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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 14 SEPTEMBER 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Pascale 
Ongena neemt het ambt waar. 

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
Septemberkermis in Louise-Marie van 18 tot en met 21 september 2020. Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
2. Inblazen van strooizout en leveren van dooizout in zakken voor de winters 2020-2021, 2021-
2022 en 2022-2023-goedkeuring bestek en lastvoorwaarden 

Economie 
3. Horeca. Toelating voor het plaatsen van een tent tijdens de winter. Goedkeuring. 
4. Opvraging extra budget- unie der handelaars- Goedkeuring 

Leven en welzijn 
5. Visienota en stappenplan dienst Archief en Erfgoed.  Kennisname. 

Vrije tijd 
6. Machtiging bezoekersregistratie evenementen. Goedkeuring 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
7. Uitbetaling restbedrag werkingssubsidie LEJO Ronse 

Varia 
8. Vernieuwing stadsplannen 2020.  Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 

Septemberkermis in Louise-Marie van 18 tot en met 21 september 2020. Beslissing. 
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Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 

van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 
de vraag van de heer Bart Schiettecatte, voorzitter van het Feestcomité Louise-Marie, om op van 
vrijdag 18 september 2020 tot en met maandag 21 september 2020 de Septemberkermis te Louise-
Marie te organiseren;  
voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op 
het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 
Artikel 1:  
Op zondag 20 september 2020, parkeerverbod in te voeren :  
- van 04u00 tot 24u00, in de Kastanjestraat, aan de rechterzijde van de straat, vanaf de Rijkswachtdreef 
- van 06u00 tot 22u00 langs de gewestweg N454 vanaf kmpaal 3.0 (Rijkswachtdreef – Hof te 
Fiennestraat) tot de grens met Maarkedal  
- van 06u00 tot 22u00 langs de Schorissesteenweg, tussen de Landschapstraat (grens met Maarkedal) 
en de Koekamerstraat  
- van 06u00 tot 22u00 langs de Rijkswachtdreef 
Dit verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.  
artikel 2.  
Op zondag 20 september 2020, verkeersverbod in te voeren  :  
- in de Ommegangstraat (N454) op het grondgebied van de stad Ronse, vanaf kmpaal 3.0 
(Rijkswachtdreef – Hof te Fiennestraat) tot de grens met Maarkedal, van 13u00 tot 19u00 en zolang als 
nodig in het kader van de feestelijkheden, met uitzondering van de bussen van De Lijn; 
- in de Ommegangstraat (N454) vanaf het grondgebied van de stad Ronse, even voorbij het kruispunt 
met de Landschapstraat (Maarkedal) tot de Koekamerstraat, van 13u00 tot 19u00 en zolang als nodig 
in het kader van de feestelijkheden, met uitzondering van het plaatselijk verkeer; 
- in de Kastanjestraat, van 00u00 tot 24u00 en zolang als nodig in het kader van de feestelijkheden, met 
uitzondering van de bewoners van deze straat. 
Deze maatregel zal aangeduid worden met verkeersborden C3 voorzien van het passende onderbord.  
artikel 3.  
Van vrijdag 18 september 2020 tot maandag 21 september 2020 een snelheidsbeperking tot 30 km/u 
in te voeren :  
- in de Rijkswachtdreef  
- in de Kastanjestraat.  
- in de Ommegangstraat, vanaf kmpaal 3.0 (Rijkswachtdreef – Hof te Fiennestraat) tot de grens met 
Maarkedal. 
De maatregel zal aangeduid worden met borden C43.   
artikel 4.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
artikel 5.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
artikel 6.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te Oudenaarde, 
aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te Oudenaarde.  
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Beheer patrimonium en infrastructuur 
2. Inblazen van strooizout en leveren van dooizout in zakken voor de winters 2020-2021, 

2021-2022 en 2022-2023-goedkeuring bestek en lastvoorwaarden 
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 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°. 

Relevante documenten 
- Bestek 2020/A78 

Feiten/context/motivering 
- In het kader van de opdracht “INBLAZEN VAN STROOIZOUT EN LEVEREN VAN DOOIZOUT IN 
ZAKKEN VOOR DE WINTERS 2020-2021, 2021-2022 EN 2022-2023” werd een bestek met nr. 
2020/A78 opgesteld door de Technische Dienst. 
- De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.720,00 excl. btw of € 31.121,20 incl. 21% 
btw. 
- Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget voor de komende 3 jaar. 

