
 1/7 

 
 

Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 16 NOVEMBER 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

 AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijd ‘E3 BINCKBANK CLASSIC 2021’ op vrijdag 26 maart 2021. 
Beslissing. 

Financieel beheer 
2. Aanvraag toelage De Branderij.  Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Leveren en plaatsen van een nieuwe noodgenerator + uitbraak en overname van de 
bestaande interne noodgenerator in de gebouwen van de Politie Politiekegevangenenstraat 14. 
Goedkeuring voorlopige oplevering. 

Wonen en omgeving 
4. Cijfers 2019-2020 en tarieven recyclagepark. Beslissing. 

Leven en welzijn 
5. Tussenkomst kosten centrale aanmeldingsprocedure basisonderwijs en project open 
scholendag. Beslissing. 

Vrije tijd 
6. Terugbetaling onkosten Dag van de Jeugdbeweging. Beslissing. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 
7. Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Pandemiescenario code ‘donkerrood’. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 

doortocht van de wielerwedstrijd ‘E3 BINCKBANK CLASSIC 2021’ op vrijdag 26 maart 
2021. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 
Gelet op de aanvraag van de heer Marc Claerhout, manager van KWC Hand in Hand vzw, Marktplein 
66 in 8530 Harelbeke, organisator van de wielerwedstrijd ‘E3 Binckbank Classic 2020’, om op vrijdag 
26 maart 2021 deze wedstrijd te laten door Ronse rijden,  
Overwegende dat voornoemde activiteit aanleiding geeft tot het treffen van de passende 
beperkingsmaatregelen op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de 
openbare veiligheid; 

Besluit: 
Artikel 1:  
Op vrijdag 26 maart 2021, parkeerverbod in te voeren :  
a. tussen 13u00 en 15u30 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,  
- in de Ninoofsesteenweg tussen de Breucq en de Kanarieberg 
- in de Kanarieberg 
- in de Boekzittingdreef, tussen de Kanarieberg en de Rijkswachtdreef 
- in de Rijkswachtdreef 
- in de Ommegangstraat, tussen de Rijkswachtdreef en Nitterveld 
- in de Savooistraat, tussen huis n° 187 en de Ninovestraat 
- in de Ninovestraat langs de zijde van pare huisnummers, tussen de Oscar Delghuststraat en huisnr 
30 
- in de Bruulstraat 
- in Broeke, tussen het kruispunt met Stefaan Modest Glorieuxlaan en de Oudestraat 
- in de Oudestraat 
- in de Kruisstraat, tussen de Voorzienigheidstraat en het Aimé Delhayeplein,  
b. tussen 14u00 en 16u45 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,  
- langs de Berchemsesteenweg, tussen de woningen n° 12 en n° 26 
- in de Karnemelkbeekstraat  
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.  
Artikel 2: 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
Artikel 3:  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
Artikel 4:  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde. 
 

Financieel beheer 
2. Aanvraag toelage De Branderij.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
Het schrijven d.d. 6 november 2020 van De Wit Dries, penningmeester De Branderij 

Feiten/context/motivering 
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De Branderij, Vrijzinnig Centrum Ronse, vraagt jaarlijks een toelage van € 10.000,00 voor hun 
werking. 

Adviezen/visum 
In het budget van 2020 is een toelage voorzien van € 10.000,00 op AR 6490000 BI 07910. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De toelage 2020 van € 10.000,00 uit te betalen op rekeningnummer BE04 5230 8091 3031 van De 
Branderij. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Leveren en plaatsen van een nieuwe noodgenerator + uitbraak en overname van de 

bestaande interne noodgenerator in de gebouwen van de Politie 
Politiekegevangenenstraat 14. Goedkeuring voorlopige oplevering. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het 
college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 
Verslag 2020/132 van de technische dienst van 6 oktober 2020 houdende het proces-verbaal van 
voorlopige oplevering “Leveren en plaatsen van een nieuwe noodgenerator + uitbraak en overname 
van de bestaande interne noodgenerator in de gebouwen van de Politie, Politiekegevangenenstraat 
14 te Ronse.  

Feiten/context/motivering 
Op 6 oktober 2020 werd door de heer Danny De Brakeleer, stadsingenieur en de heer Rik Spileers, 
technisch medewerker, overgegaan tot de voorlopige oplevering van de levering “Leveren en plaatsen 
van een nieuwe noodgenerator + uitbraak en overname van de bestaande interne noodgenerator in 
de gebouwen van de Politie, Politiekegevangenenstraat 14 te Ronse”. 
De levering werd uitgevoerd volgens de bepalingen van het bijzonder bestek en heeft geen aanleiding 
gegeven tot opmerkingen. 
Er kan worden overgegaan tot de vrijgave van de helft van de borgsom. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de voorlopige oplevering van de levering “Leveren en plaatsen van een nieuwe 
noodgenerator + uitbraak en overname van de bestaande interne noodgenerator in de gebouwen van 
de Politie, Politiekegevangenenstraat 14 te Ronse” door de firma Bobinindus Power Systems uit 
Puurs.  
 

