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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 5 OKTOBER 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 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Antonius dd° 25 augustus 2020. Kennisname. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
2. Leveren en plaatsen van zonnepanelen op het perceel naast de waterwinning Paillaertcamp 
ten behoeve van het elektriciteitsverbruik van de waterwinning. 

Wonen en omgeving 
3. Plaatsen bank en monument Bossenberg/oude spoorlijn 87. Beslissing. 
4. Jaarlijkse toelage stedelijke milieuraad. Beslissing. 

Economie 
5. Aanvraag eenmalige standplaats wekelijkse markt - taartenslag Chiro Ronse. Deschaumes 
Lisa. Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
6. Armoedebeleidsplan Ronse. Opstart en verslaggeving van de werkgroepen Inkomen, 
Tewerkstelling en Wonen. Kennisname. 
7. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 2019 
voor de samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort Begeleid Werk. Goedkeuring. 

Vrije tijd 
8. Organisatie speelpleinwerking tijdens de herfstvakantie 2020. Beslissing. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
9. Aanvraag bewegwijzering doortocht Chasing Cancellara Flandres (ingekorte versie) tussen 9 
oktober en 8 november 2020. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Antonius dd° 25 augustus 2020. Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
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- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 
- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten 

Relevante documenten 
- Schrijven van kerkfabriek Sint-Antonius houdende de notulen van de vergadering van de 

kerkraad dd° 25 augustus 2020. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
2. Leveren en plaatsen van zonnepanelen op het perceel naast de waterwinning 

Paillaertcamp ten behoeve van het elektriciteitsverbruik van de waterwinning. 
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 2020/095 van de technische dienst dd. 29 september 2020. 
- Prijsoffertes 

Feiten/context/motivering 
De waterwinning Paillaertcamp heeft een verbruik van 24Kw per uur, 24u op 24u en 7 dagen op 7 
dagen op 7.   Het totale elektriciteitsverbruik van deze waterwinning bedroeg in 2019 :  212.900 kWh.  
Hierdoor is een uitgebreide installatie van zonnepanelen (>10 KVA) nodig om ongeveer 50% van het 
elektriciteitsverbruik te kunnen dekken.  
Er is daarvoor een installatie nodig die ongeveer 130.000 wp kan leveren. 
Tot eind 2020 wordt voor een dergelijke installatie 42,873€/MWh aan groene stroomcertificaten 
gegeven. 
Voor deze installatie betekent dit een inkomst van 5.162,3 €/j en dit gedurende 10 jaar  

(totaal = 51.623€). 
Eind 2020 stopt het systeem van groenstroomcertificaten in Vlaanderen.   Alle installaties die vóór 31 
december 2020 gekeurd zijn komen in aanmerking voor de groenstroomcertificaten 
Wij hebben prijs gevraagd aan vier gespecialiseerde bedrijven om vóór 31 december e.k. 
zonepanelen te plaatsen op de site van Paillaertcamp. 

1. Alfasun, Mallaardstraat 9, 9400 Ninove.  
Heeft geen offerte ingediend. Zijn volzet tot eind 2020. 
2. Solartec, Ter Waarde 66 , 8900 Ieper. 
Heeft geen offerte ingediend. Zijn volzet tot eind 2020.  
3. EcoFinity BV, Astridstraat 15, 9630 Zwalm.   
Wij hebben twee offertes ontvangen.  

1 ste offerte : 
384 panelen Q Cells Q peak Duo 340 wp (= totaal 130.560 wp) 
4 omvormers SMA 25000 TL 
Garanties :  
Panelen  : 12 jaar fabrieksgarantie 
Omvormers : 5 jaar garantie 

 jaarlijkse opbrengst van de panelen : 115.310 Kwh (geschat). 
 prijs : 91.207,00 € excl. BTW 
 uitbreiding garanties mogelijk mits meerprijs 
 → 25 jaar garantie op de panelen : meerprijs = 11.520,00€ excl. BTW) 
 → 25 jaar garantie op de omvormers : meerprijs = 5.280,00€ excl. BTW 