Na beraadslaging 

Besluit: 
Artikel 1 :  
Het bestek met nr. 2020/A78 voor de opdracht “INBLAZEN VAN STROOIZOUT EN LEVEREN VAN 
DOOIZOUT IN ZAKKEN VOOR DE WINTERS 2020-2021, 2021-2022 EN 2022-2023”, opgesteld door 
de Technische Dienst worden goedgekeurd. 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. De raming bedraagt € 25.720,00 excl. btw of 
€ 31.121,20 incl. 21% btw. 
Artikel 2 :  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 3 :  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget voor de komende 3 jaar. 
 

Economie 
3. Horeca. Toelating voor het plaatsen van een tent tijdens de winter. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
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- Politieverordening voor het opstellen van terrassen op het openbaar domein, laatste gewijzigd 
op de GR van 23 april 2018 

Relevante documenten 
- Terrasreglement 

- Aanvraag café De Verdi 

- Advies politie 

- Advies brandweer 

Feiten/context/motivering 
Aanvraag 
Op datum van 26 augustus 2020 kregen we de vraag van de Verdi om een tent te mogen plaatsen 
tijdens de herfst-en winterperiode. Als gevolg van de Covid Maatregelen dienen de tafels en stoelen 
verder uit elkaar gezet te worden waardoor ze binnen minder klanten kunnen ontvangen. Momenteel 
beschikken ze binnen over slechts 20 zitplaatsen. Door het plaatsen van een tent op het terras voor 
de zaak wenst men deze moeilijke periode te overbruggen en toch extra klanten te kunnen bedienen. 
Ze zouden in eerste instantie geen extra verwarmingselementen te plaatsen ( ze hebben reeds een 
aantal verwarmingselementen tegen de gevel). 
Het terrasreglement voorziet het volgende i.v.m. het plaatsen van een tent op openbaar domein: 
Artikel 8- Opstellen van tenten 

Het plaatsen van een tent kan in sommige gevallen toegestaan worden, na voorafgaandelijk akkoord 
van het college. Een aanvraag tot het plaatsen van een tent is altijd verplicht. 

Wanneer verwarmings- en/of verlichtingselementen in de tent zullen geplaatst worden, dient dit 
aangegeven te worden op de aanvraag en dient voldaan te worden aan de voorwaarden zoals bepaald 
in artikel 7.4 van onderhavig reglement. 

De tent mag pas geplaatst worden na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. 
Indien de tent wordt opgesteld zonder goedkeuring en in overtreding met dit terrasreglement, zal de tent 
op kosten van de uitbater verwijderd worden door de stedelijke diensten. 

Een aanvraag tot het plaatsen van een tent dient minstens 10 dagen voor het evenement, correct en 
volledig worden ingediend.  
Artikel 7.4: 

7.4   Verwarming en verlichting 

Het plaatsen van verwarmings- en verlichtingselementen kan in sommige gevallen worden toegestaan 
door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de brandweer. 

Voor de aardgastoestellen en de elektrische toestellen dient jaarlijks een attest van een 
keuringsorganisme afgeleverd worden dat voor de gastoestellen een dichtheidscontrole omvat en voor 
de elektrische toestellen een keuring conform A.R.E.I. 
De verlichting dient verantwoord te zijn in verhouding met het gebruik van het terras en zijn omgeving 
en de plaatsing moet uitdrukkelijk in de vergunning vermeld zijn. 

Adviezen/visum 
Advies lokale economie 

- Tent kan enkel opgesteld worden over een vergund terras en niet over de terrasuitbreiding 
(bv. Local Unique kan tent plaatsen maar niet op de parkeerplaatsen die als uitbreiding 
werden toegestaan agv Corona) 

- Er mogen geen geluidsdragers geplaatst worden op het terras 
- Indien men verwarmingselementen wenst te plaatsen, moet een keuringsattest voorgelegd 

worden 
- Kleur tent: grijs en zwart 
- De tent dient goed verankerd te worden maar openbaar domein mag hierbij niet beschadigd 

