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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 9 NOVEMBER 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Danny De Brakeleer, waarnemend algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Danny 
De Brakeleer neemt het ambt waar. 
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 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint Hermesbasiliek 23 oktober 2020. Kennisname. 

Openbare veiligheid 
2. Politiebesluit houdende uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. 
Bekrachtiging. 

Financieel beheer 
3. Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het lokaal bestuur Ronse en 
bijhorende entiteiten. Goedkeuring gunning. 
4. Herinrichting stedelijke bibliotheek Ronse - leveren maatwerk en bibliotheekmeubilair. 
Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
5. Aanstellen van een ontwerper voor de bouw van een berging op de site van CC De Ververij. 
Goedkeuring gunning. 

Mobiliteit 
6. Aanvullend reglement IJzerstraat standplaats taxi's en Kiss & Ridestrook - opheffen en nieuw 
7. Aanvullend reglement Michel Portoisstraat - parkeerverbod aan de kant van garages - 
beslissing 
8. Aanvullend reglement Aatstraat 15 opheffen en Hermes Van Wynghenestraat 25 nieuw - 
parkeerplaats voor personen met een handicap - beslissing 
9. Aanvullend reglement Grote Marijve 48 - parkeerplaats voor personen met een handicap - 
beslissing 

Economie 
10. Convenant Kansspelinrichting- FUN2PLAY- wijziging- Goedkeuring 

Leven en welzijn 
11. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 2019 
voor de samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw Onderwijsopbouwwerk. 
Goedkeuring. 
12. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 2019 
voor de samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw Buurtopbouwwerk - Sociale 
cohesie. Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 
13. Sluiten stadsdiensten voor burgers tussen Kerstdag en Nieuwjaar 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
14. Aankoop grond naast het terrein van Den Botaniek in de Spinstersstraat 
15. Inblazen van strooizout en leveren van dooizout in zakken voor de winters 2020-2021, 2021-
2022 en 2022-2023. Stopzetting procedure en goedkeuring nieuw bestek en raming. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint Hermesbasiliek 23 oktober 2020. Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 
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- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten 

Relevante documenten 
Schrijven van Sint Hermesbasiliek van 27 oktober 2020 houdende het verslag van de Kerkraad van 23 
oktober 2020. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

Openbare veiligheid 
2. Politiebesluit houdende uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. 

Bekrachtiging. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De nieuwe gemeentewet, artikel 134 en 135. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur. 
- Ministerieel besluit d.d. 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID–19 te beperken. 
- Het besluit van de burgemeester van 6 november 2020 houdende uitbreiding maatregelen 

tegen de verspreiding van het COVID-19 virus. 

Feiten/context/motivering 
Bij Ministerieel Besluiten van 28 oktober en 1 november 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 en om op gemotiveerde wijze af te wijken van het 
verplicht eenrichtingsverkeer op de openbare markten.  
Het Ministerieel besluit d.d. 1 november  2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, stipuleert het volgende: 
Art. 11. Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de 
neus te bedekken  met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanner het onmogelijk is om 
de naleving van de regels van social distancing te garanderen, met uitzondering van de gevallen 
bedoeld in art. 23§2 
Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar , is in elk geval 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 conferentiezalen 
3° de auditoria 
4° de gebouwen der eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-
confessionele morele dienstverlening 
5° de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken 
6° de winkelstraten, de markten, en elke private of publiek druk bezochte plaats, bepaald door de 
bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking  die de tijdstippen preciseert waarop 
de verplichting van toepassing is 
7° de inrichtingen en plasten waar horecaactiviteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het 
personeel, tenzij gedurende het eten, drinken of aan tafel zitten,  
8° bij verplaatsingen in de publieke en niet publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook inde 
zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de 
Kamervoorzitter. 
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van 
medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 
De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een 
gelaatsscherm te dragen owv een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten 
niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien.”  
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De lokale overheid dient de winkelstraten, de markten en elke private of publiek druk bezochte plaats 
waar zij bijkomend de mondmaskerplicht wil opleggen, 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 zeer hoge incidentie van het virus in onze stad, de reprodutiegraad van het virus, het belangrijk 
aantal dagelijkse besmettingen, de verspreiding van het virus over het hele grondgebied van de stad 
en bij alle leeftijdscategorieën, de vele drukbezochte plaatsen (25 schooluitgangen, de drukbevolkte 
tuinwijken, de vele winkelcentra  en parkings, de sportsite en de plaatsen waar kinderen worden 
afgezet en opgehaald, het recyclagepark), en het feit dat elk van deze plaatsen niet individueel kan 
worden afgebakend en van borden voorzien, maken het noodzakelijk om ,naast de plaatsen 
opgesomd in het MB, ook  de neusmondmaskerplciht op te leggen binnen de hele bebouwde kom 
zoals afgebakend door de verkeersborden F1b en F3b. 
Deze bijkomende lokale maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus op het grondgebied 
voorkomen. 
Van het verplichte eenrichtingsverkeer op de openbare markt kan worden afgeweken gelet op de 
grootte van het marktplein, het verminderde aantal kramen (enkel essentiële goederen), de brede 
gangen en het feit dat dit in het verleden geen problemen heeft opgeleverd en de social distancing ten 
allen tijde kan worden nageleefd. 
Anderzijds is het aangewezen om , zoals tijdens de eerste coronagolf, het aantal bezoekers dat 
gelijktijdig  in de bibliotheek kan aanwezig zijn, te beperken tot 30. 
Om al deze redenen: 

