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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

VRIJDAG 30 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 

Financieel beheer 

1. Aangaan van een lening. Goedkeuring bestek en gunningswijze. 

2. Algemene gemeentelijke heffing. Wijziging. 

3. Belasting op motoren. Intrekking. Hernieuwing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

4. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin - Grondverkoop van een appartement met 
aanhorigheden gelegen binnen de residentie Catillus. Goedkeuring. 

5. Toetreding tot 'Licht als dienst' van Gaselwest. Goedkeuring ontwerpakte. 

Economie 

6. Winterlicht 2020. Acties lokale economie. Goedkeuring. 

7. Actie Coronabon- eindejaar- Goedkeuring 

Leven en welzijn 

8. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen in functie van het project 'Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van 
leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. Beslissing. 

Vrije tijd 

9. Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Organisatie en opstart schooljaar 2020-2021. 
Kennisname. 

10. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 1) Goedkeuring van de 
resultatenrekening, de balans  en verslag van toezicht 2019. 2) Kennisname van de begroting 
2020. 

Intergemeentelijke samenwerking 

11. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, IVLA. 
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 
december 2020 en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 

12. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 16 december 2020 en vaststellen mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

 



 2/19 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

13. Grondaankoop Geraardsbergenstraat voor de realisatie van de buurtweg nummer 1 

14. Het ontwerpen, de bouw (renovatie en nieuwbouw) en het technisch onderhoud van het nieuw 
administratief centrum. Goedkeuring bestek en programma van eisen. 

Vrije tijd 

15. Organisatie sportkampen 7-12 jarigen tijdens de herfstvakantie 2020. Terugbetaling verschil in 
deelnameprijs na annulatie organisatie sportkamp in samenwerking met sportclubs. Goedkeuring. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Aangaan van een lening. Goedkeuring bestek en gunningswijze. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40 §1. 
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. 
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 de plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren en latere wijzigingen. 

Relevante documenten 

Het bestek inzake het aangaan van een lening. 
De nota 2020/6 d.d. 26 oktober 2020 van de financiële dienst. 

Feiten/context/motivering 

De investeringen van het Lokaal Bestuur Ronse worden voor zover mogelijk gefinancierd middels 
eigen middelen. Indien deze uitgeput zijn, wordt een voorfinanciering voorzien via commercial paper 
om na afsluiting van de jaarrekening deze om te zetten in een klassieke lening. 

Adviezen/visum 

De nota 2020/6 d.d. 26 oktober 2020 van de financiële dienst. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het bestek betreffende het aangaan van een lening 
ten bedrage van 9 mio euro voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring met inbegrip van de 
gunningswijze, m.n. de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 

2. Algemene gemeentelijke heffing. Wijziging. 

 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 147 februari 2012. 
De omzendbrief BB 2008/07 inzake het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.  
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Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 betreffende de aanpassing van de algemene 
gemeentelijke heffing. 
Relevante documenten 
Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 betreffende de aanpassing van de algemene 
gemeentelijke heffing. 
De nota 2020/25 d.d. 27 oktober 2020 van de financiële dienst inzake koopkrachtondersteunende 
maatregelen in 2020 ingevolge de coronacrisis. 
Feiten/context/motivering 
Ingevolge de coronacrisis wil het Lokaal Bestuur Ronse ondersteuning bieden aan tal van 
doelgroepen die zwaar zijn getroffen. Het betreft de bedrijven, verenigingen, gezinnen en mensen die 
het echt moeilijk hebben. 
Het Lokaal Bestuur Ronse wenst een tegemoetkoming te doen voor de eerder vermelde doelgroepen 
en wel op een gedifferentieerde wijze. 
Wat de gezinnen betreft, wenst het Lokaal Bestuur Ronse (naast de bestaande vermindering), de 
volgende doelgroepen een bijkomende vermindering te geven van 50 euro per gezin en dit voor het 
aanslagjaar 2020: 
a) de gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 01 januari 2020 
geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen;  
b) de gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 01 januari 2020 
geniet van het voorkeurtarief op basis van het inkomen waarover het gezin beschikt, na een 
inkomensonderzoek uitgevoerd door de verzekeringsinstelling op basis van het koninklijk besluit van 
15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in Artikel 37, §19, 
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994. 
Voor alle andere gezinnen wordt de belasting behouden in 2020.  
Wel zullen deze gezinnen via een apart reglement een koopkrachtondersteuning krijgen en wel via de 
terbeschikkingstelling van een aankoopbon van 25 euro per gezin, te besteden in de handelszaken 
van Ronse.  
 
Teneinde deze maatregelen nog voor het huidige jaar te kunnen invoeren dient het 
gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 te worden gewijzigd. 
 
 
 
 

Besluit: 

Artikel 1: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken onderhavige aanpassing van het reglement ter 
goedkeuring voor te leggen op de eerstvolgende gemeenteraad: 
Aan de belastingverordening van 16 december 2019, houdende aanpassing van de algemene 
gemeentelijke heffing, wordt bij artikel 9 het volgende toegevoegd : 
§3 Voor het aanslagjaar 2020 wordt bovenop de vermindering van 80,00 euro voor de doelgroepen 
vermeld onder artikel 9 §1 een bijkomende vermindering toegekend van 50,00 euro per gezin voor 
deze doelgroepen. 
 

3. Belasting op motoren. Intrekking. Hernieuwing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40 §3. 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit. 
Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 betreffende de algemene gemeentelijke heffing. 
Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende de hernieuwing van het gemeentelijk 
belastingreglement op motoren. 
 
Relevante documenten 
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De nota 2020/25 d.d. 27 oktober 2020 van de financiële dienst inzake koopkrachtondersteunende 
maatregelen in 2020 ingevolge de coronacrisis. 
 
Feiten/context/motivering 
Ingevolge de coronacrisis wil het Lokaal Bestuur Ronse ondersteuning bieden aan tal van 
doelgroepen die zwaar zijn getroffen. Het betreft de bedrijven, verenigingen, gezinnen en mensen die 
het echt moeilijk hebben. 
Het Lokaal Bestuur Ronse wenst een tegemoetkoming te doen voor de eerder vermelde doelgroepen 
en wel op een gedifferentieerde wijze. 
Wat de bedrijven betreft, werd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende de 
hernieuwing van het gemeentelijk belastingreglement op motoren reeds de beslissing tot afbouw van 
deze belasting tegen 2023 ingevoerd. Teneinde de bedrijven meer zuurstof te geven wenst het Lokaal 
Bestuur deze afbouw nog te versnellen en wel tegen 2022 met de grootste afbouw van de tarieven in 
2020. 
 