Indien wij dus een uitgebreide garantie wensen op de installatie wordt de totale kostprijs : 
 108.007,00€ excl. BTW 
 130.688,47€ incl. BTW 
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Zowel de panelen als de omvormers zijn Duitse producten. 
2de offerte  
 356 panelen DMEG MONO Silver 370 wp (= totaal 131.720,00 wp) 
 2 omvormers SMA CORE 1 STP 50 Tripower.  
 Garanties : 
 Panelen : 12 jaar fabrieksgarantie 
 Omvormers : 5 jaar garantie 
 Jaarlijkse opbrengst van de panelen : 117.360 Kwh (geschat) 
 Prijs : 78.098,39 € excl. BTW 
 Uitbreiding garanties mits meerprijs 
 → 25 jaar garantie op prijsgunstig alternatief  : meerprijs = 10.680,00 € excl. BTW 
 → 25 jaar garantie op de omvormers : meerprijs = 3.720,00€  excl. BTW 

Indien wij dus een uitgebreide garantie wensen op de installatie wordt dit een totale kostprijs  
 92.498,39€ excl. BTW 
 11.923,05€ incl.BTW 

De panelen zijn Chinese producten. 
De omvormers zijn Duitse producten. 
Indien de beslissing genomen wordt vóór 15 oktober 2020 garandeert EcoFinity de plaatsing 
en keuring in 2020. 
Betaling : 50 % bij levering materiaal 

 50 % na opstart of keuring 
4. Balti Solar, Vlamingstraat 16, 8560 Wevelgem.   
Wij hebben drie offertes ontvangen. 

1 ste offerte :  
 384 panelen Axitec 340 wp  (= totaal 130.560 wp) 
 1 omvormer SMA 110 KvA 
 Garanties : 

Er wordt 20 jaar omniumwaarborg op de werking van de installatie gegeven (omvormer – 
panelen – montagestructuur) 
Jaarlijkse opbrengst van de panelen 119.090 kwh  (schatting) 
Prijs :  99.548,60€ excl. BTW 

120.090,81€ inxl. BTW 
Zowel de panelen als de omvormer zijn Duitse producten. 

2de offerte : 
 352 panelen AXTIC 370 wp (= totaal 130.240wp) 
 1 omvormer SMA 110 KvA 
 Garanties : 

Er wordt 20 jaar omniumwaarborg op de werking van de installatie gegeven (omvormer – 
panelen – montagestructuur) 
Jaarlijkse opbrengst van de panelen 119.090 kWh (schatting) 
Prijs :  96.748,20 € excl.BTW 
117.065,32€ incl. BTW 
Zowel de panelen als de omvormers zijn Duitse producten. 

3de offerte: 
 352 panelen Trina Solar 370 wp (= totaal 130.240 wp) 
 1 omvormer SMA 110 KvA 

Garanties : 
 Er wordt 20 jaar omniumwaarborg op de werking van de installatie gegeven  
 (omvormer – panelen – montagestructuur) 
 Jaarlijkse opbrengst van de panelen 119.090 Kwh (schatting). 

Prijs :  90.516,80 € excl. BTW 
  109.525,33 € incl. BTW 

De panelen zijn Chinese producten. 
De omvormer is een Duits product. 
Balti Solar kan de plaatsing en de keuring uitvoeren in 2020. 
Betaling : 100 % in 1 factuur na keuring en dus zonder voorschot. 

