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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 28 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 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
1. Budgetwijziging 2020. Goedkeuring. 
2. Budget 2021. Goedkeuring. 
3. Verkoop van een perceel stadsgrond (wegoverschot) in de Gebroeders Van Eyckstraat aan de 
aanpalende eigenaar. Goedkeuring. 

Mobiliteit 
4. Aanvullend reglement Georges De Myttenaerestraat 31 - aanbrengen parkeerplaats voor 
personen met een handicap - beslissing 
5. Aanvullend reglement Bredestraat 29 - aanbrengen parkeerplaats voor personen met een 
handicap - beslissing 
6. Aanvullend reglement Kapellestraat 198 - aanbrengen parkeerplaats voor personen met een 
handicap - beslissing 

Leven en welzijn 
7. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag 2019 voor de 
samenwerkingsovereenkomst met Auxilior 2000 vzw. Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 
8. Vaststelling brug- en compensatieverlof 2021.  Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
9. Herconditionering van het gebouw van De Ververij - vervangen van ramen gebouw "Beelden 
Kunsten" en/of plaatsen van koelinstallatie in BK en Academie. Beslissing. 
10. Algemene binnenrestauratie van de Sint-Hermesbasiliek te Ronse en definitief dichtleggen 
van de opgravingen en bijhorende werken in de Sint-Hermesbasiliek te Ronse. Kennisname van 
het gunningsverslag en het aangepaste gunningsbedrag. 

Vrije tijd 
11. Winterkermis 2020. Aangepaste organisatie en preventieve maatregelen i.k.v. het coronavirus. 
Goedkeuring. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
1. Budgetwijziging 2020. 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 

- Tabel budgetwijziging 2020. 

Feiten/context/motivering 

- Een ontwerp van budgetwijziging werd opgesteld door de technische dienst voor het jaar 2020. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het ontwerp van budgetwijziging voor het jaar 2020, behalve de conditionering 
gebouw De Ververij voor een bedrag van € 40.000 wordt geschrapt. 
 

2. Budget 2021. 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 

- Tabel investeringsbudget 2021. 

Feiten/context/motivering 

- Een ontwerp van investeringsbudget werd opgesteld door de technische dienst voor het jaar 
2021. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het ontwerp van investeringsbudget voor het jaar 2021, mits volgende 
aanpassingen : 

Omschrijving project Gevraagd budget 
2021 

Investeringsplan 2022 Toelichting 

Archeologie de 
vrijheid F3 

€ 25.000  € 175.000  

Vernieuwen toplaag 
Hoogstraat – O. 
Ponettestraat nav 
werken farys 

€100.000   

Aanleg voetpaden 2020 binnenplein Familie.  Rode Broeckstraat (ts Bordetlaan en Stookt) en 
Viermaartplaan wordt geschrapt 
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Wegen- en 
rioleringswerken Van 
Wynghenestraat  

 € 100.000 schrappen € 100.000 voor 2024 

Wegen- en 
rioleringswerken 
Geraardsbergenstraat 
en Bareelstraat  

 € 200.000 schrappen  

Bouw nieuw 
administratief centrum 

€ 250.000 
schrappen  

  

Airco De Ververij € 100.000    
 

3. Verkoop van een perceel stadsgrond (wegoverschot) in de Gebroeders Van Eyckstraat aan 
de aanpalende eigenaar. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden 
van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/110 van de technische dienst van 23 september 2020. 
- Ontwerpakte. 
- Tabel. 
- Plan. 

Feiten/context/motivering 

- Na de realisatie van de rooilijn van de Gebroeders Van Eyckstraat en de aanleg van de nieuwe 
wegenis is ter hoogte van perceel sectie C nummer 202 2W (huisnummer 53) een perceel 
stadsgrond (wegoverschot) vrijgekomen.  