Teneinde deze maatregelen nog voor het huidige jaar te kunnen invoeren dient het 
gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 te worden ingetrokken en vervangen door onderhavig 
nieuw belastingreglement. 

Besluit: 

Artikel 1: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken onderhavig belastingreglement ter goedkeuring voor 
te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad: 
 
Artikel 1:. HEFFINGSTERMIJN 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt er een gemeentebelasting gevestigd op motoren. 
 
Artikel 2: TOEPASSINGSGEBIED 
§1 De belasting wordt gevestigd op motoren, per eenheid en per breuk van kilowatt, ongeacht de 
krachtbron die deze motoren in beweging brengt, en gebruikt op het grondgebied van de stad Ronse. 
De belasting slaat dienvolgens onder meer op de elektromotoren, de stoommachines, de 
verbrandingsmotoren, de waterturbines, enzovoort. 
§2 De belasting is verschuldigd door elk toeristisch, nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf, alsook 
door de beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht of het hier gaat over een éénmanszaak of een 
vennootschap. Ze wordt gevestigd op de motoren die de belastingplichtige voor de exploitatie van zijn 
inrichting of van haar bijgebouwen gebruikt. 
Dienen als bijgebouw van een inrichting beschouwd te worden, iedere instelling of onderneming, 
iedere werf van om het even welke aard, die gedurende een ononderbroken tijdvak van minstens drie 
maanden op het grondgebied van de gemeente gevestigd is. 
§3 Voor de motoren, gebruikt voor een zoals in het vorig lid bedoeld en op het grondgebied van een 
andere gemeente overgebracht bijgebouw, is geen gemeentebelasting verschuldigd voor het tijdvak 
van het gebruik in de andere gemeente. 
§4 Wanneer, hetzij een inrichting, hetzij een zoals hierboven bedoeld bijgebouw, geregeld en 
duurzaam een verplaatsbare motor gebruikt voor de verbinding met één of meer bijgebouwen, of met 
een verkeersweg, is daarvoor de belasting enkel verschuldigd, indien hetzij de inrichting zelf, hetzij het 
voornaamste bijgebouw in de gemeente gevestigd is. 
§5 Belastbaar kwartiervermogen:  
A.  Wanneer de installaties van een nijverheidsbedrijf voorzien zijn van meetapparaten voor het 

maximum kwartiervermogen, waarvan de opnemingen maandelijks door de leverancier van 
elektrische energie worden gedaan met het oog op het factureren ervan, kan op verzoek van 
de exploitant, het bedrag van de belasting vastgesteld worden op basis van een belastbaar 
vermogen, gelijk aan het rekenkundig gemiddelde der twaalf maandelijkse maximum 
kwartiervermogens van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar. 

B.  Om het voordeel van de bepalingen van dit artikel te genieten, moet de exploitant, voor 31 maart 
van het aanslagjaar een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur indienen met opgave 
van de maandelijkse waarden van het maximum kwartiervermogen, welke in zijn installaties 
werden opgenomen. 

C. De exploitant die deze wijze van aangifte, controle en aanslag kiest, verbindt zich door zijn 
keuze voor een tijdvak van drie jaar. 
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Artikel 3. GRONDSLAG 
§1 De kracht van hydraulische motoren wordt berekend door omzetting van de kracht uitgedrukt in 
PK, naar kW. 
§2 De belasting wordt gevestigd op grond van de belastbare motorenkracht tijdens het jaar 
voorafgaand aan het aanslagjaar. Ze wordt berekend per maand en elk gedeelte ervan wordt voor een 
volledige maand geteld.  
§3 Een motor die voor de eerste maal in werking wordt gesteld, is belastbaar vanaf de volgende 
maand. Dit geldt nochtans niet wanneer werd geopteerd voor de in Artikel 2 §5 voorziene regeling. 
§4 Bij staking van de bedrijfsactiviteiten op het grondgebied van de gemeente in de loop van het 
belastingjaar om welke reden ook, wordt een aanslag gevestigd, berekend op basis van de motoren 
tijdens vorenbedoeld jaargedeelte of jaar gebruikt en verbonden aan het jaar waarin de staking van de 
bedrijfsactiviteiten plaats heeft. 
Voor de bedrijven aangeslagen op basis van het maximum kwartiervermogen   (Artikel 2 §5) zal de 
eventueel bijkomende aanslag gevestigd worden op basis van het gemiddeld kwartiervermogen 
tijdens het jaargedeelte of jaar dat er nog bedrijfsactiviteiten waren. De aan te geven waarden zijn 
deze vermeld op de facturen voor levering van elektrische energie. 
De belastingplichtigen die onder de toepassing van deze bepaling vallen, zijn verplicht, uiterlijk acht 
dagen na de staking van de bedrijfsactiviteiten, hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur. 
 
Artikel 4. TARIEVEN 
Voor 2020 bedraagt de belasting € 7,50 per eenheid en per breuk van kilowatt. Ze wordt de komende 
2 jaar jaarlijks per schijf van € 2,50 afgebouwd : 
- voor 2021 bedraagt de belasting € 5,00 per eenheid en per breuk van kilowatt 
- voor 2022 bedraagt de belasting € 2,50 per eenheid en per breuk van kilowatt 
 
Vanaf 2023 wordt er geen belasting meer geheven op motoren. 
Iedere breuk van kilowatt wordt afgerond naar een hogere eenheid. 
 