Wij stellen voor om zonnepanelen te laten plaatsen bij onze waterwinning Paillaertcamp voor een 
totaal van +/- 130.000 wp, waardoor tussen de 50 en 60 procent van het elektriciteitsverbruik wordt 
gerealiseerd door zonne-energie. 
Wij kunnen de ingediende offertes indelen in twee types : 
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 type 1 : zowel de zonnepanelen als de omvormers zijn Duitse producten 
  rangschikking : 
  1 Balti Solar, Vlamingstraat 16, 8560 Wevelgem 
   352 panelen van 370 wp 
   Prijs : 117.065,32 € incl. BTW 
  2 Balti Solar, Vlamingstraat 16, 8590 Wevelgem, 8560 Wevlgem 
   384 panelen in 340 wp 
   Prijs : 120.090,81 € incl. BTW 
  3.EcoFinity, Astridstraat 15, 9630 Zwalm 
    384 panelen in 340 wp 
   Prijs : 130.688,47 € incl. BTW 
 type 2 : de zonnepanelen zijn Chinese producten en de omvormers Duitse 
  1 Balti Solar, Vlamingstraat 16, 8560 Wevelgem 
   352 panelen in 370 wp 
   Prijs : 109.525,33€ incl. BTW 
  2. EcoFinity, Astridstraat 154, 9630 Zwalm 
   356 panelen in 370 wp 
   Prijs : 111.923,05€ incl. BTW 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1 :  
Gaat akkoord met het tweede offerte van bvba Balti Solar, voor de levering, plaatsing in werking 
stelling en keuring van 352 zonnepanelen van 370wp en één omvormer SMA 110 kVa toe te wijzen 
aan Balti Solar, Vlamingstraat 16, 8560 Wevelgem voor de prijs van 117.065,32 € BTW incl., mits 
keuring voor 31/12/2020. 
Artikel 2 :  
Het noodzakelijke krediet voor deze aankoop is voorzien in het investeringsbudget 2020 – algemene 
rekening 2280000 – beleidsitem 06300. 
 

Wonen en omgeving 
3. Plaatsen bank en monument Bossenberg/oude spoorlijn 87. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

Relevante documenten 
Voorstel van Natuurpunt en milieuraad om op de kruising van de Bossenberg met het wandelpad 
(oude spoorlijn 87) een bank te zetten en een landschapsmonument met ijzerzandsteen. 

Feiten/context/motivering 
Het “monument” is analoog als hetgene dat reeds in het Muziekbos staat nabij de voormalige 
zandgroeve. Het is een plattegrond in cortenstaal met daarop de belangrijkste heuvels van de 
Vlaamse Ardennen. Deze is ongeveer 100 x 70 cm groot. Daarnaast komt  een bordje met de namen 
van de gemeenten te staan. Het is nog een voorziening van het project ‘Landschapsbeleving’. De 
geplande locatie bleek uiteindelijk niet geschikt voor de installatie vandaar dat een nieuwe plek wordt 
gezocht. Het blok ijzerzandsteen hoort daarbij en komt achter de plattegrond te staan om de relatie 
met de ijzerzandsteenheuvels te leggen. De steen is een zeldzaam en uniek stuk.  
Omdat het project is afgesloten heeft Natuurpunt geen middelen meer; de stadsdiensten kunnen dit 
blok gaan ophalen in Herzele bij de steenkapper. De installatie van het bord gebeurt verder door 
LAVA.  
De “boomstambank” (3m) wordt gemaakt door Natuurpunt met overtollig hout en zal bekostigd worden 
door de stedelijke milieuraad. Indien gewenst kan het logo van de stad aangebracht worden. 
Omdat de hoogstamboomgaard en de akker van Natuurpunt op dit kruispunt jarenlang beheerd werd 
door Jean-Paul Deschaumes, lid van Natuurpunt en van de milieuraad sinds 2001 en overleden op 
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23/09/2019, zou de bank ter zijner nagedachtenis geplaatst worden en ter nagedachtenis van alle 
overleden milieuraadsleden sinds de oprichting in 1992. 
De enige kosten en taken voor de stad zijn:  
- Voorbereiden van de plaats (maaien en opkuisen): dit kan gebeuren door LAVA in opdracht van de 

stad, tegelijk met het kappen van een gekraakte boom op de hoek.  
- Ophalen van de steen bij de steenkapper in Herzele en ophalen van het getuigenheuvelsbord 
- Plaatsen zelf: kan door LAVA in opdracht van de stad.  
Er is hiervoor overlegd met de groendienst; zij kunnen deze werken coördineren.  

Besluit: 
Artikel 1:  
Aan Natuurpunt en de stedelijke Milieuraad wordt toestemming gegeven om de voorgestelde 
boomstambank, het landschapsmonument “getuigenheuvels” en de ijzerzandsteen op stadseigendom 
te plaatsen in de noord-westelijke hoek van de kruising Bossenberg/oude spoorlijn 87, palend aan de 
boomgaard van Natuurpunt.  
Artikel 2: 
De stad zal de nodige voorbereidingswerken laten uitvoeren door de groendienst in samenwerking 
met LAVA.  
Artikel 3: 
De stad verleent toelating tot het gebruik van het stadslogo op de zitbank.  
 