worden (bv. Sint-Martensplein- nieuw aangelegd openbaar domein) 
- Voetgangers moeten ten alle tijden op een veilige manier op het voetpad kunnen passeren. 
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Advies brandweer 
We stellen voor dat  enkel verwarmingselementen met elektrische voedingsbron mogen geplaatst 
worden in gesloten tenten en deze dienen te voldoen aan de CE norm.  
en moeten voldoen in constructie en in plaatsing aan het AREI. 
In open constructies kan dan misschien wel gasverwarming  - correct opgesteld en – correcte 
leidingen…worden aanvaard. 
Uitgangen van de bestaande PTI moet vrij blijven!! (geen tent voor de inkomdeur of nooduitgang 
plaatsen) 
We stellen voor de regels gewoon op te nemen en de exploitant verantwoordelijk te stellen. Geen 
controle door de brandweer voorzien aub, dit is niet haalbaar voor ons. 
Advies politie 
Indien de doorgang voor medische en andere hulpdiensten gevrijwaard blijven (cfr. dienstweg Grote 
Markt en doorgang Sint Martensplein tussen de terrassen) EN indien de doorgang voor voetgangers 
en mindervaliden gevrijwaard blijft (indien gedeeltelijk geplaatst op trottoir zoals bij de Verdi) wat mij 
betreft geen bezwaar. 
Conclusie: Aangezien ik vermoed dat nog andere horecazaken dezelfde vraag zullen stellen, wens ik 
één beslissing op te maken die geldt voor alle horecazaken. 
Voorgestelde voorwaarden: 

- Tent moet aan de zijwanden geopend blijven 
- Tent mag enkel geplaatst worden op een vergund terras en niet op de terrasuitbreiding die 

tijdelijk werd goedgekeurd agv Covid 
- De doorgang voor voetgangers en mindervaliden van 1,5m moet ten alle tijden gerespecteerd 

worden 
- De doorgang voor medische en andere hulpdiensten moet gevrijwaard worden. Dit betekent dat 

er geen tenten mogen geplaatst worden op de dienstweg op de Grote Markt. Ook op de Grote 
Markt, in de ruimte na de dienstweg, kan geen tent geplaatst worden aangezien de organisatie 
van de wekelijkse markt dit niet toelaat. 

- De nooduitgang moet steeds vrij blijven 
- Er mogen geen geluidsdragers geplaatst worden in de tent 
- Er mag geen buitenbar geplaatst worden 
- Elektrische verwarmingselementen zijn toegestaan indien ze voldoen aan de CE norm. 
- Indien gasverwarmingstoestellen worden geplaatst kan dit enkel indien: 

• Tent volledig open is= open constructie 
• Een keuringsattest wordt voorgelegd 

- Kleuren van de tent: grijs en zwart 
- Het openbaar domein mag niet beschadigd worden voor het plaatsen van een tent 
- Tent kan geplaatst worden vanaf eerste dag na de winterkermis tem 28/29 februari: 

winterseizoen cfr. terrasreglement. Ten laatste op 1 maart dienen alle tijden verwijderd te 
worden. 

- De horeca uitbater is verantwoordelijk voor het naleven van bovenvermelde voorwaarden 
- De stad kan ten alle tijden en op eenvoudig verzoek vragen om de tent te verwijderen  

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het plaatsen van een tent op een vergund terras van een horecazaak, evenwel 
als eenmalige en uitzonderlijke afwijking nav COVID en dit onder volgende voorwaarden: 

- Tent moet minstens aan de voorkant open zijn 
- Tent mag enkel geplaatst worden op een vergund terras en niet op de terrasuitbreiding die 

tijdelijk werd goedgekeurd agv Covid 
- De doorgang voor voetgangers en mindervaliden van 1,5m moet ten alle tijden gerespecteerd 

worden 
- De doorgang voor medische en andere hulpdiensten moet gevrijwaard worden.  
- De nooduitgang moet steeds vrij blijven 
- Er mogen geen geluidsdragers geplaatst worden in de tent 
- Er mag geen buitenbar geplaatst worden 
- Elektrische verwarmingselementen zijn toegestaan indien ze voldoen aan de CE norm. 
- Indien gasverwarmingstoestellen worden geplaatst kan dit enkel indien: 

• Tent volledig open is= open constructie ( geen zijwanden) 
• Een keuringsattest wordt voorgelegd 
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- Kleuren van de tent: wit 
- Het openbaar domein mag niet beschadigd worden voor het plaatsen van een tent.  Geen 

verankering in openbaar domein 
- Tent kan geplaatst worden vanaf eerste dag na de winterkermis tem 28/29 februari 2021: 

winterseizoen cfr. terrasreglement. Ten laatste op 1 maart dienen alle tijden verwijderd te 
worden. 

- De horeca uitbater is verantwoordelijk voor het naleven van bovenvermelde voorwaarden 
- De stad kan ten alle tijden en op eenvoudig verzoek vragen om de tent te verwijderen 
- Elke aanvraag moet afzonderlijk gebeuren. 