Artikel 5. AANGIFTEPLICHT 
§1 De belasting is verschuldigd door diegene die de motoren aanwendt overeenkomstig artikel 2 §2. 
§2 Iedere belastingplichtige, houder van in of buiten werking zijnde motoren, waarvan hij al dan niet 
eigenaar is, dient aangifte te doen uiterlijk tegen 30 juni van het aanslagjaar door middel van het 
aangifteformulier “belasting op motoren” dat hem door het gemeentebestuur ten huize zal besteld 
worden. 
§3 De belastingplichtige die het formulier niet zou ontvangen hebben, dient de voor deze aangifte 
noodzakelijke gegevens spontaan ter beschikking te stellen uiterlijk tegen 31 augustus van het 
aanslagjaar. Volgende gegevens dienen minstens te worden opgegeven : 
- Naam en adres van de maatschappelijke zetel; 
- Adres van uitbating te Ronse; 
- Aard van het bedrijf; 
- Contactgegevens; 
- BTW nummer; 
- Voor bedrijven die de berekening op basis van het maximum kwartiervermogen aanvragen, het 
   maximum kwartiervermogen tijdens het voorafgaande jaar; 
- Een overzicht van het totaal aantal belastbare motoren inclusief de totale kracht in KW op 1 januari 
  van het voorafgaande jaar en van de wijzigingen tijdens dat jaar; 
- Een overzicht van het totaal aantal niet-belastbare motoren volgens Artikel 6 inclusief de totale 
  kracht in KW op 1 januari van het voorafgaande jaar en van de wijzigingen tijdens dat jaar. 
 
Artikel 6. VRIJSTELLINGEN EN VERMINDERINGEN 
§1 Vrijstellingen 
De belasting wordt niet gegeven op: 
1. de (reserve)motor die gans het onmiddellijk voorafgaande jaar niet werd gebruikt; deze non- 
    activiteit moet blijken uit desbetreffende, om de drie maanden te hernieuwen, schriftelijke 
    berichten aan het gemeentebestuur, zoals voorzien bij §2 van huidig Artikel; 
    Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van de non-activiteit evenwel 
    met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren; 
2. de motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de verkeersbelasting valt of 
    speciaal van deze belasting is vrijgesteld; 
    Zelfrijdende nijverheidswerktuigen vallen nochtans buiten deze vrijstellingsbepaling. Met 
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    zelfrijdende nijverheidswerktuigen worden onder andere bedoeld : bulldozers, graafmachines, 
    heftrucks, kranen, walsen, pletmolens, enz. ... ; 
3. de motor van een draagbaar toestel; 
4. de motor die een elektrische generator drijft, voor het gedeelte van zijn vermogen dat 
    overeenstemt met dat benodigd voor het drijven van een generator; 
5. de door perslucht aangedreven motor; 
6. de motorkracht die uitsluitend gebruikt wordt voor toestellen tot verwarming, verluchting en 
    verlichting; 
7. de motorkracht die uitsluitend gebruikt wordt voor waterbemalingstoestellen; 
8. de installaties die bedrijven (moeten) plaatsen om milieu- en veiligheidsredenen; 
9. de motoren van vaartuigen dienende voor het transport van goederen alsmede deze aan boord 
    van bedoelde vaartuigen gebruikt; 
10. de eerste twintig kilowatt; 
§2 Verminderingen 
Behoudens wanneer de regeling bedoeld bij Artikel 2 §5 werd gekozen, brengt de verdwijning of het 
definitief buiten gebruik stellen in de loop van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar van een 
belastbare motor, een belastingvermindering mee. 
Deze vermindering gaat in vanaf de maand volgend op het bericht, gezonden aan het 
gemeentebestuur, betreffende de verdwijning of het buiten gebruik stellen. 
Het stilleggen voor een ononderbroken tijdvak gelijk aan of groter dan een maand, met uitzondering 
van de jaarlijkse verplichte vakantieperiode, geeft aanleiding tot een belastingvermindering in 
verhouding tot het aantal maanden dat het toestel gedurende het jaar voorafgaand aan het 
belastingjaar ononderbroken buiten werking is geweest. 
Met een inactiviteit voor de duur van één maand wordt gelijkgesteld de activiteit die beperkt is tot één 
dag op vier weken of één week werk na vier weken inactiviteit in de bedrijven die met de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening een akkoord hebben aangegaan inzake de activiteit-vermindering om een 
massaal ontslag van personeel te voorkomen. 
Om deze evenredige vermindering te kunnen genieten, moet de belanghebbende, behoudens 
wanneer hij op geldige wijze de regeling bedoeld bij Artikel 2 §5 heeft gekozen, binnen de 8 dagen 
aan het gemeentebestuur schriftelijk bericht gegeven hebben van de dag waarop de motor stilligt en 
van de dag waarop hij terug in werking wordt gesteld. 
Een ontvangstbewijs zal aan de belanghebbende worden afgeleverd. 
Dit bericht moet om de drie maand hernieuwd worden. De vermindering van belasting geldt vanaf de 
maand volgend op de datum van ontvangst van het bericht van stillegging tot de maand volgend op 
deze van wederinwerkingstelling. 
De berichtgeving is van substantiële aard en op straf van verval voorgeschreven. 
Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van tijdelijke non-activiteit of van de 
definitieve buitengebruik stelling nochtans met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren. 
 
Artikel 7. TERUGGAVE VAN BELASTING 
§1 Aan nieuw-opgerichte bedrijven, gestart vóór 1 januari van het aanslagjaar, wordt teruggave van 
belasting verleend op voorwaarde dat die bedrijven binnen de twee maanden volgend op de aflevering 
van het betrokken aanslagbiljet, een verzoek om belastingteruggave indienen bij het College van 
Burgemeester en Schepenen en de nodige bewijsstukken voorleggen. 
Van deze teruggave kunnen niet genieten: 

a) de bedrijven die zich binnen het grondgebied van de stad verplaatsen, behoudens de 
    bedrijven die zich hervestigen in de industrie- of ambachtelijke zone. 
b) de bedrijven gesticht door wijziging, omzetting, overname, fusie, inbreng of  splitsing, juridisch 
    of op een andere wijze, van bestaande bedrijven in de stad. 

