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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 12 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. Aankoop audio systeem CC De Ververij. Goedkeuring definitieve oplevering. 
2. Aankoop AVM voor de openbare stedelijke bibliotheek Ronse 2021-2023 (2024).  
Goedkeuring. 
3. Levering, installatie en implementatie RFID-gebaseerd automatiseringssysteem met 
zelfuitleenbalies, FRID-labels, diefstalbeveiliging, intelligente inleverbus en betaalautomaat voor de 
openbare bibliotheek.  Goedkeuring. 

Financieel beheer 
4. Jaarrekening 2019 van het OCMW Ronse. Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
5. Aankoop begraafplaatsbenodigdheden. Goedkeuring voorlopige oplevering. 
6. Gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding 2021 
7. Leveren en plaatsen van zonnepanelen naast de waterwinning Tribury ten behoeve van het 
elektriciteitsverbruik van de waterwinning Tribury en Barremeers. 
8. Oprichten van een afscheidsruimte op het kerkhof Hogerlucht - definitieve oplevering 

Economie 
9. Aanvraag eenmalige standplaats wekelijkse markt  SP-A - Vanovermeire Jean-François. 
Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
10. verslag van de vergadering dd° 8 september 2020 van de werkgroep 'erfgoed' bij de Stedelijke 
Cultuurraad. Goedkeuring. 

Vrije tijd 
11. Koepelprojectidee 'Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen'. Aanvraag subsidie. 
Goedkeuring. 
12. Aanvraag Ronse swimming club voor organisatie korte Corona-proof wedstrijd tijdens 
trainingsuren.  Goedkeuring. 
13. Kunstacademie Vlaamse Ardennen – huur/gebruik Adobe Creativ-licenties door leerlingen 
academie.  Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
14. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring van 
de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2020 en vaststellen van 
het mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
15. Actualisering inhoud welkomstpakketten nieuwkomers.  Goedkeuring. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Aankoop audio systeem CC De Ververij. Goedkeuring definitieve oplevering. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Relevante documenten 
Proces verbaal van definitieve oplevering dd. 31 augustus 2020, opgemaakt door de heer Jan Leconte 
Feiten/context/motivering 
op 31 augustus 2020 werd door de heer Jan Leconte, diensthoofd Cultuur, overgegaan tot nazicht van 
de levering van een audio systeem, geleverd door de firma VDB-PA, Geraardsbergensesteenweg 42 
te 3190 Erembodegem ; 
er werd vastgesteld dat de levering in goede staat van onderhoud is gebleven en geen aanleiding 
heeft gegeven tot opmerkingen ; 

Besluit: 
Artikel 1  
Akkoord te gaan met de definitieve oplevering voor de aankoop van een audio systeem, voor CC De 
Ververij, geleverd door de firma VDB-PA, Geraardsbergensesteenweg 42 te 3190 Erembodegem. 
Artikel 2 
Aan de KBC Bank opdracht te geven om het saldo van borgstelling met nummer  
726-8860615-36, ten bedrage van € 1.090,- vrij te geven.  
 

2. Aankoop AVM voor de openbare stedelijke bibliotheek Ronse 2021-2023 (2024).  
Goedkeuring. 

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) en artikel 43. 
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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 nummer 2020/372 – Aankoop AVM voor de openbare stedelijke bibliotheek Ronse 2021-2023 
(2024) 
Feiten/context/motivering 
De huidige overeenkomst voor de aankoop van AVM materiaal loopt af op 31 december 2020. 
In dit kader werd een nieuw bestek “Aankoop AVM voor de openbare stedelijke bibliotheek Ronse 
2021-2023 (2024)” met nr. 2020/372 opgesteld. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 66.150,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw, 
voor een periode van 4 jaar zijnde jaarlijks € 16.537,68 excl. btw of € 20.000,00 incl. btw. 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 36 maanden, met de mogelijkheid tot 
stilzwijgende verlenging met 12 maanden. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden. 
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 3 november 2020 om 12.00 uur voorgesteld. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode AR 
6160400 / BI 07030 en in het exploitatiebudget van de volgende jaren. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het bestek met nr. 2020/372 en de raming voor de opdracht “Aankoop AVM voor de openbare 
stedelijke bibliotheek Ronse 2021-2023 (2024)”, worden goedgekeurd.  
Artikel 2: 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. De raming bedraagt € 66.150,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 4: 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Muziek-Al, Stationsstraat 68 te 9880 Aalter; 
- Medio-Europe bvba, Leuvensesteenweg 286 te 3190 Boortmeerbeek; 
- Standaard Boekhandel Gent, Kouter 31 te 9000 Gent. 
Artikel 5: 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 3 november 2020 om 12.00 uur. 
Artikel 6: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode AR 
6160400 / BI 07030 en in het exploitatiebudget van de volgende jaren. 
 
