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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 19 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 

Openbare veiligheid 

1. Politiebesluit houdende uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 - 
verplicht dragen mondmasker in het handelscentrum. Bekrachtiging. 

Leven en welzijn 

2. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 2019 
voor de samenwerkingsovereenkomst met Kinderverblijf Glorieux (vzw Werken Glorieux). 
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 

3. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov. Bespreking en goedkeuring van de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering van 11 december 2020 en vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

1. Politiebesluit houdende uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 - 
verplicht dragen mondmasker in het handelscentrum. Bekrachtiging. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De nieuwe gemeentewet, artikel 134 en 135. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur. 
- Ministerieel besluit d.d. 25 september 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit 

van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken, in het bijzonder artikel 10. 

Feiten/context/motivering 

Bij Ministerieel Besluit van 25 september 2020 werden een aantal maatregelen genomen  om de 
verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Tevens wordt aan de lokale overheid de mogelijk geboden de mondmaskerplicht uit te breiden mits 
daartoe een afzonderlijke beslissing te nemen.  
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Het Ministerieel besluit d.d. 25 september 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 
juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, stipuleert het volgende: 

Art. 10. Artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, wordt vervangen als volgt:  

“Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een 
mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen:  

1° de winkels en de winkelcentra;  

2° de bioscopen;  

3° de theater-, concert- en conferentiezalen;  

4° de auditoria;  

5° de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;  

6° de musea;  

7° de bibliotheken;  

8° de casino’s en de speelautomatenhallen;  

9° handelsbeurzen, met inbegrip van de salons; 

10° de winkelstraten, de markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen en 
elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en 
afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing 
is;  

11° de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel 
zitten;  

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van 
medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.”  

De lokale overheid dient de winkelstraten, de markten, met inbegrip van de brocante- en 
rommelmarkten, de kermissen en elke private of publieke druk bezochte plaats, te bepalen en af te 
bakenen met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is. 

De epidemiologische situatie verschilt van gemeente tot gemeente, waarbij de lokale autoriteiten een 
prominente rol spelen. Zo kunnen ze optreden binnen het kader van het ministerieel besluit waarbij ze 
zelf aanvullende voorzorgsmaatregelen kunnen invoeren.  

Het coronavirus is terug bezig aan een opmars en de risicograad op besmetting is aanzienlijk 
gestegen. De experten voorspellen dat deze trend exponentieel zal doorzetten waardoor bijkomende 
maatregelen noodzakelijk zijn, zodat het aangewezen is , in toepassing van art. 10, 10° van het MB  
een neus/mondmasker eveneens verplicht te stellen: 

- In alle openbare gebouwen.  

- Bij een bezoek aan het recyclagepark 

- Tijdens de openbare markt op woensdag en zaterdag 

- In het commercieel centrum van Ronse 

- in de Vrijheid 

- Tijdens een bezoek aan de jaarlijkse kermis 

- Tijdens een bezoek aan brocante-, rommelmarkten en  braderies. 