§2 Bij uitbreiding van een bedrijf vóór 1 januari van elk aanslagjaar, die zich openbaart door 
vermeerdering van het motorkrachtvermogen, wordt eveneens belastingteruggave verleend, berekend 
op de wegens uitbreiding vermeerderde motorenkracht, onder volgende voorwaarden : 

a) in de loop van het jaar dat onmiddellijk aan het belastingjaar voorafgaat, een vermogen van 
    belastbare drijfkracht te hebben in gebruik genomen of gehouden, dat minstens 20 % hoger 
    ligt dan dit van het jaar onmiddellijk voorafgaande aan het uitbreidingsjaar. 
b) binnen de twee maanden volgend op de aflevering van het betrokken aanslagbiljet, een 
    verzoek om belastingteruggave indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen en 
    de nodige bewijsstukken voorleggen. 
    Zijn van deze gedeeltelijke teruggave uitgesloten de bedrijven waarvan de uitbreiding enkel 
    het gevolg is van overname, fusie of inbreng van de in de stad  bestaande bedrijven. 
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§3 Het genot van deze fiscale voordelen wordt, op voorwaarde dat het oorzakelijk verband is blijven 
bestaan, slechts verleend gedurende drie opeenvolgende jaren. 
 
Artikel 8. AMBTSHALVE INKOHIERING 
Bij gebrek aan een aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege 
de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het 
College van Burgemeester en Schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de 
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd 
evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen, te rekenen van de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te 
dragen. 
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende 
een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar 
verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de 
bedoeling schade te berokkenen. 
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de 
verschuldigde belasting. Bij herhaling binnen een periode van drie jaar wordt de belasting verhoogd 
met het dubbel van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt eveneens 
ingekohierd. 
De overtredingen worden vastgesteld door de beëdigde, daartoe speciaal door het College van 
Burgemeester en Schepenen aangewezen ambtenaren. 
De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 
 
Artikel 9. WIJZE VAN INVORDEREN 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Artikel 10. BETAALTERMIJN 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.  
 
Artikel 11. BEZWAARPROCEDURE 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Het bezwaar dient, 
op straffe van verval, te worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de 
derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving 
van de aanslag. 
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift, wordt de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd op een hoorzitting. 
 
Artikel 12.   
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, (Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, 
rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest); 
rechten en voorrechten van de schatkist,) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de 
Artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de 
vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
Artikel 13. INWERKINGTREDING 
Onderhavig belastingbesluit treedt in werking op 1 januari 2020. 
Het belastingbesluit van 16 december 2019, houdende hernieuwing van de gemeentelijke belasting op 
de motoren, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020. 
 
Artikel 14. 
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het decreet over het lokaal bestuur van 
22 december 2017. 
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Beheer patrimonium en infrastructuur 

4. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin - Grondverkoop van een appartement met 
aanhorigheden gelegen binnen de residentie Catillus. 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. 
Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de overeenkomst publiek-
private samenwerking tussen de stad Ronse en de bvba Avaronne voor de realisatie van het 
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 
 
Relevante documenten  
Verslag 2020/0119 van de technische dienst van 22 oktober 2020. 
1 tabel van grondverkoop 
1 verkoopovereenkomst 
1 ontwerp van akte 
Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 
 
Feiten/context/motivering 
De overeenkomst tussen de Stad Ronse en bvba Avaronne regelt onder meer de ter beschikking 
stelling van de gronden aan  de private partner en de prijsbepaling van de grondwaarde. Hierbij werd 
overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 11% van de totale (inclusief 
bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief registratierechten btw en notariskosten) en een forfait 
voor ondergrondse staanplaats en bergingen ontvangt. 
In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur 1 ontwerp van 
akte en 1 verkoopovereenkomst : 

- op naam van de heer Bourdeaux Didier en mevrouw Van Der Straten Delfine, voor een 
appartement met aanhorigheden binnen de residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “App. 
18.06”, een ondergrondse berging “B17” en een ondergrondse autostaanplaats “P.08”  De 
grondwaarde van deze verkoop bedraagt 22.875,00 EUR. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig artikel : 
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht de grondverkoop binnen het 
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

5. Toetreding tot 'Licht als dienst' van Gaselwest. Goedkeuring ontwerpakte. 

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 2020/120 van de technische dienst van 26 oktober 2020. 
- Gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2019. 
- Ontwerpakte. 

 

Feiten/context/motivering 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2019 werd akkoord gegaan met de toetreding tot het 
aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting’ en de toetreding tot Gaselwest voor de activiteit openbare 
verlichting; ‘Licht als dienst’ in het kort.  
Op de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 12 december 2019 werd de stad 
Ronse als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting aanvaard. 
Op basis van het inbrengverslag van de raad van bestuur van Gaselwest, het inbrengverslag van de 
commissaris en de notulen van de buitengewone algemene vergadering werd de definitieve 
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inbrengwaarde voor de stad Ronse vastgesteld op 1.789.209,66 euro. Daarvan werd 447.309,66 euro 
in cash uitbetaald op 14 februari 2020. Het resterende bedrag wordt uitgekeerd onder de vorm van 
aandelen. 
Om dit te officialiseren heeft de stad van Fluvius een ontwerp van akte ontvangen. Het gaat om een 
algemene akte, te ondertekenen door alle steden en gemeenten die toetreden. Voor de stad Ronse is 
volgende passage opgenomen in de akte: De stad Ronse verklaart in te brengen in deze vereniging, 
overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit onder punt B in uitbreiding van de 
inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 9 van de statuten:  

- de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen; 
- de semi-openbare verlichtingsinstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn 

weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de stad Ronse. Gewaardeerd zoals hierna gemeld.  
De stad Ronse verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze op eigen kosten op 
haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor:  

a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend gerechtigde 
aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met ingenottreding op 12 
december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen; 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten: 
 

Stad Ronse Definitieve waardering 

Inbrengwaarde 1.789.209,66 euro 

Aantal aandelen Aov 53.676 

Waarde in aandelen 1.341.900,00 euro 

Waarde in cash 447.309,66 euro 

Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 
 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de ontwerpakte voor de toetreding tot ‘Licht als 
dienst’ aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

Economie 

6. Winterlicht 2020. Acties lokale economie. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 56. 

Relevante documenten 

- voorbeeld Adrem 2019 
- voorbeeld spaarkaart 2019 
 

Feiten/context/motivering 

Sinds 2016 worden de activiteiten rond Winterlicht voor de eerste keer gebundeld. Alle diensten die 
iets organiseren rond eindejaar werkten hiervoor samen, o.a. dienst cultuur, dienst evenementen, 
dienst toerisme en dienst lokale economie. 
Er werd een reclamecampagnebeeld ontwikkeld en de activiteiten werden op 1 gezamenlijke flyer 
weergegeven.  Deze samenwerking versterkt de campagne Winterlicht en zorgt tevens voor 
kostenbesparing ( 1 advertentie voor de activiteiten van de verschillende diensten, 1 affiche, …). 
De Winterlicht editie van 2019 zal er anders uitzien dan de voorbije jaren omwille van Covid 19 maar 
niettemin kan de spaarkaartactie en de actie ‘ Personal Shopper’ coronaproof georganiseerd worden 
en dus toch doorgaan. 
 