Besluit: 
Artikel 1:  
Volgend besluit van de burgemeester van 6 november 2020 te bekrachtigen:  

Uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De nieuwe gemeentewet, artikel 134 en 135. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur. 
- Ministerieel besluit d.d. 1³ november houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, in het bijzonder artikel 7,8° en 11,6° van het MB van 1/11/2020. 
Feiten/context/motivering 
Bij Ministerieel Besluiten van 28 oktober en 1 november 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 en om op gemotiveerde wijze af te wijken van het 
verplicht eenrichtingsverkeer op de openbare markten.  
Het Ministerieel besluit d.d. 1 november  2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, stipuleert het volgende: 
Art. 11. Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de 
neus te bedekken  met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanner het onmogelijk is om 
de naleving van de regels van social distancing te garanderen, met uitzondering van de gevallen 
bedoeld in art. 23§2 
Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar , is in elk geval 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 conferentiezalen 
3° de auditoria 
4° de gebouwen der eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-
confessionele morele dienstverlening 
5° de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken 
6° de winkelstraten, de markten, en elke private of publiek druk bezochte plaats, bepaald door de 
bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking  die de tijdstippen preciseert waarop 
de verplichting van toepassing is 
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7° de inrichtingen en plasten waar horecaactiviteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het 
personeel, tenzij gedurende het eten, drinken of aan tafel zitten,  
8° bij verplaatsingen in de publieke en niet publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook inde 
zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de 
Kamervoorzitter. 
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van 
medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 
De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een 
gelaatsscherm te dragen owv een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten 
niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien.”  
De lokale overheid dient de winkelstraten, de markten en elke private of publiek druk bezochte plaats 
waar zij bijkomend de mondmaskerplicht wil opleggen, 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 zeer hoge incidentie van het virus in onze stad, de reprodutiegraad van het virus, het belangrijk 
aantal dagelijkse besmettingen, de verspreiding van het virus over het hele grondgebied van de stad 
en bij alle leeftijdscategorieën, de vele drukbezochte plaatsen (25 schooluitgangen, de drukbevolkte 
tuinwijken, de vele winkelcentra  en parkings, de sportsite en de plaatsen waar kinderen worden 
afgezet en opgehaald, het recyclagepark), en het feit dat elk van deze plaatsen niet individueel kan 
worden afgebakend en van borden voorzien, maken het noodzakelijk om ,naast de plaatsen 
opgesomd in het MB, ook  de neusmondmaskerplciht op te leggen binnen de hele bebouwde kom 
zoals afgebakend door de verkeersborden F1b en F3b. 
Deze bijkomende lokale maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus op het grondgebied 
voorkomen. 
Van het verplichte eenrichtingsverkeer op de openbare markt kan worden afgeweken gelet op de 
grootte van het marktplein, het verminderde aantal kramen (enkel essentiële goederen), de brede 
gangen en het feit dat dit in het verleden geen problemen heeft opgeleverd en de social distancing ten 
allen tijde kan worden nageleefd. 
Anderzijds is het aangewezen om , zoals tijdens de eerste coronagolf, het aantal bezoekers dat 
gelijktijdig  in de bibliotheek kan aanwezig zijn, te beperken tot 30. 
Om al deze redenen: 
BESLIST :  
Artikel 1:  
Het dragen van een mondmasker is, naast de plaatsen opgesomd in het MB, eveneens verplicht 
binnen de  volledige bebouwde kom van de stad zoals afgebakend door de F1b en F3b. 
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:  
De bebouwde kom zal bijkomend  afgebakend worden met een aanplakking die de tijdstippen 
preciseert waarop de verplichting van toepassing is. 
Artikel 3: 
Van het verplichte eenrichtingsverkeer op de markten wordt afgeweken. 
Artikel 4: 
Het aantal bezoekers dat gelijktijdig in de bibliotheek aanwezig mag zijn wordt beperkt tot 30. 
Artikel 5: 
De maatregelen gaan in met ingang van zaterdag 7 november en gelden voor onbepaalde tijd. Ze 
kunnen ten allen tijde door een beslissing van de burgemeester aangepast of opgeheven worden.  
Artikel 6: 
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de lokale politie Ronse en aan de 
Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.. 
Ronse, 6 november 2020. 
Burgemeester 
Luc Dupont 
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Financieel beheer 
3. Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het lokaal bestuur Ronse en 