Wonen en omgeving 
4. Cijfers 2019-2020 en tarieven recyclagepark. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende 

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

341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
- Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid - en latere 

wijzigingen (DABM). 
- Materialendecreet  - het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen. 
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- Vlarema – het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere 
wijzigingen. 

- Het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (UHA) zoals vastgesteld 
door de Vlaamse Regering op 16 september 2016, gewijzigd op 17 mei 2019. 

- 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 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.  
- Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2001 houdende overdracht van de ophaling van 

huisvuil, grof vuil, GFT en papier en karton aan I.Vl.A. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 06 juli 2015 betreffende de verlenging van de opdracht houdende 

vereniging I.VL.A. voor een termijn van 18 jaar, met ingang van 01 april 2016 en lopend tot en met 
31 maart 2034 en gelet op Artikel 3 van de statuten van I.VL.A. van 18 december 2014 met 
betrekking tot de bevoegdheidsoverdracht voor het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de 
deelnemende gemeenten. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 07 mei 2007 betreffende het algemeen reglement op de 
administratieve sancties en latere wijzigingen. 

- Het besluit van de gemeenteraad van 04 juni 2007 houdende invoering van het Diftar-systeem voor 
de ophaling van het restafval vanaf 01 januari 2008. 

- De princiepsbeslissing van de Raad van Bestuur van I.VL.A. van 07 mei 2013 over de vaststelling 
van een uniforme prijs voor afhaling van grof vuil en snoeihout aan huis op afroep.  

- Het politiereglement van 16 december 2019 voor de inzameling en het beheer van huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen  

- De beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2019 - Belastingreglement DIFTAR op de 
inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis, op de inzameling en verwijdering 
van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor het gebruik van het recyclagepark. 

- De beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 (heraanleg van het recyclagepark – leveren 
en plaatsen van DIFTAR-voorzieningen – bedieningszuil met identificatie-en registratiesysteem, de 
nodige hard- en software en de slagbomen). 

- De beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 (heraanleg van het recyclagepark – leveren 
en plaatsen van twee verplaatsbare weegbruggen in opbouw en aansluitbaar op de bestaande 
infrastructuur en toekomstige Diftar voorzieningen). 

Relevante documenten 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen  van 29 juni 2020 om tot eind 
september 2020 de ophalingen te laten beginnen om 6u ipv om 7u 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 september 2020 om 
principieel akkoord te gaan met het voorstel van IVLA om vanaf 2021 de inzamelingen aan huis te 
laten starten vanaf 06:00u en in de zomermaanden (juni, juli, augustus) vanaf 05:00u 
De nota 2020/015 van de dienst omgeving van 14/10/2020, met aanvulling van 27/10/2020 over dit 
onderwerp;  

Feiten/context/motivering 
Sinds januari dit jaar wordt op het recyclagepark gewerkt met weegbruggen. 
Om een evaluatie te kunnen maken van deze nieuwe werkwijze zijn een aantal cijfergegevens van 
2019 en 2020 verzameld.  
Om 2019 en 2020 te kunnen vergelijken moet rekening gehouden worden met een aantal zaken: 

o in 2019 is het recyclagepark in december gesloten geweest voor de aanleg van de 
weegbruggen 

o in 2020 is het recyclagepark van 17 maart tot 7 april gesloten geweest omwille van de 
coronacrisis 

o voor 2020 beschikken we niet meer over gedetailleerde gegevens van de ingezamelde 
gewichten en de daaraan verbonden kosten, aangezien er gewerkt wordt met 
voorschotfacturen die opgemaakt worden door IVLA.  