Spaarkaartactie- 30 november tot 31 december 2020 
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Per aankoop van 5€, krijgt de consument 1 stempel op de spaarkaart.  Een volle spaarkaart telt 10 
stempels. Een volle spaarkaart kan gedeponeerd worden bij de deelnemende handelaars. 
Volgende handelaars kunnen deelnemen aan de actie: 
- gelegen in het commercieel afgebakend centrum 
- lid van UNIZO of de Unie der Handelaars 
- maatschappelijke zetel moet gelegen zijn in Ronse + vestiging in Ronse 
Ook de marktkramers kunnen deelnemen aan de spaarkaartactie. 

Vorig jaar hebben 100 ondernemers deelgenomen aan deze actie. 
 

Prijzenpakket:  
- 1.000€ aan cadeaucheques geschonken door de stad 
- 250€ aan cadeaucheques gesponsord door de Unie der handelaars 
- Waardebonnen van 50€ geschonken door de handelaars ( in 2019: 1450€ aan waardebonnen) 

 
Personal shopper- 18/12/2020- 10u tot 13u30 
Vorig jaar werden 2 winnaars op  pad gestuurd met de personal shoppers Kelly Pfaff en Katrien De 
Becker.  
Dit jaar zal kader Gubbuz, actrice uit ‘Thuis’, de  personal shopper zijn. De tweede personal shopper 
is nog niet gekend.  
De kandidaten konden zich inschrijven via de website en de winnaars kregen elk een shopping budget 
van 250 euro.  
     Dit jaar zullen 4 winnaars geloot worden, 1 vrouw, 1 man, 1 tienerjongen en 1 tienermeisje. 
Het shoppingbudget voor beide winnaars wordt deels geschonken door de Unie der handelaars en 
UNIZO die elk 250 euro schenken. Aan de stad wordt gevraagd om de overige 500 euro te schenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen drukwerk Winterlicht 
 
Hieronder een overzicht van de kosten die gepaard gaan met bovenvermelde acties. Er wordt 1 
algemene flyer en affiche opgemaakt. 

  

Personal shopper 
  
- inhuren 2 BV’s- 10u tot 13u30 
- cadeaucheques voor de winnaars 
 
 

 
 
2.200€ 
500€ 
 

subtotaal 2.700€ 

Spaarkaartactie 
 
- drukken van de spaarkaarten 25.000 stuks 
- affiches ‘ wij doen mee’ ( voor de handelaars die 
deelnemen aan de actie) 
- 150 dozen ( om spaarkaarten in te deponeren 
- Advertentie personal shopper+ spaarkaartactie  
- voorzien prijzenpakket: 1.000€ 

 
 
1.250€ 
150€ 
 
140€ 
520€ 
1.000€ 
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subtotaal 3.060€ 

 
Algemene publiciteit Winterlicht 
 
- 20 promo affiches 
- 500 flyers 
- digitale nieuwskaart 
 

 
 
 
140€ 
275€ 
80€ 
 

subtotaal  495€ 

 
Aanpassen website Shoppeninronse.be met beeld 
Winterlicht 

 

 
270€ 

subtotaal 270€ 

 
Totaal 
 
 

 
6.525€ 

 

Besluit: 

Artikel 1:  
Om akkoord te gaan met het voorstel van de dienst lokale economie om volgende acties in het kader 
van Winterlicht 2020 te organiseren: 
- spaarkaartactie van 30 november toto 31 december 2020 
- actie personal shopper. 
 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan om een budget van 6.500 euro te voorzien ter financiering van volgende kosten: 

- 2 personal shoppers 
- Prijzenpakket winnaars actie Personal Shopper en winnaars van de spaarkaartactie 
- Drukwerk Winterlicht. 

 

7. Actie Coronabon- eindejaar- Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 

Relevante documenten 

Feiten/context/motivering 

De Corona maatregelen treffen heel wat burgers en ondernemers. De tweede Coronagolf is een feit. 
Horecazaken zijn opnieuw gesloten sinds maandag 19 oktober. Een moeilijke periode breekt opnieuw 
aan, net op het moment dat de meeste horeca uitbaters zich aan het voorbereiden waren op 
winterterrassen om extra volk te kunnen plaatsen in aangename omstandigheden. Daarom stel ik voor 
om deze ondernemers extra te gaan ondersteunen via de Horeca Coronabon gedurende  
1 maand. Aangezien ook andere handelaars het nog steeds moeilijk hebben om te recupereren van 
de eerste Coronacrisis in maart en de sluiting van de winkels, stel ik voor om ook hen niet te vergeten 
en de actie van de Coronabon ook voor hen terug op te starten vanaf maandag 30 november. 
 
Evaluatie Coronabon- actie 1- 6 april tot eind juni 2020 
 
De Coronabon was succesvol in de periode van april 2020 tot eind juni 2020. Er werden toen maar 
liefst 2106 bonnen verkocht. 
Normaal worden per jaar ongeveer 1000 cadeaucheques verkocht. De Coronabon werd enorm 
geapprecieerd door handelaars en consumenten. Deze actie is een rechtstreekse steunmaatregel 
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voor de lokale ondernemers ten tijde van Corona. De kost voor deze bonnen werden vorige keer 
gefinancierd door de Unie der Handelaars maar de stad droeg de grootste kost. Na afloop van deze 
actie werd een afrekening gemaakt en er werd 2190€ teruggestort door de Unie der Handelaars aan 
de stad. Dit bedrag betreft een teruggave van de prefinanciering door de stad.  