bijhorende entiteiten. Goedkeuring gunning. 
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 41, §1, 1° (het geraamde 
bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 214.000,00 niet), en meer bepaald artikel 2, 6° en 7°b (de 
aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing van 
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders). 
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. 
Relevante documenten 
- Verslag van nazicht d.d. 15 oktober 2020, met bijlagen. 
- Visum van de financieel directeur d.d. 4 november 2020. 
Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het lokaal 
bestuur Ronse en bijhorende entiteiten” werd op 10 augustus 2020 een bestek met nr. 2020/368 
opgesteld door de Financiële Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht excl. Overo wordt geraamd op 117.355,37 excl. btw of € 142.000,00 
incl. 21% btw. De uitgave incl. Overo wordt geraamd op 130.000,00 excl. btw of € 157.300,00 incl. 
21% btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 24 augustus 2020 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
De aankondiging van opdracht 2020-529010 werd gepubliceerd op 26 augustus 2020 op nationaal 
niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 22 september 2020 om 14.15 uur te bereiken. 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
- Belfius Verzekeringen nv, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel (€ 132.639,99 incl. btw zijnde de 
jaarpremie kost voor de hoofd- en nevenverzekerden); 
- Ethias nv, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt (€ 127.903,60 incl. btw, zijnde de jaarpremie 
kost voor de hoofd- en nevenverzekerden); 
De Financiële Dienst stelde op 15 oktober 2020 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 
Belfius Verzekeringen nv, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel, tegen het nagerekende offertebedrag 
van € 132.639,99 incl. btw, zijnde de vermoedelijke jaarlijkse premiekost van de hoofd- en 
nevenverzekerden van alle deelnemende entiteiten). 
Stad Ronse treedt op als aankoopcentrale voor de stad Ronse, het OCMW Ronse, het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse en Overo Ronse bij de gunning van de opdracht. 
De vermoedelijke kost van de jaarpremies die de entiteiten op zich dienen te nemen, zijnde de 
premiebedragen van de basisformule voor de hoofdverzekerden, zijn als volgt : 
Stad Ronse     : € 25.201,20 / jaar - € 151.207,20 / 6 jaar 
OCMW Ronse    : € 12.032,26 / jaar - €   72.193,56 / 6 jaar 
AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse : €      437,86 / jaar - €     2.627,16 / 6 jaar 
OVERO Ronse    : €   8.403,54 / jaar - €   50.421,24 / 6 jaar 
Totaal alle entiteiten    : € 46.074,86 / jaar - € 276.449,16 / 6 jaar 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode AR 
6121050 / BI 01900 en dient te worden voorzien in het exploitatiebudget van de volgende jaren 2022, 
2023, 2024, 2025 en 2026.  
Adviezen/visum 
De financieel directeur verleende een visum op 4 november 2020. 
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Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 15 oktober 2020. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3: 
De opdracht “Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor het lokaal bestuur Ronse en 
bijhorende entiteiten Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse en Overo Ronse” 
wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Belfius Verzekeringen nv, Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel tegen de 
volgende vermoedelijke jaarpremiekost (basisformule voor de hoofdverzekerden – volgens het 
opgegeven aantal verzekerden door de huidige verzekeraar) : 
Stad Ronse    : € 25.201,20 / jaar - € 151.207,20 / 6 jaar 
OCMW Ronse    : € 12.032,26 / jaar - €   72.193,56 / 6 jaar 
AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse : €      437,86 / jaar - €     2.627,16 / 6 jaar 
OVERO Ronse    : €   8.403,54 / jaar - €   50.421,24 / 6 jaar 
Totaal alle entiteiten   : € 46.074,86 / jaar - € 276.449,16 / 6 jaar 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/368 van 10 augustus 2020. 
Artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht voor 2021 is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op 
budgetcode AR 6121050/BI 01900 en zal verder worden voorzien in het exploitatiebudget van de 
volgende jaren tot en met 2026.  
 

4. Herinrichting stedelijke bibliotheek Ronse - leveren maatwerk en bibliotheekmeubilair. 
Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 6°, waarbij de 
gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het college van burgemeester en 
schepenen inzake vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van 
overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad aan het college van 
burgemeester en schepenen is toevertrouwd. 
Het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013, houdende delegatie van de bevoegdheid aan 
het college van burgemeester en schepenen. 
Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 waarbij deze overheidsopdracht nominatief 
werd toevertrouwd. 
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 
Bestek nr 2020/374 – “Herinrichting stedelijke bibliotheek Ronse – Leveren maatwerk meubilair en 
bibliotheekmeubilair” 
Feiten/context/motivering 
In het kader van de vernieuwing van de stedelijke bibliotheek werd het bestek met nr. 2020/374 
“Herinrichting stedelijke bibliotheek Ronse – Leveren maatwerk meubilair en bibliotheekmeubilair”  
opgesteld door de financiële dienst, in samenwerking met de stedelijke bibliotheek. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 138.842,98 excl. btw of € 168.000,00 incl. 21% 
btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode AR 
2400000/BI 07030 BIB-HERINR.   
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Besluit: 
Artikel 1: 
Het bestek met nr. 2020/374 en de raming voor de opdracht “Herinrichting stedelijke bibliotheek 
Ronse – leveren maatwerk en bibliotheekmeubilair”, 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.  
Artikel 3: 
De raming bedraagt € 138.842,98 excl. btw of € 168.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 5: 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Schulz Benelux bvba, Appelweg 94c te 3221 Holsbeek; 
- CAD Concsultancy Customising Solutions bvba (3CS), Nachtegalenlaan 19 te 9100 Sint-Niklaas; 
- Potteau Labo nv, Zuidstraat 24-32 te 8501 Heule-Kortrijk. 
Artikel 6: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode AR 
2400000/BI 07030 BIB-HERINR.   
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
5. Aanstellen van een ontwerper voor de bouw van een berging op de site van CC De 

