actie is origineel en heeft geen vermanend 
vingertje. Deze actie toont de niet-gebruikers dat ze niet abnormaal of in de minderheid zijn.  
Hierdoor de vraag aan het college om deze campagne in Ronse op te starten. 

Besluit: 
Artikel 1:  

http://www.bijzonderzonder.com/
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Akkoord te gaan om de campagne “Bijzonder Zonder” op te starten in Ronse met de instagramactie + 
de educatieve pakketten.  
Artikel 2: 
Akkoord te gaan om zelf filmpjes te maken met de jongeren van Ronse. 
 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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