 

3. Levering, installatie en implementatie RFID-gebaseerd automatiseringssysteem met 
zelfuitleenbalies, FRID-labels, diefstalbeveiliging, intelligente inleverbus en 
betaalautomaat voor de openbare bibliotheek.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet). 
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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 
Het verslag van nazicht dd. 1 oktober 2020 
Het visum dd. 8 oktober 2020, goedgekeurd door de financieel directeur. 
Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Levering, installatie en implementatie RFID-gebaseerd 
automatiseringssysteem met zelfuitleenbalies, RFID-labels, diefstalbeveiliging, intelligente inleverbus 
en betaalautomaat voor de openbare bibliotheek Ronse” werd op 10 augustus 2020 een bestek met 
nr. 2020/369 opgesteld door de financiële dienst, ins samenwerking met de stedelijke bibliotheek. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 109.090,91 excl. btw of € 132.000,00 incl. 21% 
btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 10 augustus 2020 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 10 augustus 2020 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- HSBIB, Trasmolenlaan 1 te NL-3447 GZ Woerden; 
- Autocheck Systems, Uitbreidingstraat 84, bus 3 te 2600 Berchem (Antwerpen); 
- KNO-Tech België, Boomsesteenweg 690 te 2610 Antwerpen; 
- Bibliotheca  Belgium, Antwerpsesteenweg 124/71 te 2630 Aartselaar. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 15 september 2020 om 12.00 uur te bereiken. 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
- HSBIB, Trasmolenlaan 1 te NL-3447 GZ Woerden (€ 57.405,35 excl. btw of € 69.460,47 incl. 21% 
btw); 
- Bibliotheca  Belgium, Antwerpsesteenweg 124/71 te 2630 Aartselaar (€ 73.092,35 excl. btw of 
€ 88.441,74 incl. 21% btw); 
De eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende eindoffertes: 
- HSBIB, Trasmolenlaan 1 te NL-3447 GZ Woerden (€ 61.441,51 excl. btw of € 74.344,23 incl. 21% 
btw) 
- Bibliotheca  Belgium, Antwerpsesteenweg 124/71 te 2630 Aartselaar (€ 72.842,35 excl. btw of 
€ 88.139,24 incl. 21% btw) 
De toegestane optie “genereren van een automatische boodschap via Email/sms naar een in te 
stellen Email/GSM nummer als de opvangbak vol is en er geen materialen kunnen worden ingeleverd 
incl. 1 jaar wettelijke waarborg” wordt niet aangekocht. 
De financiële dienst stelde op 1 oktober 2020 in samenwerking met de stedellijke bibliotheek het 
verslag van nazicht van de offertes op. 
De financiële dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen 
aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 
HSBIB, Trasmolenlaan 1 te NL-3447 GZ Woerden, tegen het nagerekende en verbeterde 
offertebedrag van € 61.441,51 excl. btw of € 74.344,23 incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode  AR 
2410000 / BI 0730 Subproject BIB-INFORM. 
Adviezen/visum 
Voor deze opdracht is een visum van de financieel directeur vereist. De financieel directeur verleende 
een visum op 8 oktober 2020. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 1 oktober 2020. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3: 
De opdracht “Levering, installatie en implementatie RFID-gebaseerd automatiseringssysteem met 
zelfuitleenbalies, RFID-labels, diefstalbeveiliging, intelligente inleverbus en betaalautomaat voor de 
openbare bibliotheek Ronse” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van 
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de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde HSBIB, Trasmolenlaan 1 te NL-3447 GZ Woerden, tegen 
het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 61.441,51 excl. btw of € 74.344,23 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/369 van 10 augustus 2020. 
Artikel 5: 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op 
budgetcode AR 2410000 / BI 0730 Subproject BIB-INFORM. 
 

Financieel beheer 
4. Jaarrekening 2019 van het OCMW Ronse. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, 3°. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 249. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 
Het besluit van de raad van maatschappelijk welzijn d.d. 29 juni 2020 houdende vaststelling van de 
jaarrekening 2019 van het OCMW Ronse. 

Relevante documenten 
Het ontwerp van jaarrekening 2019 van het OCMW Ronse. 

Feiten/context/motivering 
Er werd een ontwerp van jaarrekening 2019 van het OCMW Ronse vastgesteld door de raad van 
maatschappelijk welzijn d.d. 29 juni 2020.  
De gemeenteraad dient de jaarrekening voor het boekjaar 2019 van het OCMW Ronse nog goed te 
keuren, daardoor is die rekening definitief vastgesteld en kan ze ter goedkeuring voorgelegd worden 
aan de toezichthoudende overheid. 

Adviezen/visum 
Het advies 2020-19 d.d. 10 juni 2020 van de financiële dienst. 

Besluit: 
Enig artikel:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
5. Aankoop begraafplaatsbenodigdheden. Goedkeuring voorlopige oplevering. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 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 
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- Verslag 2020/113 van de technische dienst van 6 oktober 2020, zijnde het proces-verbaal van 
voorlopige oplevering “Aankoop begraafplaatsbenodigdheden”. 