Ververij. Goedkeuring gunning. 
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 
- Verslag 2020/126 van de technische dienst van 30 oktober 2020. 
- Offerte van Architecten Demeestere+Garmyn. 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de bouw van een berging op de site 
van CC De Ververij” werd een bestek met nr. G245.A opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 incl. 21% btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 8 juni 2020 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
- cvba Murmuur Architecten, Rode Broeckstraat 126 te 9600 Ronse; 
- VAN WASSENHOVE ARCHITECTEN b.v. o.v.v.  bvba, Remi Vlerickstraat 21 te 9052 Zwijnaarde; 
- Architect Bert Michels, Fiertelmeers 119 te 9600 RONSE; 
- ST.UW Architecten, Kerkplein 8 te 9600 Ronse; 
- Just Architecture, Oude Vesten 35 te 9600 Ronse; 
- ST Architecten, Nederenamestraat 46 te 9700 Oudenaarde; 
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- AIT Architecten, Oombergenstraat 2 te 9620 Zottegem; 
- ARCHITECTEN DEMEESTERE & GARMYN, Politiekegevangenenstraat 24 te 9600 Ronse. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 juli 2020 om 15.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 13 november 2020. 
Er werden 2 offertes ontvangen: 
- ST.UW Architecten, Kerkplein 8 te 9600 Ronse (% Marge(+/-): +/-0%); 
- ARCHITECTEN DEMEESTERE & GARMYN, Politiekegevangenenstraat 24 te 9600 Ronse (% 
Marge(+/-): +35%); 
De Technische Dienst stelde op 30 oktober 2020 het verslag van nazicht van de offertes op. 
De Technische 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 ARCHITECTEN DEMEESTERE & GARMYN, Politiekegevangenenstraat 
24 te 9600 Ronse, tegen een marge van +35,00% op de van toepassing zijnde ereloonbarema's. 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien bij de wijziging van het meerjarenplan van 2020. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 30 oktober 2020, 
opgesteld door de Technische Dienst. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3: 
De opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de bouw van een berging op de site van CC De 
Ververij” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde ARCHITECTEN DEMEESTERE & GARMYN, Politiekegevangenenstraat 
24 te 9600 Ronse, tegen een marge van +35,00% op de van toepassing zijnde ereloonbarema's. De 
looptijd wordt vastgesteld op 130 werkdagen. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
G245.A. 
Artikel 5: 
De betaling zal gebeuren met het krediet voorzien bij wijziging van het meerjarenplan van 2020. 
 

Mobiliteit 
6. Aanvullend reglement IJzerstraat standplaats taxi's en Kiss & Ridestrook - opheffen en 

nieuw 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
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De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De collegebeslissing van 6 december 2010 voor het voorbehouden van 1 taxistandplaats op het 
Winston Churchillplein ter hoogte van de uitgang station NMBS. 

Feiten/context/motivering 
Bij de aanleg van het deel fietssnelweg ter hoogte van het stationsgebouw zal de huidige 
taxistandplaats en de zone voor het afzetten van treinreizigers verdwijnen.  
Op de verkeerscommissie in zitting van 6 februari 2020 werd positief advies gegeven om deze 
taxistandplaats te verplaatsen naar de rij haakse parkeerplaatsen in de IJzerstraat en een kiss & 
ridestrook aan te brengen in het verste deel van deze parkeerplaatsen, nabij de inrit van de nieuwe 
stationsparking. 

Besluit: 
Artikel 1: 
De collegebeslissing van 6 december 2010 over het voorbehouden van een taxistandplaats ter hoogte 
van het stationsgebouw op het Winston Churchillplein wordt ingetrokken. 
Artikel 2: 
Ter hoogte van de haakse parkeerplaatsen in de IJzerstraat wordt de eerste parkeerplaats 
voorbehouden als taxistandplaats. 
In het verste deel van deze parkeerplaatsen, nabij de inrit van de nieuwe stationsparking, wordt een 
kiss & ridestrook ingericht over de lengte van 20 meter (3 parkeerplaatsen). 
Artikel 3: 
De standplaats voor taxi’s wordt aangeduid door het plaatsen van het verkeersbord E9a met 
onderbord GVI d  “TAXI”. 
De kiss & ridestrook wordt aangeduid door het plaatsen van de volgende verkeersborden: 
begin kiss & ride strook: verkeersbord E1 met blauw onderbord “Kiss & Ride” en onderbord Type Xa 
einde kiss & ride strook: verkeersbord E1 met blauw onderbord “Kiss & Ride” en onderbord Type Xb 
 

7. Aanvullend reglement Michel Portoisstraat - parkeerverbod aan de kant van garages - 
beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens wordt bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
De beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad van 10 september 1990 over het invoeren van parkeerverbod 
voor voertuigen in de Michel Portoisstraat langs de overkant van het Barasteegje; 
De collegebeslissing van 9 februari 2015 over het aanbrengen van een volle middenlijn in de Michel 
Portoisstraat. 
Feiten/context/motivering 
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In de Michel Portoisstraat mag alleen geparkeerd worden aan de kant van de appartementen en het 
Barasteegje, aan de overkant van de straat geldt parkeerverbod. 
Er bevinden zich verschillende garagepoorten aan de kant van de appartementen en het Barasteegje 
en wanneer er voertuigen dicht bij de garagepoorten geparkeerd staan is het heel moeilijk om nog in- 
of uit de garages te kunnen rijden.  
Op de verkeerscommissie van 21 september 2020 werd positief advies gegeven om voertuigen te 
laten parkeren aan de overzijde van de straat over de afstand tussen de 2 poorten die zich daar 
bevinden, en aan de kant van de appartementen en Barasteegje parkeerverbod in te voeren. 
In de Michel Portoisstraat werd vanaf de hoek Olifantstraat een volle middellijn aangebracht over een 
lengte van 10 meter om het in- en uitrijden van de Michel Portoisstraat vanaf de Olifantstraat mogelijk 
te maken. 
De bestaande volle middellijn zal worden doorgetrokken tot aan de eerste poort omwille van de 
verkeersveiligheid, zodat tussen de Olifantstraat en de eerste poort niet kan geparkeerd worden.  

