Bijeenroeping van de OCMW- en
gemeenteraad

Ronse, vrijdag 11 december 2020

De voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op maandag
21 december 2020 om 19:00 uur. De zitting van de gemeenteraad volgt aansluitend op de
openbare zitting van de OCMW-raad.

AGENDA OCMW-RAAD
Punten van de openbare zitting
Financieel beheer
1. Schrijven d.d. 24 november 2020 van de Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands
Bestuur, Afdeling lokale financiën, houdende het besluit van de gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen betreffende de jaarrekening 2019 van OCMW Ronse.
Kennisneming.
2. Aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse als
onderdeel van het geïntegreerd meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Ronse.
Vaststelling.
Beslissing.
Leven en welzijn
3. Woonzorgcentrum De Linde.
Aangaan van een huurovereenkomst met PatriRonse nv voor de terbeschikkingstelling van
10 bedden, in functie van het openen van een herstelafdeling voor COVID-patiënten.
Bekrachtiging beslissing Vast Bureau d.d. 09 november 2020
4. Goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst tussen Stad Ronse en OCMW Ronse voor
het project 'Voorschools traject' en voor de 'Centrale aanmeldingsprocedure en
openscholendag'.
Bekrachtiging beslissing Vast Bureau d.d. 23 november 2020.
5. Goedkeuring van de subverwerkingsovereenkomsten tussen OCMW Ronse en
verschillende organisaties voor het project 'Voorschools traject'.
Goedkeuring.
6. Sociale Dienst.
Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO).
Aanpassing Huishoudelijk Reglement naar aanleiding van de wijzigingen inzake de
registratie van de aanwezigheid van het kind via het badgesysteem van Tjek.
Beslissing.
7. Sociale Dienst.
Buitenschoolse Kinderopvang (BKO).
Aanpassing Huishoudelijk Reglement naar aanleiding van een nieuw logo, de integratie van
2 opvanglocaties en de wijzigingen inzake de registratie van de kinderen via het
badgesysteem van Tjek.
Beslissing.
Organisatieontwikkeling
8. OCMW personeel.
Goedkeuring van de policy voor structureel en occasioneel telewerk.

AGENDA GEMEENTERAAD
Punten van de openbare zitting
Bestuur en beleid
1.

Besluit van de Gouverneur van 18 november 2020 houdende goedkeuring van de
jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de Stad Ronse.
Kennisgeving.
Openbare veiligheid
2.

Politie.
Samenwerkingsovereenkomst met de Politiezone Assenede-Evergem inzake ondersteuning
'consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’.
Goedkeuring.
3. Brandweer.
Goedkeuring van de bedragen van de dotatie van de Stad Ronse voor de Brandweerzone
Vlaamse Ardennen voor het jaar 2021.
Financieel beheer
4.

Aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal Bestuur Ronse.
Vaststelling.
Beslissing.
5. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.
Aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan 2020-2025.
Goedkeuring.
6. Belastingreglement DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling
aan huis, de inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep
en voor het gebruik van het recyclagepark.
Goedkeuring.
7. Belasting op het niet hebben van een verplicht conformiteitsattest voor nieuwe inhuurnames
vanaf 01 januari 2021.
Beslissing.
Beheer patrimonium en infrastructuur
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

De Stadstuin.
Grondverkopen voor een appartement gelegen binnen residentie Venus en een
bovengrondse autostaanplaats gelegen binnen residentie Catillus en voor 2 woningen
gelegen in de Florent Devosstraat en in de Ephrem Delmottestraat.
Goedkeuring.
Overeenkomst tot vestiging van een recht van erfpacht tussen de Stad Ronse en het
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning betreffende het perceel grond
en gebouw opgericht als zwembad gelegen te Ronse, Leuzesesteenweg.
Goedkeuring.
Aankoop van een perceel grond in de Geraardsbergenstraat in het kader van de realisatie
van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 1.
Goedkeuring.
Ontwerp van uitbreiding van het rooilijnplan van de Loozebeekstraat.
Definitieve vaststelling.
Ondergronds brengen van 500 meter laagspanningsnet en overkoppeling van woningen
(74 aansluitingen voor de elektriciteit) in Broeke.
Goedkeuring.
Aanleggen van een fietssnelweg F421 tussen de Viermaartlaan en het station, op de oude
treinbedding.
Goedkeuring van het ontwerp, de lastvoorwaarden en de gunningswijze.
Verklaring van afstand van meerwaarde verkregen door de uitvoering van de aangevraagde
verbouwingswerken voor het onroerend goed gelegen in de Bredestraat nummer 199.
Goedkeuring.