Actie Horeca Coronabon 2 november 2020 tem 29 november 2020 

De Horeca Coronabon zou kunnen opgestart worden op maandag 2 november tem 30 november 
2020. Deze bonnen kunnen aangekocht worden via de website www.shoppeninronse.be en kunnen 
reeds omgeruild worden bij de horecazaak wanneer ze bv. een afhaalgerecht gaan ophalen of  kan 
ook achteraf ingeruild worden als de zaak terug open is. De bon kost 50€ en heeft een 
aankoopwaarde van 60€. 

UNIZO Ronse en de UDH hebben voorgesteld om de Horeca Coronabon al op te starten vanaf begin 
november aangezien veel mensen nu reeds hun afhaalgerechten bestellen voor het eindejaar. 

Actie Eindejaar Coronabon-  30 november 2020 tem 15 januari 2021 

Ook handelszaken kennen een moeilijke periode. Daarom wil ik vragen om ook hen extra te gaan 
ondersteunen door de Coronabon uit te breiden naar handelaars vanaf 30 november. Gezien de 
eindejaarsfeesten naderen, zullen ook veel geschenken gekocht worden. De Eindejaar Coronabon ( 
handel en horeca) kost eveneens 50€ en heeft een aankoopwaarde van 60€. 

Voorzien kostprijs 

Tijdens de eerste actie van de Coronabon werden 2100 bonnen verkocht. Nu verwacht ik dat er veel 
meer bonnen zullen verkocht worden gezien de periode van het jaar. Daarom stel ik voor om een 
budget van 40.000€ te reserveren voor deze steunmaatregel voor de lokale ondernemers. 

Praktisch 

Voor de bestelling van de bonnen wordt de website www.shoppeninronse.be gebruikt.  Net zoals bij 
de vorige acties zal de UDH de doorstorting doen van de aankoopbonnen naar de handelaars en 
horeca uitbaters. De bonnen zelf zullen worden opgestuurd door de dienst lokale economie. Er wordt 
wel nog gezocht naar een extra persoon die kan helpen bij het verwerken van de bonnen.  

Adviezen/visum 

Aangezien deze actie een enorm succes kende in april/juni 2020 en gezien de huidige strenge 
maatregelen voor horeca wens ik de actie gunstig te adviseren. Aangezien ook de handelszaken een 
moeilijke periode doormaken, denk ik dat het opportuun is om de Eindejaar Coronabon voor handel en 
horeca te lanceren vanaf maandag 30 november 2020. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de opstart van de Horeca Coronabon op woensdag 4 november tem zondag 29 
november 2020.  
Akkoord te gaan met de opstart van de Eindejaar Coronabon op maandag 30 november tem  
15 januari 2021. 
 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan om een budget te voorzien van 40.000€ en dit over te schrijven in  schijven van 
10.000€ op de rekening van de Cadeaucheque Ronse: BE89 7370 2948 2585 op volgende data: 

 Woensdag 4 november 2020 

 Maandag 30 november 2020 

 Maandag 14 december 2020 

 Maandag 4 januari 2021 ( indien nog nodig) 
 

Leven en welzijn 

8. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen in functie van het project 'Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van 
leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. Beslissing. 

http://www.shoppeninronse.be/
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Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40§1 en 56§1. 

Relevante documenten 

- Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 5 juni 2020 aangaande het project 'Groeien in 
diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. 

- Projectaanvraag ‘Eerste aanvraag van een projectsubsidie om in het leerplichtonderwijs de 
slaagkans van leerlingen te verbeteren’. 

- Ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen vzw in functie van het project 'Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van 
leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleid van de stad Ronse wordt een samenwerking opgezet tussen 
de Stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen met als doelstelling : het verhogen van de 
gelijke onderwijskansen’ door de uitvoering van het project ‘Groeien in diversiteit - Gericht 
ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. 
Deze samenwerking komt er naar aanleiding van een projectoproep van de provincie Oost-
Vlaanderen. De deputatie verleent, nadat een projectaanvraag werd ingediend, een subsidie van 
10.000,00 EUR voor bovenstaand project.  
De subsidie wordt uitbetaald als volgt : 
- voor 31 augustus 2020 70 % van het toegekende bedrag 
- de resterende 30 % wordt ontvangen nadat het eindrapport (toe te sturen uiterlijk 30 september 
2020) werd goedgekeurd. 
Deze subsidie beoogt duurzame effecten in de betrokken scholen. De provincie verwacht dan ook via 
de opvolging en het eindrapport te vernemen hoe aan die duurzaamheid gewerkt zal worden. 
 
Het samenwerkingsverband bestaat uit volgende deelnemers : de stad Ronse, Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen, en de 2 secundaire scholen in Ronse nl. Go! Da Vinci Campus Ronse en Katholiek 
Onderwijs Ronse – Campus Glorieux Secundair. 
 
Met dit project is het de bedoeling de leerkrachtenteams van de 2 secundaire scholen in Ronse te 
versterken in het omgaan met de grote diversiteit waarmee ze meer en meer in de klas 
geconfronteerd worden. Leerkrachten geven aan dat lesgeven ingewikkeld/moeilijker geworden is, 
omdat de groepen waar zij les aan geven steeds diverser worden. De homogene klasgroep is allang 
verleden tijd. Het ontbreekt leerkrachten aan handvaten, vaardigheden en competenties om met de 
grote diversiteit om te gaan of ze voelen zich onzeker om met de groeiende diversiteit om te gaan. Op 
basis van een wetenschappelijk diversiteitsscreeningsinstument (DISCO) van ‘diversiteit en leren’ van 
de UGent willen ze in eerste instantie in kaart brengen hoe de leerkrachtenteams van beide scholen 
kijken naar diversiteit en rond welke elementen van diversiteit ze zich minder vaardig voelen. Op basis 
van deze screening wordt op maat van elke school/leerkrachtenteam een traject uitgewerkt op maat 
waarin we werken aan inzichten en handvaten om te “groeien in diversiteit” zodat de leer- en 
slaagkansen van kwetsbare leerlingen vergroten. Beide scholen wensen hier ook intensief over uit te 
wisselen en van elkaar te leren. 
 
Met het oog op deze samenwerking wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw die het project zal aansturen. 
 
Het lokaal bestuur Ronse stelt hiervoor de subsidie van 10.000,00 EUR, ontvangen van de provincie 
Oost-Vlaanderen, ter beschikking in functie van personeelskosten en werkingskosten. 
 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw staat in voor de praktische organisatie.  
 