- Het college ging in 2001 reeds akkoord om de grond te verkopen aan de aanpalende eigenaars. 
- Ondertussen werd de grond opgemeten en werd met de aanpalende eigenaar een akkoord 

bereikt om de grond, met een oppervlakte van 14 m², te verkopen voor de som van 1.260,00 
euro, te vermeerderen met de kosten ten bedrage van 356,00 euro.  

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de verkoop van het wegoverschot in de Gebroeders 
Van Eyckstraat aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

Mobiliteit 
4. Aanvullend reglement Georges De Myttenaerestraat 31 - aanbrengen parkeerplaats voor 

personen met een handicap - 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;  
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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; 
De ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap; 
De ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor 
personen met een handicap; 
Feiten/context/motivering 
De bewoner van de Georges De Myttenaerestraat heeft een parkeerplaats voor personen met een 
beperkte mobiliteit aangevraagd aan zijn kant van de straat zodat hij veilig kan uitstappen op het 
voetpad. 
De bewoner van de Georges De Myttenaerestraat 31 heeft ernstige fysieke beperkingen aan de 
onderste ledematen; 
De bewoner van de Georges De Myttenaerestraat 31 had reeds een  voorbehouden parkeerplaats 
voor personen met beperkte mobiliteit op zijn vorige woonplaatsen; 
Er is geen bezwaar om ter hoogte van de Georges De Myttenaerestraat 31 een parkeerplaats voor te 
behouden daar de rijweg voldoende breed is. 
Dirk De Jonghe, commissaris van de politie adviseerde gunstig om de parkeerplaats voor personen 
met beperkte mobiliteit voor te behouden thv. De Georges De Myttenaerestraat 31; 
De Georges De Myttenaerestraat behoort tot de gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van het decreet. 

Besluit: 
Artikel 1 
Een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt voorbehouden in de Georges De 
Myttenaerestraat  ter hoogte van de woning nr. 31.  
Artikel 2 
Voornoemde parkeerplaats zal aangeduid worden door middel van het verkeersbord E9a, aangevuld 
met het onderbord GVId pictogram en onderbord GXc met vermelding “6m.” zoals omschreven in de 
ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 en door middel van het afbeelden van het symbool op het 
wegdek.  
 

5. Aanvullend reglement Bredestraat 29 - aanbrengen parkeerplaats voor personen met een 
handicap - 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; 
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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; 
De ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap; 
De ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor 
personen met een handicap; 
Feiten/context/motivering 
De bewoonster van de Bredestraat 29 heeft een parkeerplaats voor personen met een beperkte 
mobiliteit aangevraagd aan haar kant van de straat zodat zij veilig kan uitstappen op het voetpad. 
De bewoonster van de Bredestraat 29 heeft ernstige fysieke beperkingen aan de onderste ledematen; 
Er is geen bezwaar om ter hoogte van de Bredestraat 29 een parkeerplaats voor te behouden daar de 
rijweg voldoende breed is. 
Dirk De Jonghe, commissaris van de politie adviseerde gunstig om de parkeerplaats voor personen 
met beperkte mobiliteit voor te behouden thv. Bredestraat 29; 
De Bredestraat behoort tot de gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van het decreet. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt voorbehouden in de Bredestraat  ter 
hoogte van de woning nr. 29.  
Artikel 2: 
Voornoemde parkeerplaats zal aangeduid worden door middel van het verkeersbord E9a, aangevuld 
met het onderbord GVId pictogram en onderbord GXc met vermelding “6m.” zoals omschreven in de 
ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 en door middel van het afbeelden van het symbool op het 
wegdek 
 