Wonen en omgeving
15. Beslissing van de Burgemeester houdende delegatie aan de schepen van huisvesting
inzake de beslissingsbevoegdheid in het kader van lopende administratieve procedures
Vlaamse Wooncode, wegens ontstentenis van de Burgemeester.
Kennisname.
16. Politiereglement voor de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen.
Aanpassing.
Goedkeuring.
17. Opmaak van een gemeentelijk actieprogramma betreffende de gronden die eigendom zijn
van de Vlaamse besturen in Ronse.
Goedkeuring.
18. Afsprakenkader tussen het Sociaal Verhuurkantoor, de Stad Ronse, IGS Lokaal Woonbeleid
(SOLVA) en de Vlaamse minister van Wonen inzake conformiteitsonderzoeken van
woningen aangeboden aan SVK Zuid-Oost-Vlaanderen voor nieuwe inhuurnames.
Goedkeuring.
19. Aanvraag tot omgevingsvergunning van Bouwgroep Van Looy houdende het realiseren van
een woonproject gelegen Heckensveld - Savooistraat 36.
Zaak van de wegen.
Goedkeuring.
Economie
20. Reglement inzake de vergunning "drankgelegenheid Ronse".
Aanpassing.
Goedkeuring.
21. Reglement Uitbatingsvergunning betreffende nachtwinkels, privaat bureaus voor
telecommunicatie, automatenshops, seksinrichtingen waarin pornografische vertoningen
plaatsvinden en CBD shops. Aanpassing raadsbesluit van 19 december 2011.
Goedkeuring.
22. Reglement Handelspandenfonds.
Aanpassing.
Goedkeuring.
23. Reglement voor gevelrenovatie Stad Ronse in het commercieel centrum.
Verlenging.
Goedkeuring.
24. Reglement voor samenvoegen van panden Stad Ronse in het commercieel centrum.
Verlenging.
Goedkeuring.
25. Pop-up reglement van de Stad Ronse.
Aanpassing.
Goedkeuring.
26. Subsidiereglement voor nieuw ondernemerschap te Ronse.
Aanpassing.
Goedkeuring.
27. Afsluiten van een nieuw convenant met de NV Fun2Play voor een kansspelinrichting klasse
II voor de speelhal Golden Palace gelegen in de César Snoecklaan 55 te Ronse.
Goedkeuring.
Leven en welzijn
28. Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor bronopsporing
en quarantainecoaching en Samenwerkingsprotocol voor informatie-uitwisseling in het kader
van COVID-19.
Goedkeuring.
29. Goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst tussen Stad Ronse en OCMW Ronse voor
het project 'Voorschools traject' en voor de 'Centrale aanmeldingsprocedure en
openscholendag'.
Bekrachtiging van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen.

30. Beleidsplan Kinderopvang 2020 - 2024 omvattende de beoordelingscriteria en de
beoordelingsprocedure in het kader van de meerjarenprogrammatie voor nieuwe plaatsen
in uitbreidingsronden voor de kinderopvang van baby’s en peuters.
Goedkeuring.
Organisatieontwikkeling
31. Stadspersoneel.
Arbeidsreglement.
Goedkeuring van de policy voor structureel en occasioneel telewerk.
U kan de dossiers online inkijken via de beveiligde webtoepassing ftp://ftp.ronse.be. Inloggen kan
met uw gebruikersnaam en paswoord.
Aan de raadsleden wordt gevraagd het beroepsgeheim en de discretieplicht in acht te nemen.
Algemeen directeur

Voorzitter

Linda Vandekerkhove

Paul Carteus