 

4. Opvraging extra budget- unie der handelaars- Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal  bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
- Nota en beslissing college 26 augustus 2019 

- Overzicht activiteiten en kosten Unie der Handelaars-2020 

Feiten/context/motivering 
1. MIDDENSTANDSCONTACT 

Tot 2020 werd jaarlijks een budget voorzien door de stad Ronse voor de activiteiten die georganiseerd 
werden door de Unie der handelaars en UNIZO. Dit bedrag bedroeg jaarlijks 15.000€ en werd 
verdeeld over Unizo en de Unie der handelaars naargelang de activiteiten die werden georganiseerd 
en de uitgaven die ze hadden. 

Afhankelijk van de soort activiteiten werd een bijkomend bedrag van 5.000€ gefinancierd door de stad, 
zoals bv. voor de modeshow ( meerdere jaren) en voor Vitrinegloed ( een eerste keer in 2019). 

De Unie der Handelaars had aangegeven dat de jaarlijkse bijdrage door de stad voor hun activiteiten 
beter zou vastgelegd worden op 25.000€ en dat dit bedrag enkel kan aangewend worden door de 
UDH.  

In de collegebeslissing van 26 augustus 2019 werd dit goedgekeurd. 

2. OPVRAGING BUDGET 

De Unie der handelaars heeft in de collegezitting van 13 juli 2020 een budget ontvangen van 15.000€ 
voor de uitgaven die reeds gemaakt werden voor Corona. 

Gezien de Coronacrisis werden bepaalde activiteiten geannuleerd. Voor bepaalde activiteiten werden 
reeds kosten gemaakt ( Smakelijk Shoppen), voor andere activiteiten heeft men inkomsten gemist ( 
braderie). 

Momenteel werkt het bestuur van de Unie der Handelaars aan activiteiten voor de komende maanden: 

Shop & Show- 11 en 12 september 2020 
In Ronse staat de maand september traditiegetrouw in het teken van de jaarlijkse modeshow. Ten 
gevolge van de bijzondere situatie waarin wij ons nu allen bevinden, zal deze activiteit niet doorgaan 
in dezelfde vorm als de voorbije jaren De modeshow wordt vervangen door een nieuw corona-proof 
initiatief: Shop & Show Fashion Days. 

Tijdens ‘Shop & Show’ worden de nieuwe collecties van de Ronsische winkels in de kijker gezet op 
een leuke manier. Er is tevens een Late Evening Shopping gepland op vrijdag 11 september tot 
20u.er wordt animatie voorzien in de winkelstraten. 

Kostprijs: 5.500€ 

Braderie op 9,10 en 11 oktober 
Ook de braderie kon dit jaar niet in de originele vorm georganiseerd worden. In juni heeft de Unie der 
handelaars reeds een beperkte zomerbraderie georganiseerd en dit wensen ze graag te herhalen op 
vrijdag 9, zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober.. 
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Momenteel werkt de Unie der Handelaars nog aan deze braderie om dit uit te breiden met een extra 
activiteit die extra volk naar het centrum kan lokken. 

Kostprijs: 3.000€ 

Vitrinegloed- 13 november 
Dit wordt momenteel uitgewerkt en de activiteiten zullen volgens de UDH afhangen van de toekenning 
van het extra budget van 10.000€. 

Kostprijs: 10.000€ 

Kerst 
Op 19 december 2020 worden extra activiteiten georganiseerd in de winkelstraten. Dit zal normaal 
verlopen zoals de afgelopen jaren. 

Kostprijs: 3.000€ 

Algemene onkosten 
Het woord ‘onkosten’ moet beschouwd worden als ‘ algemene werkingsmiddelen UDH’. 

Wat zit hierin?  

- Afsluiten van verzekeringen 

- Vrijwilligers die betaald worden voor allerlei acties 

- Algemene kosten drukwerk ( postzegels, enveloppen,…) 

- Aankoop computersoftware  

- Aankoop PC 

- Kosten die verbonden zijn aan de algemene vergaderingen 

- … 

Kostprijs: 15.000€ 

3. GLOBAAL OVERZICHT KOSTEN EN INKOMSTEN 2020 

 Bedrag in € 

Reeds gemaakte Kosten 2020 -21.816 

Nog te maken Kosten 2020 -36.000 

Voorziene inkomsten 2020          +56.050 

Totaal -1.766 
In de inkomsten voorziet de UDH reeds de bijdrage van 15.000€ die ze ontvangen hebben in  
augustus 2020 en rekenen ze ook reeds op de 10.000€ subsidie die ze nu vragen. 