6. Aanvullend reglement Kapellestraat 198 - aanbrengen parkeerplaats voor personen met 
een handicap - 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; 
De ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap; 
De ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor 
personen met een handicap; 
Feiten/context/motivering 
De bewoner van de Kapellestraat 191 heeft een parkeerplaats voor personen met een beperkte 
mobiliteit aangevraagd aan zijn kant van de straat voor zijn woning en voldoedt aan de voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor een parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit. 
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Omwille van de verkeersveiligheid werd aan de bewoner van de Kapellestraat 191 voorgesteld om de 
parkeerplaats aan te brengen aan de overkant van de straat ter hoogte van Kapellestraat 198 net 
naast de parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit thv. Kapellestraat 196.  
De bewoner kan akkoord gaan met dit voorstel. 
Er is geen bezwaar om ter hoogte van de Kapellestraat 198 een parkeerplaats voor te behouden daar 
de rijweg voldoende breed is. 
Dirk De Jonghe, commissaris van de politie adviseerde gunstig om de parkeerplaats voor personen 
met beperkte mobiliteit voor te behouden thv. Kapellestraat 198; 
De Kapellestraat behoort tot de gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van het decreet. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt voorbehouden in de Kapellestraat  ter 
hoogte van de woning nr. 198.  
Artikel 2: 
Voornoemde parkeerplaats zal aangeduid worden door middel van het verkeersbord E9a, aangevuld 
met het onderbord GVId pictogram en onderbord GXc met vermelding “6m.” zoals omschreven in de 
ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 en door middel van het afbeelden van het symbool op het 
wegdek.  
 

Leven en welzijn 
7. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag 2019 voor de 

samenwerkingsovereenkomst met Auxilior 2000 vzw. 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. 
Het artikel 4, 5 en 6 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Auxilior 2000 vzw. 

Relevante documenten 
Het dossier werkingsverslag Auxilior 2000 vzw 2019 in het kader van de bestaande 
samenwerkingsovereenkomst lokaal sociaal beleid 2017 2019. 
De evaluatiefiche 2019 in het kader van de overeenkomsten lokaal sociaal beleid 2017-2019 met 
volgende organisatie: Auxilior 2000 vzw. 

Feiten/context/motivering 
De organisatie maakte op 17 september 2020 hun jaarrapportage 2019 over aan het lokaal bestuur. 
Dit is een inhoudelijk en financieel verslag van het werkingsjaar 2019. Op basis hiervan werd een 
evaluatiefiche opgemaakt met het uit te betalen saldo voor 2019. 
 
 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Auxilior 2000 vzw in 
functie van het lokaal sociaal beleid – materiele hulpverlening 
 

 

Inhoudelijke evaluatie 
 
zie Werkingsverslag 2019 vzw Auxilior 2000 
 

 

Financiële evaluatie: 
 
Inkomsten 2019 (via verkoop kledij):  
 
Verantwoorde uitgaven 2019:  
 
Saldo Auxilior: 
 

 
 

€ 5.176,15 
 

€ 6.162,54  
 

- € 986,39 
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Voorziene subsidie 2019: max. € 1.000 via aankoop Wijkwerkcheques, in 2019 voor 
een totaal aan € 976,00 aangekocht 
 
Restsaldo: 

 € 976,00 
 
 

- € 10,39 
 
Betaald saldo 2019:  op basis van voorgelegde bewijzen aankoop 
Wijkwerkcheques 
 

 
€ 976,00 

 

Uit de BBC boekhouding blijkt dit bedrag reeds betaald te zijn aan Auxilior 2000 vzw op basis van de 
bewijsstukken. Het werkingsverslag diende nog voorgelegd te worden. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Kennis te nemen van het werkingsverslag 2019 van Auxilior 2000 vzw en akkoord te gaan met het 
uitbetaalde saldo 2019. 
 