Besluit: 
Artikel 1:  
De gemeenteraadsbeslissing van 10 september 1990 over het invoeren van parkeerverbod voor 
voertuigen in de M. Portoisstraat langs de overkant van het Barasteegje wordt opgeheven. 
De collegebeslissing van 9 februari 2015 over het aanbrengen van een volle middellijn van 10m. in de 
M. Portoisstraat vanaf het kruispunt met Olifantstraat wordt opgeheven. 
Artikel 2: 
In de M. Portoisstraat wordt het parkeren van voertuigen verboden aan de kant van het Barasteegje, 
op het weggedeelte tussen de Olifantstraat en Barasteegje. 
Artikel 3: 
Het parkeerverbod wordt aangeduid in de M. Portoisstraat door het plaatsen van het verkeersbord E1 
met onderbord type Xa thv. het Barasteegje en het bord E1 met onderbord type Xb thv. hoek met 
Olifantstraat. 
De bestaande volle middellijn in de M. Portoisstraat wordt doorgetrokken vanaf het kruispunt met de 
Olifantstraat richting parking Portois, tot aan de eerste poort. 
 

8. Aanvullend reglement Aatstraat 15 opheffen en Hermes Van Wynghenestraat 25 nieuw - 
parkeerplaats voor personen met een handicap - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap; 
De ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor 
personen met een handicap; 
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De collegebeslissing van 10 augustus 2009 waarbij een parkeerplaats voor  personen met een 
handicap wordt voorbehouden ter hoogte van Aatstraat nr. 15. 
Feiten/context/motivering 
De bewoner van de Aatstraat 15 heeft in augustus 2009 een parkeerplaats voor personen met een 
handicap bekomen voor zijn woning maar wegens verhuis naar de Hermes van Wynghenestraat 
vraagt hij nu een parkeerplaats aan voor zijn woning in de Hermes Van Wynghenestraat 25. 
Dirk De Jonghe, commissaris van politie geeft positief advies tot het verwijderen van de parkeerplaats 
voor personen met een handicap voor de woning Aatstraat 15 en tot het aanbrengen van een 
parkeerplaats voor de woning Hermes Van Wynghenestraat 25. 
De Aatstraat en Hermes Van Wynghenestraat behoren tot de gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van 
het decreet. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De collegebeslissing van 10 augustus 2009 inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor 
personen met een handicap ter hoogte van de woning Aatstraat 15, wordt opgeheven. 
Artikel 2: 
Een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt voorbehouden in de Hermes Van 
Wynghenestraat  ter hoogte van de woning nr. 25.  
Artikel 3: 
Dit wordt aangeduid door het verwijderen van de borden E9a + onderbord GVId en onderbord GXc  
met vermelding “6m” en het verwijderen van de markering op de grond thv. Aatstraat 15 en het 
plaatsen van de borden E9a met onderbord GVId en onderbord GXc met vermelding  “6m” en het 
aanbrengen van de markering op de grond ter hoogte van de woning Hermes Van Wynghenestraat 
25. 
 

9. Aanvullend reglement Grote Marijve 48 - parkeerplaats voor personen met een handicap - 
beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap; 
De ministeriële omzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor 
personen met een handicap; 
 
Feiten/context/motivering 
De bewoner van de Grote Marijve 48 heeft een parkeerplaats voor personen met een beperkte 
mobiliteit aangevraagd aan zijn kant van de straat zodat hij veilig kan uitstappen op het voetpad. 
De bewoner van de Grote Marijve 48 heeft ernstige fysieke beperkingen aan de onderste ledematen; 
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Er is geen bezwaar om in de Grote Marijve 48 een parkeerplaats voor te behouden daar de rijweg 
voldoende breed is. 
Dirk De Jonghe, commissaris van de politie geeft gunstig advies om een parkeerplaats voor personen 
met beperkte mobiliteit voor te behouden ter hoogte van Grote Marijve  48. 
De Grote Marijve behoort tot de gemeentewegen bedoeld in artikel 6 van het decreet. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Een parkeerplaats voor personen met een handicap wordt voorbehouden in de Grote Marijve ter 
hoogte van de woning nr. 48.  
Artikel 2: 
Voornoemde parkeerplaats zal aangeduid worden door middel van het verkeersbord E9a met 
onderbord GVI d en onderbord GXc met vermelding “6m” en de markering op de grond te plaatsen 
zoals omschreven in de ministeriële omzendbrief van 3 april 2001.  
 