Feiten/context/motivering 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 13 juli 2020 goedkeuring aan de 
gunning van de opdracht “Aankoop begraafplaatsbenodigdheden” aan Honor Piëteitstechniek, 
Palmpolstraat 88 te NL-1327 CJ  Almere tegen het nagerekende offertebedrag van € 23.163,95 excl. 
btw of € 28.028,38 incl. 21% btw. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
A93.b. 
De leverancier Honor Piëteitstechniek, Palmpolstraat 88 te NL-1327 CJ  Almere heeft aan zijn 
verplichtingen voldaan. 
De Technische Dienst stelde een proces-verbaal op van voorlopige oplevering, die plaatsvond op 
16 september 2020. 
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat er geen opmerkingen zijn. 
De eerste helft van borgtocht nr. NLHG0069433 (Borgstellingskas: ABN-AMRO) van € 1.160,00 mag 
worden vrijgegeven. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De opdracht “Aankoop begraafplaatsbenodigdheden” uitgevoerd door de firma Honor Piëteitstechniek 
wordt voorlopig opgeleverd. 
Artikel 2: 
De eerste helft van borgtocht nr. NLHG0069433 (Borgstellingskas: ABN-AMRO) van € 1.160,00 mag 
worden vrijgegeven. 
 

6. Gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding 2021 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/115 van 7 oktober 2020 van de Technische Dienst. 
- Schrijven van Farys van 28 september 2020 aangaande de gemeenteljike tarieven sanering 

voor 2021. 
Feiten/context/motivering 

- Jaarlijks wordt door Farys (TMVW) aan de stad gevraagd om de gemeentelijke 
saneringsbijdrage (drinkwaterklanten) en -vergoeding (eigen waterwinners) opnieuw vast te 
leggen. 

- Sinds 1 januari 2016 is een nieuwe tariefstructuur van toepassing welke bindend is voor 
iedereen. Voor 2020 bedroegen de bovengemeentelijke saneringstarieven: 

Huishoudelijk basistarief 1,3968 €/m³ 
Huishoudelijk comforttarief  2,7936 €/m³ 
Niet-huishoudelijk vlak tarief  1,5826 €/m³ 

- In 2020 werden deze tarieven vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,4 om te komen tot de 
maximale verbruikstarieven. 

- Farys stelt voor om de maximale verbruikstarieven voor de gemeentelijke saneringsbijdrage en 
–vergoeding toe te passen, berekend door de tarieven voor de bovengemeentelijke 
saneringsbijdrage voor 2021 te vermenigvuldigen met 1,4 (onder voorbehoud van decretale 
aanpassing).  

Na beraadslaging. 

Besluit: 
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Enig artikel:  
Gaat akkoord met het voorstel van Farys om de maximale verbruikstarieven voor de gemeentelijke 
saneringsbijdrage en –vergoeding toe te passen, berekend door de tarieven voor de 
bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor 2020 te vermenigvuldigen met 1,4 (onder voorbehoud van 
decretale aanpassing). 
 

7. Leveren en plaatsen van zonnepanelen naast de waterwinning Tribury ten behoeve van het 
elektriciteitsverbruik van de waterwinning Tribury en Barremeers. 

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 2020/114 van de technische dienst dd. 8 oktober 2020. 

Feiten/context/motivering 
De waterwinning Tribury en Barremeers hebben een verbruik van 42 Kw per uur, 24u op 24u en 7 
dagen op 7 dagen op 7.   Het totale elektriciteitsverbruik van deze waterwinningen bedroeg in 2019 :  
380.233 kWh.  Hierdoor is een uitgebreide installatie van zonnepanelen (>10 KVA) nodig om 
ongeveer 40% van het elektriciteitsverbruik te kunnen dekken.  
Er is daarvoor een installatie nodig die ongeveer 175.000 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 6.430,95 €/j en dit gedurende 10 jaar  
(totaal = 64.309,50€). 
Eind 2020 stopt het systeem van groene stroomcertificaten in Vlaanderen.   Alle installaties die vóór 
31 december 2020 gekeurd zijn komen in aanmerking voor de groene stroomcertificaten 
Wij hebben prijs gevraagd aan vier gespecialiseerde bedrijven om vóór 31 december e.k. 
zonepanelen te plaatsen op de site van Tribury. 