4. Jaarlijkse toelage stedelijke milieuraad. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende 

de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 

341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Relevante documenten 
Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 03/12/2018 over de statuten, het 
huishoudelijk reglement en de afsprakennota van de stedelijke milieuraad  
Beslissing van de Gemeenteraad van 17/12/2018 over de statuten, het huishoudelijk reglement en de 
afsprakennota van de stedelijke milieuraad  
Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 29/04/2019 over de samenstelling 
van de stedelijke milieuraad 2019-2024;  
De nota 2020/013 van 29/9/2020 van de secretaris van de milieuraad/omgevingsambtenaar;  

Feiten/context/motivering 
In de begroting wordt jaarlijks € 1250 werkingstoelage voor de stedelijke milieuraad voorzien.  
In 2019 organiseerde de Milieuraad 2 vergaderingen. 
Vergadering 19 juni 2019 (startvergadering) 

1. Kennismaking 
2. Statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota, planning  
3. Verkiezing voorzitter, ondervoorzitter, secretaris (er zijn geen kandidaten)  
4. Gastspreker: ir Marie-Paule De Poorter van de dienst Integraal Waterbeleid Provincie Oost-

Vlaanderen over het thema droogte 
Vergadering 4 december 2019  

 Leden, voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris 
 Subsidie aanvraag Natuurpunt voor aankoop natuurgebied: toelichting en advies 
 Afval 2020: een nieuwe aanpak 
 varia 

In het jaaroverzicht in de nota 2020/013 wordt de inhoud van deze vergaderingen samengevat.  
Conform art. 11 van de afsprakennota kan de voorziene toelage uitgekeerd worden.  

Besluit: 
Artikel 1:  
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De voor 2020 voorziene toelage van € 1250 voor de werking van de stedelijke milieuraad wordt 
toegekend.  
 

Economie 
5. Aanvraag eenmalige standplaats wekelijkse markt - taartenslag Chiro Ronse. Deschaumes 

Lisa. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Reglement inzake de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten op de openbare mark en 
op het openbaar domein van de stad Ronse. 

Relevante documenten 
- De aanvraag van Mevr. Deschaumes Lisa, hoofdleidster Chiro Ronse. 

Feiten/context/motivering 
Chiro Ronse wenst een eenmalige standplaats aan te vragen op de zaterdagmarkt van 24 oktober 
2020 voor de verkoop van taarten in het kader van hun jaarlijkse taartenslag.  

Adviezen/visum 
Akkoord te gaan met de aanvraag van Mevr. Deschaumes Lisa. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de aanvraag van Mevr. Deschaumes Lisa, hoofdleidster Chiro Ronse, tot een 
eenmalige standplaats op de wekelijkse markt van zaterdag 24 oktober 2020 voor de verkoop van 
taarten in het kader van hun jaarlijkse taartenslag. 
 

Leven en welzijn 
6. Armoedebeleidsplan Ronse. Opstart en verslaggeving van de werkgroepen Inkomen, 

Tewerkstelling en Wonen. Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
Het Bestuursakkoord 2019-2024 van 12 december 2018 "Ronse een sterk merk". 

Relevante documenten 
Uitnodigingen voor de werkgroepen Inkomen, Tewerkstelling en Wonen d.d. 14 september 2020, 21 
september 2020 en 28 september 2020 gericht aan de deelnemers. 
Verslagen van de werkgroepen Inkomen, Tewerkstelling en Wonen d.d. 14 september 2020, 21 
september 2020 en 28 september 2020. 
Omgevingsanalyses en knelpunten (survey) voor de werkgroepen Inkomen, Tewerkstelling en Wonen. 