Economie 
10. Convenant Kansspelinrichting- FUN2PLAY- wijziging- Goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de 
spelers, gewijzigd bij wet van 10 januari 2010 

- Convenant Kansspelen tussen de stad Ronse en Fun2Play, goedgekeurd door de 
gemeenteraad op datum van 14 oktober 2019 

Relevante documenten 
- Kennisgeving Fun2Play- verhuis naar C. Snoecklaan – d.d. 28 september 2020 

- Huidige convenant tussen stad Ronse en Fun2Play- adres: Grote Markt 28-29 

- Voorstel nieuwe convenant tussen stad Ronse en Fun2Play- adres: C. Snoecklaan 55 

Feiten/context/motivering 
Wetgeving 
Wet van 7 mei 1999 voorziet in Art. 34 het volgende: 

  Art. 34. De kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen zijn inrichtingen waar uitsluitend 
de door de Koning toegestane kansspelen worden geëxploiteerd. 
  Er worden ten hoogste 180 kansspelinrichtingen klasse II toegestaan. 
  De uitbating van een kansspelinrichting klasse II moet geschieden krachtens een convenant dat 
voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. De beslissing om 
een dergelijk convenant te sluiten, behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de gemeente. Het 
convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden, de 
openings- en sluitingsuren, alsook de openings- en sluitingsdagen van de kansspelinrichtingen klasse 
II en wie het gemeentelijk toezicht waarneemt. 

De kansspelinrichting Golden Palace heeft op datum van 14 oktober 2019 een nieuwe convenant 
afgesloten met de stad Ronse voor hun vestiging op de Grote Markt 28-29. Op datum van 28 
september werd een aanvraag ingediend door gedelegeerd bestuurder van Fun2Play tav het 
schepencollege met de vraag om een goedkeuring te bekomen van de verhuis van de Golden Palace 
naar de C. Snoecklaan 55. 
Naar aanleiding van deze adreswijziging dient een nieuwe convenant opgemaakt worden. 
Voorwaarden tot aflevering nieuwe convenant: 

- FUN2PLAY werd door de dienst omgeving op de hoogte gebracht dat er een  
bestemmingswijziging dient te gebeuren voor het pand gelegen op de C. Snoecklaan 55; 

- Voor de plaatsing van een publiciteitspaneel dient ook een omgevingsaanvraag ingediend te 
worden. 

Er wordt aangeraden, om beide acties in 1 dossier in te dienen via het Omgevingsloket. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1999050777&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.33
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1999050777&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.35
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- Art. 54.§ 1. Van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, kansspelinrichtingen en 
bescherming van de spelers dient ten alle tijden te worden gerespecteerd: 
[1 De toegang tot de speelzalen van kansspelinrichtingen klasse I en II is verboden voor 
personen jonger dan 21 jaar, uitgezonderd het meerderjarige personeel van 
kansspelinrichtingen op hun plaats van tewerkstelling. De toegang tot kansspelinrichtingen 
klasse IV is verboden voor minderjarigen. De deelneming aan kansspelen in 
kansspelinrichtingen klasse III alsmede de deelneming aan kansspelen en weddenschappen in 
kansspelinrichtingen klasse IV, zijn verboden voor minderjarigen. 
Dit verbod voor minderjarigen geldt ook voor de weddenschappen toegelaten buiten de 
kansspelinrichtingen klasse IV. De deelneming aan kansspelen via informatiemaatschappij-
instrumenten, met uitzondering van de weddenschappen, is verboden voor personen jonger 
dan 21 jaar. De deelneming aan weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten is 
verboden voor minderjarigen.]1 

- Art.55 van de wet van 1999 voorziet dat de exploitanten en de personeelsleden controle 
uitoefenen op de spelers bedoeld in art. 54.  

Jaarlijkse bijdrage 
De jaarlijkse bijdrage bedraagt tot op heden 5.000 euro per jaar. Deze bijdrage blijft behouden t.e.m. 
2023. Vanaf 2024 wordt de jaarlijkse bijdrage verhoogd naar 10.000 euro. 

Adviezen/visum 
Gunstig advies van de commissaris Dirk De Jonghe d.d. 02/10/2020. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het voorstel tot nieuwe convenant ter exploitatie van een kansspelinrichting 
klasse II, tussen de stade Ronse en de NV Fun2Play met zetel in de Oorlogskruisenlaan 120 te 1120 
Brussel voor de speelhal Golden Palace op de C. Snoecklaan 55 te 9600 Ronse. 
Artikel 2: 
Dit dossier voor te leggen aan de gemeenteraad van 21 december 2020. 
 

Leven en welzijn 
11. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 

2019 voor de samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw 
Onderwijsopbouwwerk. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
De 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 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw - Onderwijsopbouwwerk. 

Relevante documenten 
Het werkingsverslag Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw - Onderwijsopbouwwerk 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: Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw - Onderwijsopbouwwerk. 