1. EcoFinity BV, Astridstraat 15, 9630 Zwalm.   
Wij hebben drie offertes ontvangen.  
1 ste offerte : 

570 panelen Q Cells Q peak Duo 340 wp (= totaal 193.800 wp) 
6 omvormers SMA 25000 TL 
Garanties :  
Panelen  : 12 jaar fabrieksgarantie 
Omvormers : 5 jaar garantie 

 jaarlijkse opbrengst van de panelen : 171.000 Kwh (geschat). 
 prijs : 128.097,00 € excl. BTW 
 uitbreiding garanties mogelijk mits meerprijs 
 → 25 jaar garantie op de panelen : meerprijs = 17.100,00€ excl. BTW) 
 → 25 jaar garantie op de omvormers : meerprijs = 7.920,00€ excl. BTW 
Indien wij dus een uitgebreide garantie wensen op de installatie wordt de totale kostprijs : 
 153.117,00€ excl. BTW 
 185.271,57€ incl. BTW 
Zowel de panelen als de omvormers zijn Duitse producten. 
2de offerte  
 532 panelen DMEG MONO Silver 370 wp (= totaal 196.840 wp) 
 3 omvormers SMA CORE 1 STP 50 Tripower.  
  Garanties : 
  Panelen : 12 jaar fabrieksgarantie 
  Omvormers : 5 jaar garantie 
 Jaarlijkse opbrengst van de panelen : 173.000 Kwh (geschat) 
 Prijs : 106.733,08 € excl. BTW 
 Uitbreiding garanties mits meerprijs 
 → 25 jaar garantie op prijsgunstig alternatief  : meerprijs = 15.960,00 € excl. BTW 
 → 25 jaar garantie op de omvormers : meerprijs = 5.580,00€  excl. BTW 
Indien wij dus een uitgebreide garantie wensen op de installatie wordt dit een totale kostprijs : 
 128.273,08€ excl. BTW 
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 155.210,43€ incl.BTW 
De panelen zijn Chinese producten. 
De omvormers zijn Duitse producten. 
3de offerte 
 470 panelen van 370 wp (=totaal 173.900 wp) 
 3 omvormers STP 50 Tripower 
  Garantie : 
  Panelen : 12 jaar fabrieksgarantie 
  Omvormers : 5 jaar garantie 
 Jaarlijkse opbrengst van de panelen : 159.000 Kwh (schatting) 
 Prijs : 99.620,95 € excl. BTW 
 Uitbreiding garantie mits meerprijs : 
 → 25 jaar garantie op prijsgunstig alternatief : meerprijs = 14.100,00 € (excl. BTW) 
 → 25 jaar garantie op prijsgunstig alternatief : meerprijs =    5.580,00€ (excl. BTW) 
Indien wij dus een uitgebreide garantie wensen op de installatie wordt een totale kostprijs van  
 119.300,95 € excl. BTW 
 144.354,15 € incl. BTW 
Alle panelen zijn Chinese productie  
De omvormers zijn Duitse productie  
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  

2. Balti Solar, Vlamingstraat 16, 8560 Wevelgem.   
Wij hebben drie offertes ontvangen. 
1 ste offerte :  
 512 panelen Axitec 340 wp  (= totaal 174.000 wp) 
 2 omvormers 1 x SMA 110 KvA, 1 x SMA 50 KvA 
 Garanties : 

Er wordt 20 jaar omniumwaarborg op de werking van de installatie gegeven (omvormer – 
panelen – montagestructuur) 
Jaarlijkse opbrengst van de panelen 156.000 kwh  (schatting) 
Prijs :  124.293,00€ excl. BTW 

150.394,53€ inxl. BTW 
Zowel de panelen als de omvormer zijn Duitse producten. 
2de offerte : 
 472 panelen AXITEC 370 wp (= totaal 174.640wp) 
 2 omvormers 1 x  SMA 110 KvA, 1 x SMA 50 KvA 
 Garanties : 

Er wordt 20 jaar omniumwaarborg op de werking van de installatie gegeven (omvormer – 
panelen – montagestructuur) 
Jaarlijkse opbrengst van de panelen 159000kWh (schatting) 
Prijs :  121.549,00 € excl.BTW 
 147 074,29€ incl. BTW 

Zowel de panelen als de omvormers zijn Duitse producten. 
3de offerte: 
 472 panelen Trina Solar 370 wp (= totaal 174.640 wp) 
 2 omvormers 1 x SMA 110 KvA, 1 x SMA 50 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 :  112,642,00 € excl. BTW 
  136.296,82 € 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. 
Alle offertes dienen verhoogd te worden met een export begrenzer ten bedrage van 4500,00€ excl. 
BTW (bepaald door Fluvius in de netstudie). 
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Wij stellen voor om zonnepanelen te laten plaatsen bij onze waterwinning Tribury voor een totaal van 
+/- 174.000wp, waardoor ongeveer 40 procent van het elektriciteitsverbruik wordt gerealiseerd door 
zonne-energie. 
Wij kunnen de ingediende offertes indelen in 2 types : 
 Type 1 : zowel de zonnepanelen als de omvormers zijn Duitse producten 
  1 Balti Solar, Vlamingstraat 16, 8560 Wevelgem 
   472 panelen Axitec van 370 wp 
   Prijs : 147.074,29 € incl. BTW 
  2 Balti Solar, Vlamingstraat 16, 8590 Wevelgem, 8560 Wevelgem 
   512 panelen Axitec van 340 wp 
   Prijs : 150.394,53 € incl. BTW 
  3.EcoFinity, Astridstraat 15, 9630 Zwalm 
    570 panelen Qcells van 340 wp 
   Prijs : 185.271,57 € incl. BTW 
 type 2 : de zonnepanelen zijn Chinese producten en de omvormers Duitse 
  1 Balti Solar, Vlamingstraat 16, 8560 Wevelgem 
   472 panelen Trini Solar van 370 wp 
   Prijs : 136.296,82€ incl. BTW 
  2. EcoFinity, Astridstraat 154, 9630 Zwalm 
   470 panelen DMEG Silver van 370 wp 
   Prijs : 144.354,15€ incl. BTW 