Feiten/context/motivering 
In het bestuursakkoord 2019-2024 werd melding gemaakt van de opstart van een 
Armoedebeleidsplan waarbij de focus dient te liggen op onderwijs, werk en wonen met het oog op het 
doorbreken van het patroon van de kansarmoede en met de bedoeling mensen meer weerbaarder te 
maken. 
Met de stuurgroep Armoedebeleidsplan werd bepaald om in te zetten op 7 thema’s: Inkomen, 
Tewerkstelling, Wonen, Onderwijs, Zorg en Gezondheid, Maatschappelijke Participatie en 
Kinderarmoede. 
Teneinde zicht te krijgen op de totaliteit van de kansarmoedeproblematiek in Ronse en een gedegen 
Armoedebeleidsplan te realiseren werd in augustus 2020 gestart met het verzamelen van de nodige 
gegevens. Zo wordt telkens per onderwerp onderzocht welke de bepalende en determinerende 
factoren zijn die een invloed hebben op het ontstaan en/of voortbestaan van armoede. 
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Deze zoektocht leverde per onderwerp een omgevingsanalyse op. Hierbij werden de bestaande 
knelpunten reeds geïnventariseerd. 
Vervolgens werd in september 2020 gestart met het organiseren van de eerste 3 werkgroepen rond 
de thema’s Inkomen, Tewerkstelling en Wonen. 
De verschillende actoren binnen die domeinen werden uitgenodigd om actief mee te werken en deel 
te nemen aan deze werkgroepen met het oog op het realiseren van een gedragen en doorleefde visie 
op kansarmoede in de stad Ronse om uiteindelijk te komen tot een Armoedebeleidsplan met ambities 
gericht op de toekomst. 
In volgende sessies van deze 3 werkgroepen zal achterhaald worden welke acties kunnen 
gerealiseerd worden op korte en lange termijn. 
In de loop van de maand november 2020 en de volgende maanden zullen eveneens de werkgroepen 
rond Onderwijs, Zorg en Gezondheid, Maatschappelijke Participatie en Kinderarmoede worden 
opgestart. 

Voordracht 
Op voorstel van het afdelingshoofd Leven en Welzijn. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Kennis te nemen van de vooruitgang inzake het realiseren van een Armoedebeleidsplan : 

• Omgevingsanalyses en knelpunten voor de werkgroepen Inkomen, Tewerkstelling en 
Wonen. 

• Verslagen van de werkgroepen Inkomen, Tewerkstelling en Wonen d.d. 14 september 2020, 
21 september 2020 en 28 september 2020. 

 

 
Jan Foulon (schepen, CD&V) verlaat de zitting. 

7. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 
2019 voor de samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort Begeleid Werk. 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. 
De artikelen 3 tot en met 7 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Grijkoort 
Begeleid Werk vzw. 

Relevante documenten 
Het dossier werkingsverslag Grijkoort Begeleid Werk 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: Grijkoort Begeleid Werk vzw. 

Feiten/context/motivering 
De organisatie maakte op 28 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 Grijkoort Begeleid 
Werk vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – opleiding en tewerkstelling 
/ materiële hulpverlening 
Afdelingen: strijkwinkel / sociaal restaurant / sociale kruidenier 
Afrekening 2019 
 

 

Inhoudelijke evaluatie 
 
zie algemene evaluatie : Werkingsverslag 2019 
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Financiële evaluatie: 
 
Ontvangsten 2019: 
Omzet: 
Loonsubsidies andere overheden:  
Andere inkomsten: 
Voorschotten Stad Ronse: € 92.700,00 
Totaal:  
 
Verantwoorde uitgaven 2019: 
 
Totaal: 
 
Voorziene subsidie 2019: 
Overeenkomst 2017-2019 :sociaal restaurant / strijkwinkel : € 103.000,00 
Totaal:  
 

 
 
 
 

€ 515.220,00 
€ 887.465,00 

€ 19.220,00 
€ 92.700,00 

€ 1.514.605,00 
 
 
 

€ 1.623.900,00 
 
 
 

€ 103.000,00 
 

 
Te betalen restsaldo 2019: € 103.000,00 - € 92.700,00 =  

 
€ 10.300,00 

 
 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het werkingsverslag 2019 van Grijkoort Begeleid Werk vzw. 
Artikel 2:  
Akkoord te gaan met het uit te betalen saldo 2019 ten bedrage van € 10.300. 
 

 
Jan Foulon (schepen, CD&V) komt de zitting binnen. 