Organisatieontwikkeling 
8. Vaststelling brug- en compensatieverlof 2021.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/ rechtsgrond 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008, en latere wijzigingen, houdende de goedkeuring 
van de rechtspositieregeling. 
Titel IX, hoofdstuk II, artikel 206 en hoofdstuk III, artikel 209 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling 
houdende de verloven en afwezigheden van het stadspersoneel. 
Relevante documenten 
De nota van 19 augustus 2020 van Julchen Walraet, administratief medewerkster personeelsdienst, 
houdende het voorstel tot vastlegging van de brug- en compensatiedagen voor 2021. 
De nota van Karen Demeulemeester, bibliothecaris, van 09 september 2020 houdende het voorstel tot 
vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor de bibliotheek. 
De nota van Anja Van Lierde, omgevingsambtenaar, van 24 augustus 2020 houdende het voorstel tot 
vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor het recyclagepark. 
De nota van Veerle Sanspeur, Jeugdwerker, van 25 augustus 2020 houdende het voorstel tot 
vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor de jeugddienst. 
De nota van Beverly Adams, medewerker sportdienst van 20 augustus 2020 houdende het voorstel tot 
afwijking van de collectief voorgestelde brug- en compensatiedagen. 
De nota van De Potter Sofie, administratief medewerkster cultuurdienst van 20 augustus houdende 
het voorstel tot vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor de cultuurdienst. 
Feiten/context/motivering 
Artikel 209, §1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de personeelsleden een betaalde vakantie 
hebben op volgende feestdagen : 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 
11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 15 november, 25 december en 
26 december. 
Artikel 206 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de vakantiedagen kunnen worden 
genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van de behoeften van de dienst, m.u.v. 
de eerste werkdag na 1 januari en de namiddag (twv halve dag) van de laatste werkdag vóór 
kerstdag. 
Op het college dd. 06 oktober 2014 werd beslist om jaarlijks geen permanentieplicht meer te voorzien 
op de namiddag van 31 december. 
De bibliotheek, het recyclagepark, het sportcomplex’t Rosco, de jeugddienst, de cultuurdienst stellen 
wijzigingen voor op deze bovenvermelde sluitingsdagen. 
Bij alle voorstellen werd rekening gehouden met de continuïteit van de dienst. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende brugdagen voor het jaar 2021 te voorzien : 

- vrijdag 14/05/2021 (dag na OLH Hemelvaart) 
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- vrijdag 12/11/2021 (dag na Wapenstilstand) 
Artikel 2:  
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende inhaalverlofdagen te voorzien : 

- zaterdag 01/05/2021 (Dag van de Arbeid) 
- zondag 11/07/2021 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) 
- zondag 15/08/2021 (OLV Hemelvaart) 
- zaterdag 25/12/2021 (Kerstdag) 
- zondag 26/12/2021 (Tweede Kerst) 

Artikel 3:  
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de 
personeelsleden van de bibliotheek: 

- Zaterdag 2/01/2021, aansluitend bij de wettelijke feestdag op vrijdag 1 januari 2021. 
- Zaterdag 15/05/2021, aansluitend bij donderdag OLH Hemelvaart (13/05/2021) en 

de voorgestelde brugdag vrijdag 14/05/2021 (dag na OLH Hemelvaart) 
- Zaterdag 13/11/2021, aansluitend bij donderdag 11 november 2021 

(Wapenstilstand) en de voorgestelde brugdag op vrijdag 12/11/2021 (dag na 
Wapenstilstand). 

- Vrijdag 24/12/2021: in de namiddag van de laatste werkdag vóór kerstdag dient er 
verplicht verlof te worden genomen. In de voormiddag is de bib gesloten voor 
publiek maar wenst de bib volledig te sluiten en aldus ook geen telefonische 
permanentie of mailpermanentie te voorzien. 

- Vrijdag 31/12/2021, de dag voor Nieuwjaarsdag 1 januari 2022. 
Artikel 4:  
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de 
personeelsleden van het recyclagepark: 
vanaf vrijdag 24 december 2021 tot en met maandag 3 januari 2022 
Voor het recyclagepark worden geen brugdagen voorzien in 2021 
Artikel 5:  
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de 
personeelsleden van de jeugddienst: vanaf maandag, 24 december 2021 tot en met zondag, 9 januari 
2022. 
Artikel 6:  
Aan de gemeenteraad wordt voor het sportcomplex ’t Rosco volgende afwijkingen voorgesteld : 

• Op volgende feestdagen: maandag 5 april, zaterdag 1 mei, donderdag 13 mei, maandag 24 
mei, zondag 11 juli, woensdag 21 juli, zondag 15 augustus, dinsdag 2 november, donderdag 
11 november, maandag 15 november zijn het zwembad en de sporthal open, dus de redders 
en de zaalwachters werken die dag  

• Op zaterdag 2 januari, zondag 4  april, 23 mei, 30 mei, zaterdag 24 december en dinsdag 31 
december zullen de sporthal en het zwembad gesloten zijn.  