Dit betekent dat ze na de subsidie van 10.000€ nog een verlies hebben van 1.766€ voor 2020 maar  

Adviezen/visum 
In de collegezitting van 13 juli 2020 beslist om 15.000€ en niet 25.000€ toe te kennen aan de UDH 
voor de activiteiten in 2020. Het college heeft gevraagd naar een bijkomende toelichting van de UDH. 
De UDH heeft een bijkomende verduidelijking op papier gezet. De voorzitter, Dhr. De Praeter heeft 
ook contact opgenomen met schepen Vanhoutte om de rekeningen toe te lichten. Daarop heeft de 
schepen me gevraagd om de nota opnieuw voor te leggen aan het college. 

Om de continuïteit van de werking van de UDH te kunnen garanderen in 2020 en om hen toe te laten 
om de voorziene activiteiten in 2020 te kunnen organiseren, stel ik voor om het bedrag van 10.000€ te 
storten op de rekening van het Middenstandscontact zijnde BE77 0010 1942 5742 

Besluit: 
Artikel 1:  
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Akkoord te gaan om een bijkomende subsidie van 10.000€ toe te staan aan de Unie der Handelaars 
voor de organisatie van volgende activiteiten in 2020 en de algemene kosten die hiermee gepaard 
gaan: 

- Shop & Show: 11 en 12 september 2020 
- 2 de braderie: 9, 10 en 11 oktober 2020 
- Vitrinegloed: 14 november 2020 
- Kerstactie: 19 december 2020 

De subsidie kan gestort worden op het rekeningnummer van het Middenstandscontact  
BE77 0010 1942 5742. 
 

Leven en welzijn 
5. Visienota en stappenplan dienst Archief en Erfgoed.  Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 
De visietekst vanwege de dienst Erfgoed en Archief, met betrekking tot een reeks doelstellingen die 
de werking over de periode 2020-2025 zullen bepalen. 
Het stappenplan vanwege de dienst Archief en Erfgoed, waarin concrete acties voorzien worden om 
de genoemde visie te realiseren. 

Feiten/context/motivering 
Het Stadsarchief verhuisde in juni-juli 2020 van de Kasteelstraat naar de nieuwe locatie in de 
Politiekegevangenenstraat 18. 
Op 1 juni kwam de heer Pieter-jan Lachaert, deskundige Archief en Erfoed in dienst. 
Deze nieuwe start is de aanleiding om de werking van de dienst voor de komende jaren uit te werken, 
vooral met aandacht voor:  

- Behoud en beheer van de collecties, met digitalisering als speerpunt; 
- Overleg met de diensten met het oog op het faciliteren van archiefoverdrachten, met aandacht 

voor de bewaring van gedigitaliseerde bestanden; 
- Samenwerking met diverse diensten en instanties in de archief- en erfgoedsector met 

initiatieven op het vlak van presentatie en participatie, educatie en outreach. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Neemt kennis van de visietekst en het stappenplan van de dienst Archief en Erfgoed, voor de periode 
2020-2025. 
 

Vrije tijd 
6. Machtiging bezoekersregistratie evenementen. Goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Feiten/context/motivering 
Voor de evenementen van Stad Ronse is men verplicht een bezoekersregistratie bij te houden in het 
kader van de contact tracing. Hiervoor zullen de mobiele e-id kaartlezers gebruikt worden die een 
vlotte registratie aan de inkom mogelijk maken. 
De registraties worden op een beveiligd platform van Cevi bewaard conform de voorschriften van de 
federale overheid. Toegang tot dit systeem is niet nodig voor de dagelijkse werking en is enkel 
noodzakelijk wanneer de federale overheid de gegevens opvraagt in het kader van contact tracing. 
Alle consultaties in dit systeem worden conform de voorschriften gelogd en er moet telkens een reden 
ingegeven worden. 
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Het is dus aangewezen dat het aantal personen die toegang hebben tot deze gegevens beperkt 
blijven. Idealiter één persoon die hiervoor verantwoordelijk is alsook een backuppersoon. 
Tijdens de huidige opzet heeft Gunter D’Hondt, diensthoofd informatica, tijdelijk toegang maar ook de 
dienst informatica heeft deze toegang niet nodig voor het beheer van de mobiele toestellen. Deze 
tijdelijke toegang zal dan ook verwijderd worden. 
Dit systeem zal ook vrijblijvend en gratis aangeboden worden aan de horeca en de verenigingen 
waardoor hun bezoekersregistraties ook opgenomen zullen worden in dit systeem. 
Voorstel om volgende personen deze machtiging te verlenen: 