3 .EcoFinity, Astridstraat 154, 9630 Zwalm 
 532 panelen DMEG Silver van 370 wp 

   Prijs : 155.210,43 € 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 472 zonnepanelen van 370 wp en twee omvormers 1 x  SMA 110 KvA en 1 x 
SMA 50 KvA toe te wijzen aan Balti Solar, Vlamingstraat 16, 8560 Wevelgem voor de prijs van 
147.074,29  € BTW incl.  Dit totaal bedrag dient vermeerderd te worden met de prijs voor de 
exportbegrenzer ten bedrage van 4500,00€ (excl. BTW of 5445,00 € incl. BTW.) 
Er wordt voor deze installatie een omniumgarantie gegeven van 20 jaar. 
Artikel 2 :  
Het noodzakelijke krediet voor deze aankoop is voorzien in het investeringsbudget 2020 – algemene 
rekening 2280000 – beleidsitem 06300. 
 

8. Oprichten van een afscheidsruimte op het kerkhof Hogerlucht - definitieve oplevering 
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 2020/116 van de technische dienst. 
- Proces-verbaal van definitieve oplevering dd 09/10/2020. 

Feiten/context/motivering 
- Op 8 oktober 2020 werd door de heer Danny De Brakeleer, stadsingenieur, bijgestaan door de 

heer Edwin Detramasure, technisch hoofdmedewerker, overgegaan tot definitieve oplevering 
van de uitgevoerde werken “Oprichten van een afscheidsruimte op het kerkhof Hogerlucht”. 

- Tijdens de waarborgperiode is vastgesteld dat de werken in goede staat zijn gebleven, 
overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 
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Enig artikel :  
Akkoord te gaan met de definitieve oplevering van de werken “Oprichten van een afscheidsruimte op 
het kerkhof Hogerlucht” door Liboconstruct-Timmermans bvba uit Roosdaal. 
 

Economie 
9. Aanvraag eenmalige standplaats wekelijkse markt  SP-A - Vanovermeire Jean-François. 

Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare 
markten en op het openbaar domein van stad Ronse. 

Relevante documenten 
- Aanvraag door Dhr. Vanovermeire Jean-François.  

Feiten/context/motivering 
Er werd een aanvraag ingediend door Dhr. Vanovermeire Jean-François, SP-A Ronse, voor een 
eenmalige standplaats op de wekelijkse zaterdagmarkt van 17 oktober 2020. Dit voor de actie ‘Een 
warme stad’, waarbij men winterjassen zal verzamelen die men nadien zal verdelen aan gezinnen die 
het moeilijker hebben, rekening houdende met de geldende maatregelen in het kader van de 
bestrijding van Covid-19. 

Adviezen/visum 
De dienst lokale economie wenst deze aanvraag gunstig te adviseren.  

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de aanvraag van Dhr. Vanovermeire Jean-François, SP-A Ronse,  voor een 
éénmalige standplaats op de wekelijkse markt van 17 oktober 2020. 
Artikel 2: 
Dit voor de actie 'Een warme stad' waarbij men winterjassen zal inzamelen die men nadien kan 
uitdelen aan gezinnen die het moeilijker hebben. 
 

Leven en welzijn 
10. verslag van de vergadering dd° 8 september 2020 van de werkgroep 'erfgoed' bij de 

Stedelijke Cultuurraad. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
Het verslag van de vergadering dd° 8 september 2020 vanwege de werkgroep ‘erfgoed’ bij de 
Stedelijke Cultuurraad 

Besluit: 
Artikel 1:  
Keurt het verslag van de vergadering goed. 
 

Vrije tijd 
11. Koepelprojectidee 'Landschapsbeleving in de Vlaamse Ardennen'. Aanvraag subsidie. 

Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
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Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56.  