• De sporthal zal gesloten zijn tijdens de sluitingsperiode van 19 juli tot 1 augustus.  
• Het zwembad zal gesloten zijn tijdens de sluitingsperiode van 24 december tot en met 2 

januari.  
• Op de dagen waarop brugverloven zijn gepland, nl. 14 mei en 12 november, zijn het zwembad 

en de sporthal open, dus redders en zaalwachters werken op die dagen. 
Artikel 7:  
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de 
personeelsleden van de cultuurdienst: 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022 
Artikel 8:  
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de 
personeelsleden van de personeelsdienst: op vrijdagvoormiddag 24/12/2021 en op maandag 
27/12/2021 en vrijdag 31/12/2021 
Artikel 9:  
Dit punt wordt geagendeerd op het eerstvolgende B.O.C. en de daaropvolgende gemeenteraad. 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
9. Herconditionering van het gebouw van De Ververij - vervangen van ramen gebouw 

"Beelden Kunsten" en/of plaatsen van koelinstallatie in BK en Academie. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden 
van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/100 van de technische dienst van 25 september 2020. 
- Offertes. 

Feiten/context/motivering 
- Op vraag van het schepencollege werden de mogelijkheden onderzocht om een oplossing te 

bieden aan de overmatig hoge temperatuur in de gebouwen van de Beeldende Kunsten en de 
Academie. 

- Voor het gebouw van de Beeldende Kunsten werden enerzijds offertes aangevraagd voor het 
uitbreken van 8 bestaande ramen en het leveren en plaatsen van 8 nieuwe houten draaikip 
ramen met een vast gedeelte onderaan (zoals in het gebouw van De Ververij) en een draaikip 
raamvleugel. 

- De ramen worden gespoten in een RAL-kleur dat aanleunt tegen de kleur van de bestaande 
ramen. De kassementen langs de binnenzijde van het gebouw worden afgewerkt en de 
glaspartijen hebben een K-waarde van 1.0. 

- Anderzijds werd een offerte voor het plaatsen van luchtkoelers voor het gebouw van de 
Beeldende Kunsten opgevraagd. 

- De luchtgekoelde koelgroep heeft een uitvoering low noise (met bescherming tegen diefstal) en 
wordt buiten het gebouw geplaatst.  

- De technische dienst heeft volgende offertes ontvangen voor het leveren en plaatsen van 
nieuwe ramen in het gebouw van de Beeldende Kunsten voor 7 klassen: 

o Firma Devos bv uit Kluisbergen  : € 13.098,58 excl. btw en € 15.849,28 incl. 21% btw. 
 Meerprijs voor zonnewerend glas : € 1.310 excl. btw en € 1.585,10 incl. 21% 

btw per raam. 
o Firma Jan Vos uit Ronse: € 13.502,8 excl. btw en € 16.338,39 incl. 21% btw. 
o Firma Cose Group uit Brakel: € 14.597 excl. btw en € 17.662,37  incl. 21% btw. 
o Firma In-Outdoor Projects WDJ bvba uit Ronse: € 9.452,41 excl. btw en € 11.437,42 

incl. 21% btw. 
- De technische dienst heeft volgende offerte ontvangen voor het plaatsen van luchtkoelers in 

het gebouw van de Beeldende Kunsten: 
o Firma Applicatherm nv te Ronse: € 75.000 excl. btw en € 90.750 incl. 21% btw. Hierbij 

worden 7 klassen gekoeld (niet het centrale gedeelte van het gebouw). 
- Voor het gebouw van de academie, heeft de technische dienst een offerte opgevraagd voor het 

leveren en plaatsen van 6 luchtkoelers in de foyer en 2 luchtkoelers in de danszaal met een 
luchtgekoelde koelgroep die op het binnenplein tussen de foyer en de danszaal wordt geplaatst. 