- Jasmine De Cock als verantwoordelijk aanspreekpunt Covid-19, noodplanningscoördinator 
- Julien Vandenhoucke (backup) als overkoepelend verantwoordelijke voor alle 

vrijetijdsevenementen. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Gaat akkoord om volgende personen de machtiging te verlenen om de gegevens van de 
bezoekersregistratie te consulteren in het kader van contact tracing: 

- Jasmine De Cock als verantwoordelijk aanspreekpunt Covid-19, noodplanningscoördinator 
- Julien Vandenhoucke (backup) als overkoepelend verantwoordelijke voor alle 

vrijetijdsevenementen. 
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Leven en welzijn 
7. Uitbetaling restbedrag werkingssubsidie LEJO Ronse 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 56. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 7 maart 2016 houdende goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 tussen de Stad Ronse en vzw Lejo in het kader cab 
lokaal jeugdbeleid. 

Relevante documenten 
- De samenwerkingsovereenkomst Lejo Ronse 2016-2019. 
- Afschriften van reeds gebeurde betalingen tav Lejo vzw. 

Feiten/context/motivering 
In 2016 is een convenant afgesloten met Lejo vzw ifv lokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren in 
een maatschappelijk kwetsbare positie. Binnen deze overeenkomst is een jaarlijks werkingsverslag 
vereist.  
Dit verslag is eind 2019 positief besproken met de bevoegde Schepen van Jeugd. Bewijze de nieuwe 
samenwerkingsconvenant die is opgesteld. 
Uit de boekhouding (van Lejo vzw) is gebleken dat het restbedrag, zoals binnen de convenant 
beschreven, na de positieve evaluatie van het werkingsverslag niet is uitbetaald in 2019. 

Adviezen/visum 
De Jeugddienst vraagt de uitbetaling van het resterende bedrag – 10% zoals binnen de convenant is 
afgesproken – ten belope van 7.310 euro, op het rekeningnummer BE41 8900 1466 4310 met 
vermelding “Subsidie lokale opdracht Stad Ronse”. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De uitbetaling te laten gebeuren van het resterende bedrag – 10% zoals binnen de convenant is 
afgesproken – ten belope van 7.310 euro, op het rekeningnummer BE41 8900 1466 4310 met 
vermelding “Subsidie lokale opdracht Stad Ronse”. 
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Varia 
8. Vernieuwing stadsplannen 2020.  Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 §3, 3°. 

Relevante documenten 
Voorstelling Gentle n.v. 
Collegebeslissing van 13 juli 2020 waarbij niet akkoord werd gegaan met de opmaak van een nieuw 
stadsplan. 

Feiten/context/motivering 
Om de twee à 3 jaar laat de stad Ronse nieuwe stadsplannen opmaken. Deze stadsplannen worden 
bedeeld bij alle inwoners maar er liggen ook extra exemplaren ter beschikking van inwoners en 
bezoekers aan het onthaal van het stadhuis of de dienst toerisme. Dit gebeurt steeds in 
samenwerking met een externe firma die alle kosten op zich neemt. De kosten voor opmaak, druk en 
verzending van deze stadsplannen worden dus gedragen door deze firma, die in ruil publiciteit bij de 
lokale handelaars ophaalt. Voorheen was dit firma Horemans n.v. Deze firma is vorig jaar echter 
gestopt. De activiteiten werden overgenomen door Gentle n.v. (die zich eind 2019 is komen 
voorstellen). 
Door de coronacrisis hebben de activiteiten van Gentle n.v. een tijdlang stilgelegen, maar deze 
worden nu weer hernomen. De firma zou vanaf 1 augustus starten met de werving van publiciteit. De 
stadsplannen zouden gedrukt, geleverd en bedeeld worden in de maand september. De stad Ronse 
krijgt de stadsplannen ter controle voorgelegd en heeft ook inspraak over de lay-out. Daarnaast is er 
ook ruimte ter beschikking voor informatie over de stadsdiensten. Ook de afbeelding op de voorzijde 
van het stadsplan mag door de stad aangeleverd worden.   

Besluit: 
Artikel 1:  
Herneemt zijn beslissing van 13 juli 2020 en gaat wel akkoord met de realisatie van de nieuwe 
stadsplannen door Gentle n.v.. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Waarnemend algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Pascale Ongena Luc Dupont 
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