o Om de vergelijking te kunnen maken zijn de maanden januari tot september vergeleken 
Uit deze cijfers kunnen we afleiden dat in totaliteit de kosten voor de huisvuilophaling grotendeels 
gecompenseerd worden door de Diftarbelasting, maar de betaalde Diftar toegangen voor het 
recyclagepark hebben in 2019 de kosten allesbehalve gedekt.  
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Voor 2020 (januari tot eind september) wordt vastgesteld dat het aantal bezoekers laag is t.o.v. 
dezelfde periode in 2019:  66% (tabel 4 en figuur 1).  
Dat kan niet verklaard worden door de 3 weken coronasluiting (17 maart – 7 april). In april was er een 
sterke stijging van de curve, en dat werd in de praktijk duidelijk ervaren: na de sluiting explodeerde het 
aantal bezoekers. Daarna herneemt de curve en volgt ze gelijke tred met de curve van 2019, zij het 
een stuk lager (tabel 4). De meest plausibele verklaring hiervoor is de terughoudendheid van de 
bezoekers over het nieuwe weegbrugsysteem: een nieuwe werkwijze met nieuwe tarieven houdt 
mensen de eerste tijd weg.  
Hieruit kan besloten worden dat de bezoeker van het recyclagepark in 2020 ongeveer 75% van de 
kosten voor de verwerking van het afval droeg, terwijl dit in 2019 slechts 25% was.  
De gemiddelde prijs per kg was in 2019 € 0,02/kg, in 2020 € 0,07/kg (en geen € 0,10/kg omdat er 
rekening moet gehouden worden met de gratis hoeveelheden die ieder gezin krijgt).  
In 2020 waren er voor de maanden januari tot september 45.000 euro meer inkomsten en naar 
schatting 97.000 minder uitgaven, of in totaliteit 42.000 euro minder uitgaven.  
Het weegbrugsysteem is intussen redelijk goed ingeburgerd. Het grootste probleem is het te snel 
oprijden op de weegbrug ‘uit’, waardoor de weging en de registratie van het tarra gewicht niet of niet 
correct kan gebeuren. Het rechtzetten van dergelijke voorvallen, die zich dagelijks meermaals 
voordoen, vraagt bijkomende interventies van het personeel en leidt ook tot verlies van inkomsten.  
De enige afdoende oplossing die dergelijke situaties uitsluit, efficiënt is qua inzet van personeel en 
achteraf geen rechtzettingen en eventueel bezwaren meebrengt (en dus ook werktijd bespaart), is het 
installeren van een 4de slagboom vóór de weegbrug ‘uit’. 
Uit de cijfers in de nota blijkt dat in de periode januari – september 2020 4073 gezinnen gebruik 
maakten van het recyclagepark met in totaal 12507 bezoeken (dit is 99,63% van het totaal, of 
gemiddeld 3 bezoeken per gezin). 67% van de gezinnen bracht minder dan 200 kg recycleerbaar afval 
mee; 48% van de gezinnen bracht 100kg of minder mee.  

Besluit: 
Artikel 1:  
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de nota 2020/015  van de dienst 
omgeving over de cijfers 2019-2020 en de tarieven van het recyclagepark.  
Artikel 2: 
Aan de gemeenteraad zal voorgesteld worden om de tarieven voor het recyclagepark vanaf 1 januari 
2021 te wijzigen naar € 0,08/kg en om per gezin 200kg vrijstelling voor recycleerbaar afval te verlenen 
in plaats van 100 kg.  
Artikel 3: 
Voor meer efficiëntie en correctere registraties wordt voor de weegbrug “uit” een 4de slagboom 
geïnstalleerd.  
 

Leven en welzijn 
5. Tussenkomst kosten centrale aanmeldingsprocedure basisonderwijs en project open 

scholendag. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56. 

Relevante documenten 
Mails Luc Top van 12 en 16 oktober 2020. 
Oorspronkelijke bijlage onkosten en gevraagde tussenkomst. 
De subsidiëringsaanvraag ingediend d.d. 11 oktober 2020 bij de Commissie leerlingenrechten, 
Onderwijs Vlaanderen, tabblad 1 en 2. 
Bijlage 2 als aangepast overzicht van onkosten en gevraagde tussenkomst naar aanleiding van 
opgelegde beperkingsmaatregelen ten gevolge van de Coronapandemie. 

Feiten/context/motivering 
De centrale aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs wordt reeds een aantal jaren gebruikt in het 
basisonderwijs, dit op vraag van de scholen. De stad is een belangrijke partner bij de concrete 
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uitwerking. In het verleden werden de kosten ( ICT-programma en affiches ) steeds opgenomen door 
de stad Ronse op vraag van de LOP-deskundige. 
Het project ‘schoolstart’ (open scholendag) loopt nu voor het derde jaar. Als pilootproject gestart in de 
buurt Prinskouter loopt het nu in de wijken Marijve – Ninovestraat. 
De stad ging akkoord om voor dit project de adressenlijst van instappers in het kleuteronderwijs ter 
beschikking te stellen. 
De LOP-deskundige heeft ondertussen op 11 oktober 2020 de subsidies voor de centrale 
aanmeldingsprocedure aangevraagd bij de Commissie leerlingenrechten, Onderwijs Vlaanderen voor 
de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022. 
Voor gezamenlijk aanmeldende scholen is het bedrag afhankelijk van het totaal aantal leerlingen van 
de basisscholen die samen een digitale aanmeldingsprocedure starten (teldatum: 01/02/2020). In 
Ronse kan uitgegaan worden van een financiële ondersteuning van 5.000 EUR. 
De LOP-deskundige meldt tevens dat er voor de centrale aanmeldingsprocedure nog geen uitsluitsel 
is over eventuele subsidies. Voor 2021 zou de gevraagde bijdrage 6.100,00 EUR bedragen. (doch 
waarschijnlijk minder – de kost voor de website was vorig jaar 4.700,00 EUR en geen 5.000,00 EUR). 
Als er een subsidie komt (vorig jaar was dat 5.000,00 EUR) zou dat betekenen hooguit 1.000,00 EUR 
eigen middelen. 
Tengevolge van de coronapandemie werd beslist de ‘Openscholendag 1’ op 18 november 2020 niet te 
laten doorgaan. 
Er is nog geen duidelijkheid omtrent de volgende openscholendag in februari 2021. 
Het onkostenoverzicht werd in die zin aangepast op 10 november 2020. 
De aanmeldingsprocedure zal echter wel doorgaan. 