- Voor de koeling van de danszaal en de foyer heeft de technische dienst een offerte ontvangen 
van de firma Applicatherm uit Ronse voor de som van € 95.000 exclusief btw en € 114.950 
inclusief 21% btw. 

- Voor het gebouw van de academie heeft de technische dienst tevens een offerte opgevraagd 
voor het leveren en plaatsen van een airconditioning installatie met een luchtgekoelde 
koelgroep die op het dak geplaatst wordt. 

- Voor de airconditioning installatie van het gebouw van de academie heeft de technische dienst 
een offerte ontvangen van de firma Applicatherm uit Ronse voor de som van € 85.000 exclusief 
btw en € 102.850 inclusief 21% btw. 

- Luchtkoelers worden onafhankelijk opgesteld en de airconditioning installatie wordt 
geïntegreerd in de bestaande ventilatie-installatie. 

- Het vervangen van ramen in de BK zal geen warmteregeling kunnen garanderen in periodes 
van hoge temperatuur. Een koelinstallatie kan dit wel maar is een duurdere oplossing. 



 10/12 

- Gezien de technische specificiteit van dergelijke koelinstallaties en de keuze tussen 
airconditioning en luchtkoelers een grondige studie vereist, is het aangewezen hiervoor een 
gespecialiseerd studiebureau aan te stellen. 

- Indien het college akkoord gaat, wordt voorgesteld om prijs te vragen aan: 
o Ingenium nv, Nieuwe St.-Annadreef 23, 8200 Brugge. 
o BM Engineering, Beneluxlaan 1A, 8500 Kortrijk.  
o Tractebel Engineering nv, Simon Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel. 
o Endes Engineering Services nv, Hulststraat 11 b301, 8700 Tielt. 
o VK Engineering, Clemenceaulaan 87, 1000 Brussel. 
o Igenia, Achterstraat 4/E, 9550 Herzele. 
o Emaze, Koning Albert I Plein 31, 9820 Merelbeke. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het college gaat akkoord met de aanstelling van een studiebureau en de kosten hiervoor worden 
gebudgetteerd in 2020. 
Artikel 2:  
De kosten voor airco/vensters dienen te worden gebudgetteerd in 2021.  
 

10. Algemene binnenrestauratie van de Sint-Hermesbasiliek te Ronse en definitief dichtleggen 
van de opgravingen en bijhorende werken in de Sint-Hermesbasiliek te Ronse. 
Kennisname van het gunningsverslag en het aangepaste gunningsbedrag. 

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 2020/112 van de technische dienst van 28 september 2020.  
- Gunningsverslag. 

Feiten/context/motivering 
Bij collegebeslissing van 21 september 2020 werd de gunning van de ontwerpdossiers van de 
algemene binnenrestauratie van de Sint-Hermesbasiliek te Ronse (fase 2) en van het definitief 
dichtleggen van de opgravingen en bijhorende werken in de Sint-Hermesbasiliek te Ronse 
goedgekeurd, op basis van de ontvangen offertes van 17 september 2020. 
De technische dienst heeft op 25 september 2020 het gunningsverslag van het architectenbureau 
ontvangen. Daarin wordt meegedeeld dat op basis van leemtes en opmerkingen de offertebedragen 
worden aangepast. Na rekenkundige controle wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Arthur Vandendorpe NV, 
Molendamstraat 4 te 8210 Zedelgem, tegen het nagerekende offertebedrag van € 1.315.003,69 incl. 
btw. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het gunningsverslag en van het aangepaste gunningsbedrag. 
 