De opdracht wordt uitgevoerd door de inzet van : 

 10 % VTE onderwijsopbouwwerker samenlevingsopbouw : 5.000,00 EUR 

 5.000,00 EUR voor werkingskosten, opleidingen en voor scholen die een zorguur wensen in 
de kopen bij de Vlaamse Overheid. 

 
Daarnaast worden ook middelen ingezet van de convenant Onderwijsopbouwwerk. Elke school zet 
tevens 1 extra zorguur in voor het welslagen van het project. 
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Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw staat in voor een continue personeelsbezetting om de 
doelstellingen te bereiken.  

Besluit: 

Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw voor de uitvoering van het door de provincie Oost-
Vlaanderen gesubsidieerde project ‘Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in 
het omgaan met diversiteit in de klas’. 
 
Artikel 2: 
De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor 1 schooljaar. Ze treedt in werking op 1 
september 2020. 
 
Artikel 3: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad.  
 

Vrije tijd 

9. Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Organisatie en opstart schooljaar 2020-2021. 
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken; 
 

Relevante documenten 

Nota 2020-10-22 heropstart schooljaar 2020-2021 
Protocol digitale onderhandelingen 2020-09-08 
Bijl1-Ronse stappenplan 
Bijl2-Ronse actieplan 
Bijl3-Ronse veiligheidsplan 
Bijl4-Brakel code oranje 
Bijl5-Brakel Idewe 
Bijl6-Brakel risicoanalyse 
Bijl7-Kluisbergen risicoanalyse 
Bijl8-Kluisbergen Solva 
Bijl9-Maarkedal risicoanalyse 
Bijl10-Maarkedal Solva 
Bijl11-Maarkedal code oranje 
Bijl12-Decroly risicoanalyse 
Bijl13-Glorieux Mediwet 
Bijl14-Glorieux beheersdossier 
Bijl15-Glorieux Nandi maatregelen 
 

Feiten/context/motivering 

Dhr. Pascal Devreese, directeur van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen, vraagt de opstart van de 
Kunstacademie Vlaamse Ardennen voor het schooljaar 2020-2021 volgens het pandemiescenario 
geel op basis van het draaiboek van het onderwijs, in samenwerking met de preventie-adviseurs, 
vertegenwoordigers van de lokale besturen, directie en beleidscoördinatoren van de Kunstacademie. 
Tegen de aanvang van de herfstvakantie schakelt het Deeltijds Kunstonderwijs over naar 
pandemiescenario code oranje. Extra te nemen maatregelen traden reeds vorige week in voege. 

Besluit: 
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Enig Artikel:  
Kennis te nemen dat de Kunstacademie voor het schooljaar 2020-2021 start volgens het 
pandemiescenario geel op basis van het draaiboek van het onderwijs, in samenwerking met de 
preventie-adviseurs, vertegenwoordigers van de lokale besturen, directie en beleidscoördinatoren van 
de Kunstacademie en schakelt tegen de aanvang van de herfstvakantie over naar pandemiescenario 
oranje met in achtneming van extra te nemen maatregelen. 
 

10. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 1) Goedkeuring van de 
resultatenrekening, de balans  en verslag van toezicht 2019. 2) Kennisname van de 
begroting 2020. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 §1 en 40§1. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 20 april 2015 houdende goedkeuring van de aangepaste 

overeenkomst met de interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen”. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2018 houdende goedkeuring van de aangepaste 

overeenkomst met de interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen”.  

Relevante documenten 

- Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen – jaarrekening 2019 
(resultatenrekening + balans). 

- Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen – begroting 2020. 
- Het verslag van nazicht van de rekeningen 2019 van de interlokale vereniging 

Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

Feiten/context/motivering 

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten om verder deel uit te maken van de interlokale vereniging 
“Burensportdienst Vlaamse Ardennen”. Overeenkomstig de toetredingsovereenkomst dient de 
rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 
De ontvangsten 2019 bedragen 24.994,83 EUR. De uitgaven bedragen 22.967,15 EUR. Dit resulteert 
in een positief saldo ten bedrage van 2.027,68 EUR. 
Het nazicht van de rekening werd uitgevoerd door de heer Marc De Pessemier (Schepen sport van 
Brakel) en Franka Bogaert (Gemeenteraadslid  van Oudenaarde).  De rekening werd juist bevonden. 
De uitgavenbegroting 2020 bedraagt 25.960 EUR.  De ontvangstenbegroting bedraagt 3.600 EUR. 
Hierbij worden o.m. de nodige kredieten voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse 
personeelssportdag, seniorensportdag, jeugdsportdag, vorming en investering in gemeenschappelijk 
sportmateriaal. 
 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende 
gemeenteraad. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

11. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, IVLA. 
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 17 december 2020 en vaststelling mandaat vertegenwoordiger. 

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, artikels 427 en 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 04 maart 2019 houdende de aanduiding van een 

vertegenwoordiger, namelijk mevrouw Sylvie Van Overmeeren en een plaatsvervanger, 
namelijk de heer Ignace Michaux, voor de algemene vergaderingen van I.VL.A., voor de 
legislatuur 2019 - 2024. 
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- De statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor het Beheer van Afvalstoffen Vlaamse 
Ardennen, I.VL.A., artikel 31. 

 
Relevante documenten 

- Schrijven van I.VL.A. van 23 oktober 2020 betreffende de buitengewone algemene 
vergadering van 17 december 2020. 

- Beleidsnota IVLA 2021. 
- Begroting IVLA 2021. 
- Code van goed bestuur.  

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse, aangesloten bij I.VL.A., werd uitgenodigd voor het bijwonen van de buitengewone 
algemene vergadering van I.VL.A. op 17 december 2020.  
De agenda luidt als volgt : 

1. Beleidsnota IVLA 2021.  
2. Begroting IVLA 2021.  
3. Code van goed bestuur. 

Varia. 

In artikel 432, alinea 3, van het decreet over het Lokaal Bestuur, wordt bepaald dat de deelnemende 
gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende 
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering.  

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad.  
 

12. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 16 december 2020 en vaststellen 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, artikels 34, 35, 74, 432, 445 en 

447. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de aanstelling van mevrouw Eugénie 

Carrez als effectieve vertegenwoordiger en de heer Jo Cornelus als plaatsvervangende 
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van SOLVA voor de legislatuur 2019-2024. 

- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en 
Socio-Economische Expansie, SOLVA.  

Relevante documenten 

Schrijven van SOLVA d.d. 21 oktober 2020 betreffende de oproeping voor de algemene vergadering 
van SOLVA op 16 december 2020 om 19u00 met mededeling van de agenda en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van SOLVA d.d. 21 oktober 2020 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de algemene 
vergadering van 16 december 2020 met als agenda :  
1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien 
noodzakelijk) 
2. Samenstelling van het bureau 
3. Goedkeuren actieplan en budget 2021 
4. Statutenwijziging SOLVA: Samenstelling Raad van Bestuur en Digitale vergaderwijze 
bestuursorganen 
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5. Toetreding bij SOLVA 
a. Projectenvereniging Erfgoed Denderland 
b. Projectenvereniging VARIANT 
6. Toetreding SOLVA bij Poolstok 
7. Vertegenwoordiging SOLVA in de bestuursorganen van VENECO 
8. Benoeming van bestuurder voor mandaten die zijn opengevallen sinds de laatste 
Algemene Vergadering. 

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. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

13. Grondaankoop Geraardsbergenstraat voor de realisatie van de buurtweg nummer 1 

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 2020/125 van de technische dienst van 29 oktober 2020 
- Tabel van verkoop 
- Schatting 
- Akte 
- Plan 
- Bodemattest 

 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de realisatie van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 1, 
dienen 127 grondinnames te gebeuren voor de geplande wegen- en rioleringswerken. 
Naar aanleiding van een verkoop, werd alvast met één eigenaar een akkoord getroffen voor de 
aankoop van 11m² grond. 
Met de eigenaar van inneming lot 57, gelegen in de Geraardsbergenstraat 23, kadastraal gekend als 
2de afdeling sectie C, deel van nummer 429 T3 P0000, werd een akkoord bereikt voor het verwerven 
van een perceel grond met een oppervlakte volgens meting van 11m² voor de som van 1.369,50 euro, 
alle vergoedingen inbegrepen. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier betreffende de grondaankoop in de 
Geraardsbergenstraat voor de verwezenlijking van de rooilijn van de buurtweg nummer 1 aan de 
goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
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14. Het ontwerpen, de bouw (renovatie en nieuwbouw) en het technisch onderhoud van het 
nieuw administratief centrum. Goedkeuring bestek en programma van eisen. 

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 2020/124 van de technische dienst van 30 oktober 2020. 
- Bestek. 
- Programma van eisen. 

 

Feiten/context/motivering 

De selectieleidraad voor het ontwerpen, de bouw (renovatie en nieuwbouw) en het technisch 
onderhoud van het nieuw administratief centrum werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 
juni 2020 en op 9 juli gepubliceerd. Ondertussen werden de kandidaturen ontvangen en zullen deze 
de komende weken beoordeeld en geselecteerd worden. 
Om de volgende fase in de procedure te kunnen aanvatten, werd door de technische dienst een 
bestek opgemaakt. Het definitief programma van eisen werd eveneens gefinaliseerd.  
De geselecteerde kandidaten zullen deze documenten ontvangen via het e-procurementplatform. Zij 
zullen nadien uitgenodigd worden om hun eerste ideeën voor te stellen. Op basis van deze eerste 
uiteenzetting kan er nog bijgestuurd worden of kan blijken dat er nog verfijningen aan het programma 
van eisen nodig zijn, en kunnen de technische bepalingen van het bestek verder uitgeschreven 
worden. 
Nadien zullen de kandidaten een offerte overmaken aan het bestuur.  
 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit dossier aan de goedkeuring van de 
eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

Vrije tijd 

15. Organisatie sportkampen 7-12 jarigen tijdens de herfstvakantie 2020. Terugbetaling 
verschil in deelnameprijs na annulatie organisatie sportkamp in samenwerking met 
sportclubs. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 56.  

Relevante documenten 

De nota van Veerle Laurier d.d. 29 oktober 2020. 

Feiten/context/motivering 

Ter promotie en ondersteuning van onze sportclubs lanceerden we een nieuwe formule van 
sportkampen. Tijdens de herfstvakantie werd er voor de eerste maal een sportkamp voor de kinderen 
van 7 tot 12 jaar in samenwerking met Ronsese sportclubs georganiseerd. Verschillende clubs namen 
deel en op die manier ontstond een afwisselend weekrooster met elke halve dag een nieuwe sport op 
het programma. Deze initiaties zouden worden begeleid door clubtrainers met ondersteuning van 
onze vaste sportmonitoren.  
 
30 kinderen werden ingeschreven via de webshop voor deze nieuwe formule. Aangezien de kosten 
voor deze organisatie hoger lagen (extra vergoedingen trainers), hanteerden we ons tarief 85€ 
(basisprijs) – 80€ (VrijeTijdspas categorie 2) - 30€ (VrijeTijdspas categorie 1). 
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Voor de reguliere kampen is het tarief 65€ (basisprijs) – 60€ (VrijeTijdspas categorie 2) – 20€ 
(VrijeTijdspas categorie 1). 
 
Deze manier van werken zou ervoor zorgen dat een 15-tal externen extra in onze weekbubbel zouden 
komen. Omwille van de covid-19 maatregelen leek het ons niet verantwoord om het sportkamp op 
dergelijke wijze te organiseren. Na overleg schrapten we deze manier van werken en beperkten we 
ons tot een ‘gewoon’ sportkamp. Dit sportkamp zal enkel begeleid worden door onze vaste monitoren. 
 
Aangezien de extra kosten voor de clubtrainers wegvallen, stellen we voor om het verschil in 
deelnameprijs terug te storten. Concreet betekent dit dus dat een ouder met VrijeTijdspas Categorie 2 
die inschreef voor het sportkamp in samenwerking met de sportclubs 20€ terug zou krijgen bij 
deelname aan het ‘gewoon’ sportkamp. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de terugbetaling van het verschil in deelnameprijs voor het sportkamp tijdens de 
herfstvakantie 2020. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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