Besluit: 
Enig Artikel:  
Akkoord te gaan om enkel de kosten voor de centrale aanmeldingsprocedure en openscholendag 2 
op te nemen als volgt :  

(3) Aanmaakkosten Folder  € 500 Stad 

(4) Digitale toepassing V-ICT-OR (website 
hosting/onderhoud/helpdesk) 

€ 5000 (BTW incl.) Stad 

(5) Aanmaakkosten Folder € 600 Stad 
 

Vrije tijd 
6. Terugbetaling onkosten Dag van de Jeugdbeweging. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 

Relevante documenten 
Onkostennota Stedelijke Adviesraad voor Jeugd voor de Dag van de Jeugdbeweging. 

Feiten/context/motivering 
Voor de Dag van de Jeugdbeweging – editie 2020 – is er vanuit de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd 
besloten om een gadgetsparcours in elkaar te steken. 
Uit de opgemaakte onkostennota kan opgemaakt worden dat het eindbedrag voor de organisatie van 
het gadgetsparcours € 917,63 bedraagt. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het uitbetalen van € 917,63 aan de Stedelijke Adviesraad voor jeugd voor de 
organisatie van het gadgetsparcours in functie van de Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag, 23 
oktober 2020. 
Artikel 2: 
Financiële Dienst de opdracht te geven om de som van € 917,63 over te maken op rekeningnummer 
BE27 0682 1129 0073 op naam van de Stedelijke Jeugdraad Ronse. 
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Artikel 3: 
Het eindbedrag ten bedrage van € 917,63 aan te rekenen op begrotingsartikel 07500/6490000 
(budget 2020 – toegestane werkingssubsidies). 
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 
7. Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Pandemiescenario code ‘donkerrood’. Kennisname. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2020 over het lokaal bestuur, artikel 56.  
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. 

Relevante documenten 
De nota van de heer Pascal Devreese, directeur KAVA.  

Feiten/context/motivering 
Op 30 oktober 2020 werd de organisatie van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen in 
pandemiescenario Code ‘Oranje’ ter kennisname aan u voorgelegd. 
Op 31 oktober 2020 werd vanuit de overheid gecommuniceerd dat we na het herfstverlof dienden op 
te starten in pandemiescenario met ‘Code ‘Rood’. 
Op 10 november 2020 stond in een communicatie van Schooldirect dat we op 16 november 2020 
enkel van start kunnen in een pandemiescenario ‘Code Donker-Rood’ (met restricties). 
Het Bestuur en Beleid van de Kunstacademie, de Koepel-organisaties OVSG, VerDi en Codibel, 
hebben er alles aan gedaan om, na het verkrijgen van de definitieve richtlijnen en aangepast 
draaiboek op 13 november 2020, al het nodige te ondernemen om ons aanbod veilig, kwaliteitsvol en 
volgens de regelgeving te organiseren.  
We streven hierbij naar een continuïteit in zoveel mogelijk veilig geënsceneerde en fysiek aangeboden 
lessen.  
De overige lestijden die niet fysiek kunnen plaatsvinden, worden digitaal aangeboden met technische 
ondersteuning. 
Vanuit het Departement Onderwijs wordt een tegemoetkomingsbudget voorzien, ter ondersteuning 
van de corona-preventie, in de orde van 11,04 € per getelde financierbare leerling op 1 februari 2020. 
Het geraamde budget per vestiging ziet er als volgt uit:  
Ronse: 1121 x 11,04= 12 375,84 euro 
Kluisbergen 189 x 11,04= 2086,56 euro 
Maarkedal 214 x 11,04= 2362,56 euro 
Brakel 162 x 11,04= 1788,48 euro. 

Besluit: 
Enig artikel: 
Kennis te nemen van de Pandemiescenario Code ‘Donkerrood’. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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