Feiten/context/motivering 
De Vlaamse Ardennen is een prachtige streek waar landbouw, natuur en bos zich vermengen en een 
uniek landschap vormen met een verscheidenheid aan elementen en structuren. Toch blijft de regio 
ondergewaardeerd en wordt ze als geheel onvoldoende (h)erkend. 
Het project ‘landschapsbeleving’ wil de kenmerkende, streekeigen elementen van de Vlaamse 
Ardennen her- en opwaarderen en onder de aandacht brengen van haar gebruikers. Dat kan door het 
realiseren van originele, educatieve en leerrijke belevingselementen, die bruikbaar zijn voor 
informatieve, educatieve, recreatieve en toeristische doeleinden of om het landschap op een 
eigenwijze manier te beleven. Dat kan door iets toe te voegen aan het landschap en zo de aandacht 
te vestigen op streekaspecten en –eigenschappen waaraan mensen doorgaans voorbij lopen. 
Verwacht geen veelheid aan nieuwe en grote infoborden, maar inspirerende en zinnenprikkelende 
elementen die aanleiding geven tot het verstellen van één of meerdere verhalen en aanzetten om op 
de plek stil te staan en er wat langer te verpozen. 
Met het einde van de 2de leaderperiode in het vooruitzicht, besliste de PG Leader Vlaamse Ardennen 
om met de resterende middelen (+/- € 200.000) een oproep te doen voor het indienen van 
koepelprojecten. Het zijn projecten die gebiedsgericht zijn, inspelen op de lokale 
ontwikkelingsstrategie (LOS) en de lokale noden en vooral zoveel mogelijk gemeenten en regionale 
organisaties bij het project betrekken. Het succes van het afgelopen project inspireerde Toerisme 
Vlaamse Ardennen (TVA) en Natuurpunt om het project als koepelproject opnieuw in te dienen.  
Hieronder vindt u ondertussen ook al de beslissing van de PG Leader Vlaamse Ardennen dat het 
koepelprojectidee ‘Landschapsbeleving in de VA 2.0’ heeft weerhouden voor het verdere traject van 
de oproep en definitieve indiening. Meer zelfs, het project kreeg als enigste de hoogste score omdat 
het aan alle criteria van een koepelproject beantwoordde.  
De definitieve indiening is voorzien tegen 14 oktober 2020.  
Ronse wenst in te dienen met het project van de nieuwe fietssnelweg op het oude spoorwegtracé: 
route 87. 
Deze fietssnelweg is een onderdeel van de Eurovelo 5 route, lijn Ronde van Vlaanderen fietsroute. 
We wensen deze fietssnelweg niet enkel functioneel maar ook belevingsgericht in te richten. 
Waar wensen we de beleving te creëren?: 

Plek 1: Grens met Russeignies, open landschap met zicht over de Vlaamse Ardennen en Pays des 
Collines 
Plek 2: Rustplek Triburie –Ronse 
Plek 3: Wandelpad t.h.v. oud spoorwachterhuis 
Plek 4: fietstunnel op het einde van het wandelpad 
 
Tot slot: 
Wensen we verbindingen te creëren langsheen de fietssnelweg door: 

 De keuze van de materialen: natuurlijke materialen, cortenstaal,.. 
 Een vaste afstand per bank: bvb 1/750 meter 
 De keuze van de verhaallijnen: (on)begrensd landschap en mijnwerkerspad 
 De keuze van het meubilair: uniforme banken 

Adviezen/visum 
Anders dan met het pilootproject zal de eigen inbreng (35%) niet meer gefinancierd worden door de 
projectpromotoren (TVA, RLVA, Natuurpunt) maar dienen de partners zelf (gemeenten, verenigingen, 
organisaties) daarin te voorzien.  
De projectpromotoren blijven wel de trekkers van het koepelproject, coördineren de werkzaamheden 
en nemen de adviserende en administratieve rol van het project voor hun rekening. Ook de promotie 
van de realisaties wordt mede door hen opgenomen. Concreet betekent dit dat voor alle realisaties op 
het terrein 65% aan leadersubsidies kunnen bekomen worden en een eigen inbreng van 35% van 
de partner dient te komen. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het voorgestelde koepelprojectidee. 
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Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de voorgestelde raming. Zijnde €55.000 als prefinanciering, hiervan wordt 65% 
gesubsidiëerd via Leader. 

Raming: 
Reeds voorzien 

Rustplek met picknicktafels plek 2 
Banken en meubilair 
Bijkomende infoborden en signalisatie 
Schatting: 75.000 euro  

Binnen het INTERREG V-project Eurocyclo waar de fietssnelweg Ronse ook is in opgenomen, is 
€75.000 voorzien voor rustpunten langs fietssnelweg. 50% van dit bedrag wordt gesubsidieerd door 
Europa en 50% wordt betaald door provincie. 
Het rustpunt thv triburie wordt geraamd op 51 614 EUR .Dit wordt nu mee uitgevoerd samen met deel 
fietssnelweg tussen Engelsenlaan en Russeignies – werken starten in november 2020 en zullen 
afgerond zijn in voorjaar 2021. 
Er blijft  23 386 EUR over voor de banken langsheen het traject via het INTERREG-project. Voor de 
Provincie was het ok om met dit budget geen 2de rustpunt in te richten maar wel banken te voorzien 
langsheen het traject op voorwaarde dat wij het 2de rustpunt dan via een ander financieringskanaal 
(LEADER) of zelf voorzien 
Gevraagd in het kader van Leader - landschapsbeleving 