Vrije tijd 
8. Organisatie speelpleinwerking tijdens de herfstvakantie 2020. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Feiten/context/motivering 
Om tegemoet te komen aan de nog steeds geldende strenge corona maatregelen, is het aangewezen 
om de speelpleinwerking tijdens de herfstvakantie terug te laten doorgaan op de Da Vinci Campus. Na 
overleg met de directie kunnen zij akkoord gaan met een huurprijs van 480€ i.p.v. de normale kostprijs 
van 700€ per week. 
De ruimte die wij op de Jeugddienst ter beschikking kunnen stellen volstaat niet om de werking 
corona-proof te kunnen laten doorgaan. Voor De Marijve kiezen betekent immers ook dat er tevens 
minder deelnemers kunnen ingeschreven worden en dus minder inkomsten. 

Voordracht 
CBS 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan om de speelpleinwerking door te laten gaan op de terreinen van Campus DA VINCI 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan me de gevraagde huurprijs aan te rekenen op budget 2020 – begrotingsartikel 
2020/07500/6100000. 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
9. Aanvraag bewegwijzering doortocht Chasing Cancellara Flandres (ingekorte versie) 

tussen 9 oktober en 8 november 2020. 
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  
De aanvraag dd. 2 oktober 2020 bewegwijzering doortocht Chasing Cancellar Flanders   
(verkorte versie), tussen 9 oktober en 8 november 2020. 
Verslag 2020/113 van de mevrouw Vandenhole Martine, diensthoofd technische dienst van 5 oktober  
2020. 
Feiten/context/motivering 
Vanwege Team Chasing Cancellara Flanders , p/a Eddy Vercruysse, wensen de Chasing Cancellara 
Flanders (verkorte verse), tussen 9 oktober en 8 november 2020 in te richten welke deels over het 
grondgebied van de stad Ronse loopt. 
Omwille van Covid-19 wordt slechts een verkort parcours van 60 km door 4 verschillende gemeenten 
digitaal aangeboden en uitgepijld door de organisatie.  Deelnemers kunnen tussen 9 oktober tot 8 
november individueel deze tocht maken. 
De vereniging vraagt toestemming voor de doortocht op onze gemeente en het bewegwijzeren van 
het parcours en verbindt zich ertoe om de deelnemers preventief te informeren met betrekking tot het 
respecteren van de wegcode, een hoffelijk optreden en respect voor het milieu en de omgeving. 
In principe wordt voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden geen toelating meer gegeven, noch 
voor de plaatsing ervan op gemeentewegen, noch voor de plaatsing ervan op gewestwegen. Tijdelijke 
publiciteitsborden mogen enkel op privé grond worden geplaatst. 
Indien het College akkoord gaat moet bewegwijzering door de organisator aangebracht worden.  De 
bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet 
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit.  Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig 
verwijderd worden.  Niet naleving wordt beschouwd als sluikstort. 
Parcours op het grondgebied Ronse met vertrek en aankomst aan de Hotond.   
Hotond – Zandstraat – Kruisstraat – Broeke  – Glorieuxlaan – Bruul - De Biesestraat-Grote Markt om 
zo aan te sluiten aan het originele parcours richting Durenne. 
Bewegwijzering langs gewestwegen dient aan Agentschap Wegen en Verkeer, district Oudenaarde, 
aangevraagd te worden. 
De gemeenten Kluisbergen en Maarkedal reeds hun toelating hebben gegeven.  

Besluit: 
Artikel 1: 
Er wordt toelating verleend aan Team Chasing Cancellara Flanders, p/a Eddy Vercruysse, voor het 
inrichten van de Chasing Cancellara Flanders (verkorte verse), tussen 9 oktober en 8 november 2020 
welke deels over het grondgebied van de stad Ronse loopt. 
Op de bewegwijzering moet de identificatie van de organisator aangebracht worden. De  
bewegwijzering mag ten vroegste aangebracht worden 3 dagen vóór de activiteit en moet 
weggenomen worden uiterlijk 5 dagen na de activiteit. Ook het bevestigingsmateriaal moet zorgvuldig 
verwijderd worden.  Niet naleving wordt beschouwd als sluikstort. 
Artikel 2: 
Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt .aan de organisator en aan de lokale politie. 
Artikel 3: 
Bewegwijzering langs gewestwegen dient aan Agentschap Wegen en Verkeer, district  
Oudenaarde, aangevraagd te worden. 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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