Feiten/context/motivering 
De organisatie maakte eind juni 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 
SAMENLEVINGSOPBOUW  OOST-VLAANDEREN VZW in functie van 
het lokaal sociaal beleid – ONDERWIJSOPBOUWWERK 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1999050777&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.53
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1999050777&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.55
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1999050777&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1999050777&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
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Afrekening 2019 
 
Inhoudelijke evaluatie 
 
zie algemene evaluatie : Werkingsverslag 2019 
Taalinitiatieven (vrijwilligersvergoedingen, materiaal, vorming) 
 

 

Financiële evaluatie: 
 
Inkomsten 2019: 
Voorschotten onderwijsopbouwwerk : 4 X 60.255,00 = 241.020 
Eigen werking : 4.794,90 
Subsidies Sociale Maribel : 7.310,00 
Totaal : 253.124,90 
 
 
 
Verantwoorde uitgaven 2019 (personeelskosten € 238.143,71, 
huisvestingskosten €6.108,51, werkingskosten € 41.844,33): 
 
Totaal: 
 
Voorziene subsidie 2019: 
Overeenkomst 2017-2019 : 267.800, waarvan 25.750 voor de taalinitiatieven 
Totaal:  
 
 

 
 
 

€ 241.020,00 
€ 4.794,90 
€ 7.310,00 

€ 253.124,90 
 
 
 
 
 
 

€ 286.096,55 
 
 
 

€ 267.800,00 
 
 

 
Te betalen restsaldo 2019: € 267.800,00 - € 241.020,00 =  
  

 
€ 26.780,00 

 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het werkingsverslag 2019 van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw - 
Onderwijsopbouwwerk. 
Artikel 2:  
Akkoord te gaan met het uit te betalen saldo 2019 ten bedrage van € 26.780,00. 
 

12. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 
2019 voor de samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw Buurtopbouwwerk 
- Sociale cohesie. 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 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw - Buurtopbouwwerk. 

Relevante documenten 
Het werkingsverslag Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw - Buurtopbouwwerk 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: Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw - Buurtopbouwwerk. 

Feiten/context/motivering 
De organisatie maakte op 29 juni 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. 
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Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en 
SAMENLEVINGSOPBOUW  OOST-VLAANDEREN VZW in functie van 
het lokaal sociaal beleid – BUURTOPBOUWWERK 
 
Afrekening 2019 
 

 

Inhoudelijke evaluatie 
 
zie algemene evaluatie : Werkingsverslag 2019 
 
 

 

 
Financiële evaluatie: 
 
Inkomsten 2019: 
Voorschotten buurtopbouwwerk : 4 X 55.620,00 = 222.480 
Eigen werking : 4.022,94 
Subsidies Provincie : 3.275,47 
Totaal : 229.778,41 
 
 
 
Verantwoorde uitgaven 2019 (personeelskosten € 256.079,39, 
huisvestingskosten €6.108,66, werkingskosten € 31.850,61): 
 
Totaal: 
 
Voorziene subsidie 2019: 
Overeenkomst 2017-2019 : 247.200, waarvan 15.450 € werkingskosten 
basisvoorziening 
Totaal:  
 
 

 
 
 
 

€ 222.480,00 
€ 4.022,94 
€ 3.275,47 

€ 229.778,41 
 
 
 
 
 
 

€ 294.038,66 
 
 
 
 

€ 247.200,00 
 
 

 
Te betalen restsaldo 2019: € 247.200,00 - € 222.480,00 =  
  
 

 
€ 24.720,00 

 

 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het werkingsverslag 2019 van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw - 
Buurtopbouwwerk. 
Artikel 2:  
Akkoord te gaan met het uit te betalen saldo 2019 ten bedrage van € 24.720,00. 
 
 

Organisatieontwikkeling 
13. Sluiten stadsdiensten voor burgers tussen Kerstdag en Nieuwjaar 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
 

Feiten/context/motivering 
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De werkweek tussen Kerstdag en Nieuwjaar telt 4 werkdagen door het feit dat vrijdag een feestdag is 
nl 1 januari 2021. 
De feestdag van 26/12/2020 valt op een zaterdag en dient te worden opgenomen na 27/12/2020 en 
vóór 01/01/2021. 
Het beperkter aantal werkdagen en het  opnemen van een inhaalverlof in diezelfde week maakt het 
moeilijk te voorzien in permanentie. 
De periode tussen Kerstdag en Nieuwjaar is in de regel een luwe periode wat betreft de 
dienstverlening. 
Door de coronamaatregelen, die gelden tot en met 13 december 2020, wordt de dienstverlening 
teruggeschroefd en is de kans zeer waarschijnlijk dat die maatregelen nog volledig of deels zullen 
worden verlengd. 
Het sluiten van de diensten voor de burger maakt het mogelijk dat medewerkers maximaal kunnen 
vakantie nemen zonder dat in permanentie moet worden voorzien.  

Adviezen/visum 
Het voorstel van het managementteam van 30/10/2020 tot het sluiten van de diensten voor het publiek 
tussen Kerstdag en Nieuwjaar m.u.v. het WZC en het voorzien van een minimale permanentie voor de 
noodzakelijke dienstverlening voor de werkplaatsen (vuilbakjes ledigen, opkuis na markt, sluikstort, 
begrafenissen, vegen en de waarneming van de wachtdienst), het sociaal huis (2 dagen), de 
financiële dienst en burgerzaken (m.b.t. overlijdens). 

Besluit: 
Artikel 1: 
De stadsdiensten worden gesloten van maandag 28/12/2020 tot en met donderdag 31/12/2020 voor 
de burgers en er wordt voorzien in een minimale permanentie voor de noodzakelijke dienstverlening 
voor de werkplaatsen (vuilbakjes ledigen, opkuis na markt, sluikstort, begrafenissen, vegen en de 
waarneming van de wachtdienst), de financiële dienst (betaling (leef)lonen, financiële steun), 
burgerzaken (m.b.t. overlijdens). 
 