45.000 voor artistieke installatie op plek 1 en 4 
10.000 voor belevingsvolle verwijzing mijnwerkerspad op plek 3 

Artikel 3: 
Akkoord te gaan om de gevraagde kredieten te voorzien bij goedkeuring van het project 

Timing 
In december 2020 – beslissing of het project wel dan niet weerhouden wordt 
2021: 6.000 euro – fee voor kunstenaar - kunstwerk op de grens met Russeignies – plek 1 
2022: 25.000 euro – productiekost voor kunstwerk op plek 1 
2022: 4.000 euro – fee voor kunstenaar – kunstproject fietstunnel – plek 4 
2022: 10.000 euro – realisatie rustplek ter hoogte van spoorwachtershuis – plek 3 
2023: 10.000 euro – productiekost voor kunstproject fietstunnel – plek 4 

Artikel 4: 
Akkoord te gaan met de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst en deze te ondertekenen 

De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel het stadsbestuur Ronse mee aan te stellen als 
projecttrekker, zodoende de voorziene subsidies rechtstreeks aan het stadsbestuur uitgekeerd kunnen 
worden en wij leveranciers rechtstreeks kunnen contacteren. 

 

12. Aanvraag Ronse swimming club voor organisatie korte Corona-proof wedstrijd tijdens 
trainingsuren.  Goedkeuring. 

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

Relevante documenten 
CERM document 

Feiten/context/motivering 
Ronse swimming club heeft na de publieke uren, trainingsuren op zaterdagavond van 18u tot 20u.  De 
club huurt het zwembad volgens de voorschriften bepaald in de gebruiksovereenkomst, zijnde €5 per 
uur per baan. 
Gezien de forse inkrimping van de wedstrijdkalender zwemmen ten gevolge van de Coronacrisis, 
kreeg Ronse swimming club de vraag van de zwemfederatie, of de mogelijk bestond om in het 
zwembad van Ronse enkele wedstrijdjes te organiseren, ten einde de zwemmers de kans te bieden 
om wedstrijdritme op te doen en  limiettijden te zwemmen voor welbepaalde kampioenschappen.   
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RSC heeft de haalbaarheid afgetoetst i.f.v. de te nemen veiligheidsmaatregelen (samen met het 
sportdienst), en wil overwegen om een paar keer tijdens hun trainingsmoment op zaterdagavond, 
Oost-Vlaamse zwemmers de kans te bieden, om alsnog een officiële wedstrijd te kunnen zwemmen.  
Onderstaand de voorwaarden waaronder de wedstrijden zouden plaats vinden: 
Aantallen: 
-   Maximum 70 zwemmers en 20 officials aanwezig (is voor ons zwembad binnen de densiteitsnorm 
voor zwembaden) 
-   Geen publiek aanwezig 
-   Maximum 5 clubs aanwezig    
Veiligheidsmaatregelen: 
-   Er wordt een Coronaverantwoordelijke aangesteld, die continu zal waken over het nauwkeurig 
naleven van de maatregelen. 
-   De zwemmers zullen per clubbubbel van elkaar gescheiden plaats krijgen binnen het 
zwembadcomplex (recreatieve zone – tribune) 
-   Handen ontsmetten bij het binnenkomen van het complex. Er wordt ontsmettingsalcohol voorzien 
op bepaalde plaatsen in het zwembad, zodoende iedereen regelmatig zijn handen kan ontsmetten. 
-   Dragen van mondmasker verplicht, behalve tijdens het inzwemmen, de wedstrijd zelf en wanneer 
men neerzit op de voorziene plaats in clubbubbel. Officials en trainers dragen het mondmasker 
continu. 
-   Toegang gaat dicht zodra iedereen in het zwembad is 
-   Duurtijd wedstrijd maximum 3u (18u – 21u) 
-   Registratie van alle aanwezigen op voorhand. 
-   Routings binnen het zwembad en alle veiligheidsrichtlijnen worden op voorhand gecommuniceerd 
aan de deelnemende clubs. 
-   Geen douchegebruik 
-   RSC,  staat in voor het volledige opruimen, poetsen en ontsmetten van het zwembad en de 
accommodatie na de wedstrijd. 
Wedstrijddata: 
-   Te bepalen na goedkeuring en i.f.v. huidige wedstrijdkalender binnen de provincie. (vermoedelijk 
een 4-tal keer tussen november en april). De data worden meegedeeld van zodra ingepland. 
Huurprijs: 
-   Gezien het beperkte aantal deelnemers (weinig startgeld), en het feit dat er geen publiek aanwezig 
kan zijn (geen inkomstgelden), is een wedstrijdorganisatie voor de club een financiële aderlating, 
terwijl dit onder normale omstandigheden meestal een positieve invloed heeft op de clubkas. 
De club vraagt bijgevolg de goedkeuring om het huurgeld te behouden zoals voor de trainingen, zijnde 
3u x 8 banen x €5 = €120. Rekening houdend met het feit dat het zwembad op dit moment gesloten is 
voor publiek en bijgevolg geen negatieve financiële consequenties heeft. 
CERM dossier: 
Een Covid Event Risk Model werd ingevuld en kunt U terugvinden in bijlage. 