Deze bijkomende lokale maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus op het grondgebied 
voorkomen. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Volgend besluit van de burgemeester van 14 oktober 2020 te bekrachtigen:  
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“Uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus – het verplicht dragen 
van een mondmasker in het handelscentrum Ronse.  
Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De nieuwe gemeentewet, artikel 134 en 135. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur. 
- Ministerieel besluit d.d. 25 september 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 
juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, in het bijzonder artikel 10. 
Feiten/context/motivering 
Bij Ministerieel Besluit van 25 september 2020 werden een aantal maatregelen genomen  om de 
verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
Tevens wordt aan de lokale overheid de mogelijk geboden de mondmaskerplicht uit te breiden mits 
daartoe een afzonderlijke beslissing te nemen.  
Het Ministerieel besluit d.d. 25 september 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 
juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, stipuleert het volgende: 
Art. 10. Artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, wordt vervangen als volgt:  
“Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een 
mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen:  
1° de winkels en de winkelcentra;  
2° de bioscopen;  
3° de theater-, concert- en conferentiezalen;  
4° de auditoria;  
5° de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;  
6° de musea;  
7° de bibliotheken;  
8° de casino’s en de speelautomatenhallen;  
9° handelsbeurzen, met inbegrip van de salons; 
10° de winkelstraten, de markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen en 
elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en 
afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing 
is;  
11° de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel 
zitten;  
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van 
medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.”  
De lokale overheid dient de winkelstraten, de markten, met inbegrip van de brocante- en 
rommelmarkten, de kermissen en elke private of publieke druk bezochte plaats, te bepalen en af te 
bakenen met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is. 
De epidemiologische situatie verschilt van gemeente tot gemeente, waarbij de lokale autoriteiten een 
prominente rol spelen. Zo kunnen ze optreden binnen het kader van het ministerieel besluit waarbij ze 
zelf aanvullende voorzorgsmaatregelen kunnen invoeren.  
Het coronavirus is terug bezig aan een opmars en de risicograad op besmetting is aanzienlijk 
gestegen. De experten voorspellen dat deze trend exponentieel zal doorzetten waardoor bijkomende 
maatregelen noodzakelijk zijn, zodat het aangewezen is , in toepassing van art. 10, 10° van het MB  
een neus/mondmasker eveneens verplicht te stellen: 
- In alle openbare gebouwen.  
- Bij een bezoek aan het recyclagepark 
- Tijdens de openbare markt op woensdag en zaterdag 
- In het commercieel centrum van Ronse 
- in de Vrijheid 
- Tijdens een bezoek aan de jaarlijkse kermis 
- Tijdens een bezoek aan brocante-, rommelmarkten en  braderies. 
Deze bijkomende lokale maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus op het grondgebied 
voorkomen. 
BESLIST :  
Artikel 1:  
Het dragen van een mondmasker is verplicht: 
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1. in het commercieel centrum van Ronse zoals afgebakend in de toepasselijke  stedenbouwkundige 
verordening. 
De volgende straten liggen in deze zone : Winston Churchillplein, Stationsstraat, Guissetplein, 
Abeelstraat,  Rooseveltplein, Wijnstraat, Grote Markt, Peperstraat;  
2. in het historisch centrum. 
De volgende straten liggen in De Vrijheid: Sint-Martensstraat, St-Martensplein, Kapittelstraat, 
Cypriaan De Rorestraat, Kleine Markt, Kaatsspelplein, Schipstraat, Begijnhofstraat en Kerkhofweg. 
3. In alle openbare gebouwen 
4. Bij een bezoek aan het recyclagepark 
5. Tijdens de openbare markt op woensdag en zaterdag 
6. Tijdens een bezoek aan de jaarlijkse kermis 
7. Tijdens een bezoek aan brocante- rommelmarkten en  braderies. 
Deze verplichting geldt 24/24 uur en 7/7 dagen en voor elke voetganger vanaf de leeftijd van 12 jaar, 
met uitzondering van de arbeiders die fysiek zwaar werk verrichten, tenzij ze de social distancing van 
1.5 meter tijdens de uitoefening van het werk niet kunnen garanderen 
Artikel 2:  
Bovenstaande plaatsen zullen afgebakend worden met een aanplakking die de tijdstippen preciseert 
waarop de verplichting van toepassing is. 
Artikel 3: 
De maatregelen kunnen ten allen tijde door een beslissing van de burgemeester aangepast of 
opgeheven worden. De maatregel zal worden geëvalueerd.  
Artikel 4:  
De maatregel gaat in vanaf de datum van dit besluit. 
Artikel 5: 
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de lokale politie Ronse. 
Ronse, 14 oktober 2020. 
Burgemeester 
Luc Dupont” 
 

Leven en welzijn 

2. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 
2019 voor de samenwerkingsovereenkomst met Kinderverblijf Glorieux (vzw Werken 
Glorieux). 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 
Kinderverblijf Glorieux (vzw Werken Glorieux). 

Relevante documenten 

Het werkingsverslag Kinderverblijf Glorieux (vzw Werken Glorieux) 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: Kinderverblijf Glorieux (vzw Werken Glorieux). 

Feiten/context/motivering 

De organisatie maakte op 7 oktober 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 Kinderverblijf Glorieux in 
functie van het lokaal sociaal beleid – kinderopvang 
Afrekening 2019 

 

Inhoudelijke evaluatie 
zie algemene evaluatie : Werkingsverslag 2019 

 

Financiële evaluatie: 
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Ontvangsten 2019: 
Loonsubsidies andere overheden: 
Voorschotten Stad Ronse: 
 
Totaal: 
 
Verantwoorde uitgaven 2019: 
Personeelskosten: € 136.503,16 
Werkingskosten: € 23.372,13 
Totaal:   € 159.875,29 
 
Voorziene subsidie 2019: 
Overeenkomst occasionele kinderopvang : € 14.630,00 
 

 
€ 101.033,15 

€ 13.167,00 
 

€ 114.200,15 
 
 
 
 

€ 159.875,29 
 
 

€ 14.630,00 
 

 
Te betalen saldo 2019: € 14.630,00 - € 13.167,00 = € 1.463,00 

 
€ 1.463,00 

 
 

 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het werkingsverslag 2019 van Kinderverblijf Glorieux (vzw Werken Glorieux). 
Artikel 2:  
Akkoord te gaan met het uit te betalen saldo 2019 ten bedrage van € 1.463,00. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

3. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov. Bespreking en goedkeuring van de agenda van 
de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2020 en vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2020 waarbij de heer Paul Carteus, raadslid en 

gemeenteraadsvoorzitter, werd aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene 
vergadering van TMVW ov en mevrouw Eugénie Carrez, raadslid, werd aangeduid als 
plaatsvervanger, voor de hele legislatuur. 

- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov.  

Relevante documenten 

Schrijven van Farys van 13 oktober 2020 houdende uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone 
algemene vergadering op 11 december 2020 en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van 13 oktober 2020 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening, TMVW ov werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de buitengewone algemene 
vergadering van 11 december 2020 met als agenda :  
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 
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 
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In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad en dient het mandaat van de stadsvertegenwoordiger, de 
heer Paul Carteus, vastgesteld te worden. 

Besluit: 

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

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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