Vrije tijd 
11. Winterkermis 2020. Aangepaste organisatie en preventieve maatregelen i.k.v. het 

coronavirus. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
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 Het decreet van 22 december 2017 over lokaal bestuur. 

Relevante documenten 
Nota van Eric Vanderhauwaert.  
 
Motivering/context/motivering 
 
We stellen voor om de kermis te laten doorgaan met de volgende preventieve maatregelen: 
• Coronastewards: op de verwachte piekmomenten voorzien we in de aanwezigheid van 2 

coronastewards. Zij maken bezoekers en foorkramers aandachtig op de maatregelen wanneer zij 
inbreuken vaststellen en melden permanente problemen aan de dienst evenementen en/of aan de 
politie zodat gepaste maatregelen kunnen worden ondernomen. 
De politie voorziet ook  

• Afbakening eventzone: de kermis wordt niet fysiek afgesloten. Wel voorzien we een aantal nadars 
bij de in- en uitgangen van de Grote Markt. Deze stellen ons in staat om bij onverwachte drukte de 
toegang tot de kermis te beperken.  

• Toegangscontrole: we voorzien normaal gezien geen toegangscontrole. Enkel bij uitzonderlijke 
drukte, kan de politie alsnog de toegangen sluiten om via één centrale in- en uitgang het 
bezoekersaantal terug onder de norm te brengen. 

• Circulatie: we werken niet met een verplichte circulatierichting, maar voorzien steeds een 
minimale vrije doorgang van drie meter zodat kruisen zonder risico’s kan. 

• We plaatsen borden die herinneren aan de mondmaskerplicht 
• We plaatsen borden met een QR code die leidt naar de contact tracement app die tegen dan 

voorhanden moet zijn. We verplichten contact tracement niet, maar raden het warm aan voor 
ieders veiligheid. 

• Eten en drinken kan. We plaatsen echter geen tafels om groepsvorming zonder mondmasker te 
vermijden. Wie graag aan tafel eet kan dit doen op de terrassen van de horecazaken. 

• De polsband dag wordt afgeschaft om een concentratie van gezinnen op eenzelfde dag te 
vermijden. 

• De foorkramers ondertekenen bij aankomst een document waarbij ze verklaren kennis te hebben 
genomen van de afspraken met het bestuur en waarin de bepalingen van het MB nogmaals 
worden hernomen. 

• In vele steden wordt ingegaan op de vraag van foorkramers om het plaatsgeld te halveren.  
Wij stellen voor om uit solidariteit met de sector dit voorbeeld te volgen en  het plaatsgeld ook te 
halveren. De prijs voor het verbruik van elektriciteit blijft behouden. Dit komt neer op een verlies 
aan inkomsten van €5620.  
Er wordt in 2020 geen subsidie overgemaakt door het stadsbestuur van €2000.  
Het totale verlies blijft beperkt tot €3620. 

• Een extra woensdagopening op 4 november.  
De herfstvakantie start op 2/11 – 8/11. Zo geven wij de kinderen de kans om tijdens de 
schoolvakantie op woensdag namiddag naar de kermis af te zakken.  

Omwille van de genomen preventieve maatregelen is er overgrote deel van de zomerkermissen 
(inclusief die van Ronse) geschrapt geweest. Ook nu ze wel kunnen plaatsvinden zorgen de 
preventieve maatregelen (maximum aantal bezoekers, alcoholgel, …) dat een optimaal rendement 
niet gegarandeerd is.  
Wij zijn dan ook geneigd positief te reageren op de vragen van de foorkramers om een extra 
kermiswoensdag in te lassen en het standgeld te halveren. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze voor de organisatie van de winterkermis 2020. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de aanstelling van 2 coronastewards voor de verwachte drukkere momenten en 
dit voor een bedrag van 720 euro. 
Artikel 3:  
Akkoord te gaan met de halvering van het plaatsgeld. 
Artikel 4:  
Akkoord te gaan met een bijkomende woensdag 4/11. 
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Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Waarnemend algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Pascale Ongena Luc Dupont 
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