Adviezen/visum 
Sportdienst: 
Indien de huidige maatregelen niet strenger worden, kan dit kleine event plaatsvinden. De zwemclub 
moet, 1 week voor het plaatsvinden van de wedstrijd, een draaiboek voorleggen aan de sportdienst, 
ter controle of de veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het CERM document. 
Artikel 2:  
Onder voorbehoud akkoord te gaan met : 
* het organiseren van een korte coronaproof zwemwedstrijd tijdens de trainingsuren, volgens de  
voorgestelde veiligheidsnormen. 
* De huurprijs voor de wedstrijd te behouden zoals deze voor de trainingen 
Artikel 3:  
Geen bezoekers toe te laten in het zwembad. 
 

13. Kunstacademie Vlaamse Ardennen – huur/gebruik Adobe Creativ-licenties door leerlingen 
academie.  Goedkeuring. 
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Rechtsgrond/bevoegdheid 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten  
Nota 2020-10-05 van de heer Pascal Devreese, directeur van de Kunstacademie Vlaamse 
Ardennenover Adobe Creativ-licenties 

Feiten/context/motivering 
Vraag om goedkeuring tot verhuur op jaarbasis van de niet gebruikte licenties aan de studenten BAK 
Digitaal Beeldatelier en Grafisch Ontwerp en Illustratie aan 50€ per schooljaar naar analogie van de 
huurinstrumenten.  

Besluit: 
Enig artikel :  
Akkoord te gaan met dit voorstel voor het huur-gebruik van ‘Adobe Creativ-licenties’voor leerlingen 
van de Kunstacademie en dit aan 50 euro per schooljaar. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 
14. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring 

van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2020 en 
vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 houdende de goedkeuring van de deelname aan 

de oprichting van de Dienstverlenende Vereniging "Tussengemeentelijke Maatschappij voor 
Services", TMVS dv. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, raadslid, werd 
aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van TMVS dv en de 
heer Jo Cornelus, raadslid, werd aangeduid als plaatsvervanger voor de hele legislatuur. 

- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv meer bepaald artikels 27 – 33 
betreffende de algemene vergadering.  

Relevante documenten 
Schrijven van Creat d.d. 16 september 2020 betreffende de oproeping voor de buitengewone 
algemene vergadering van TMVS dv op 8 december 2020 om 14u30. 

Feiten/context/motivering 
Bij schrijven van 16 september 2020 van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS 
dv werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de buitengewone algemene vergadering van 8 december 
2020 met als agenda :  
1. Toetreding van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6. Statutaire benoemingen 
Varia 
 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger kan 
vastgesteld worden. 
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De praktische organisatie van deze vergadering zal eind oktober 2020 aan alle afgevaardigden 
meegedeeld worden i.k.v. de coronamaatregelen.  

Besluit: 
Enig artikel:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad.  
 

Organisatieontwikkeling 
15. Actualisering inhoud welkomstpakketten nieuwkomers.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen. 

Relevante documenten 
Nota van Mieke Stessens, d.d. 21.09.2020 betreffende de actualisering van de welkomstpakketten 
voor nieuwe inwoners van Ronse. 

Feiten/context/motivering 
De huidige welkomstpakketten bevatten enkel brochures en zijn toe aan een update. 
Om burgers welkom te heten en een extra inspanning te doen om hen toe te leiden naar de 
vrijetijdsdiensten, wordt het welkomstpakket aangevuld met enkele welkomstgeschenken: 
- Gadget van Toerisme uit de Fan van Ronse-reeks (sticker ter waarde van 0.50 euro plus balpen ) 
- Om nieuwe Ronsenaars aan te moedigen om voorstellingen van CC De Ververij bij te wonen, 
ontvangt ieder nieuw gezin een kortingsbon van 25 euro. In het pakket zit een flyer (met kalender CC 
De Ververij) met kortingsbon.  
- Kortingsbon voor de nieuwe Ronse-box om nieuwkomers naar de Hoge Mote toe te leiden. 
- Een rol PMD-zakken (1.50 euro). 
- Een flyertje met promotie voor de VT-pas (categorie 2). 
- Twee gratis zwembeurten (bon) per gezin (na de coronamaatregelen). 

Besluit: 
Artikel 1:  
Het College gaat akkoord om de welkomstpakketten voor nieuwe inwoners te actualiseren door 
enkele drempelverlagende geschenken toe te voegen die de burger vlotter de weg tonen naar de 
vrijetijdsdiensten. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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