Artikel 2: 
Aan de dienst communicatie wordt opdracht gegeven de burgers op de hoogte te stellen van deze 
beslissing via de verschillende ter beschikking staande kanalen.  
 
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
14. Aankoop grond naast het terrein van Den Botaniek in de Spinstersstraat 
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 2020/129 van de technische dienst van 6 november 2020 

- Ontwerp verkoopsovereenkomst 

- Plan en foto’s 

Feiten/context/motivering 
Recentelijk werd een perceel grond te koop aangeboden dat naast het terrein van Den Botaniek 
gelegen is.  
Het betreft een deel van het perceel van de Zonnestraat 25 met een oppervlakte van ongeveer 440m² 
en is kadastraal gekend als Ronse 1ste afdeling sectie A, deel van het nummer 20T.  
Het perceel dient nog officieel te worden opgesplitst in een deel Spinstersstraat en een deel 
Zonnestraat.  
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De initiële vraagprijs voor het perceel bedroeg 49.000 euro, maar na onderhandeling met het 
immokantoor Century 21 Via Plus blijkt een akkoord tot aankoop door de stad mogelijk te zijn voor de 
som van 47.500 euro. 
Gezien de grond vlak naast het terrein van Den Botaniek in de Spinstersstraat 36 gelegen is, is het 
aangewezen om dit stuk grond te verwerven. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de aankoop van een perceel grond naast het terrein van Den Botaniek in de 
Spinstersstraat voor de som van 47.500 euro. 
Artikel 2: 
Geeft opdracht aan de technische dienst om het aankoopdossier op te maken. 
Artikel 3: 
Akkoord te gaan dat nadat een ontwerp van akte werd opgemaakt het dossier kan worden voorgelegd 
aan de Gemeenteraad. 
 

15. Inblazen van strooizout en leveren van dooizout in zakken voor de winters 2020-2021, 
2021-2022 en 2022-2023. Stopzetting procedure en goedkeuring nieuw bestek en raming. 

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 85, betreffende het 
stopzetten of herbeginnen van de plaatsingsprocedure. 
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, 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 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 
- Verslag 2020/130 van de technische dienst van 6 november 2020. 
- Bestek. 

Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “INBLAZEN VAN STROOIZOUT EN LEVEREN VAN DOOIZOUT IN 
ZAKKEN VOOR DE WINTERS 2020-2021, 2021-2022 EN 2022-2023” werd een bestek met nr. 
2020/A78 opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.720,00 excl. btw of € 31.121,20 incl. 21% btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 14 september 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 14 september 2020 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- ALLCHEM BVBA, Zeepschipstraat 175 te 9000 Gent; 
- QSALT BVBA, Kalsijdebrug 12 te 8470 Gistel; 
- WILLEMS NV, Sassenhout 61 te 2290 Vorselaar; 
- ZOUTMAN NV, Schaapbruggestraat 50 te 8800 Roeselare; 
- FAM INTERNATIONAL NV, Elsenstraat 3 te 2170 Merksem. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 16 oktober 2020 om 11.00 uur te bereiken. 
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De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 13 februari 2021. 
Er werden 3 offertes ontvangen: 
- WILLEMS NV, Sassenhout 61 te 2290 Vorselaar (€ 31.080,00 excl. btw of € 37.606,80 incl. 21% 
btw); 
- ZOUTMAN NV, Schaapbruggestraat 50 te 8800 Roeselare (€ 30.660,00 excl. btw of € 37.098,60 
incl. 21% btw); 
- FAM INTERNATIONAL NV, Elsenstraat 3 te 2170 Merksem (€ 32.476,00 excl. btw of € 39.295,96 
incl. 21% btw); 
De technische dienst heeft na ontvangst van de offertes vastgesteld dat er onduidelijkheden in de 
meetstaat zaten. Daardoor zijn de ontvangen offertes moeilijk te vergelijken. 
Rekening houdende met het voorgaande, is het aangewezen af te zien van de gunning van deze 
opdracht en een nieuwe procedure op te starten. 
Daarom werd een nieuw bestek met nr. 2020/A78.B opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.000,00 excl. btw of € 30.250,00 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Het nodige krediet dient voorzien te worden bij de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan. 
 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De plaatsingsprocedure voor INBLAZEN VAN STROOIZOUT EN LEVEREN VAN DOOIZOUT IN 
ZAKKEN VOOR DE WINTERS 2020-2021, 2021-2022 EN 2022-2023 wordt stopgezet. De opdracht 
wordt niet gegund en er wordt een nieuwe procedure opgestart. 
Artikel 2: 
Bovengenoemde inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden. 
Artikel 3: 
Het bestek met nr. 2020/A78.B en de raming voor de opdracht “Inblazen van strooizout en leveren van 
dooizout in zakken voor de winters 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023”, opgesteld door de 
Technische Dienst worden goedgekeurd. 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 € 25.000,00 excl. btw of € 
30.250,00 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 5: 
Het krediet zal voorzien worden bij de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Waarnemend algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Danny De Brakeleer Luc Dupont 
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