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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 23 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 

Bestuur en beleid 
1. Data gemeente- en OCMW-raadszittingen 2021. Beslissing. 
2. Verlengen opdracht "Aankoop boeken stedelijke bibliotheek Jeugd 2018-2020 (2021)". 
Goedkeuring 
3. Verlengen opdracht "Aankoop boeken stedelijke bibliotheek Jongvolwassenen en 
volwassenen 2018-2020 (2021). Goedkeuring 
4. 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 
5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijden ‘21° KUURNE-BRUSSEL-KUURNE VOOR JUNIORES’ en ‘73° 
KUURNE-BRUSSEL-KUURNE VOOR ELITERENNERS’ op 28 februari 2021. Beslissing. 

Wonen en omgeving 
6. Belasting op het niet hebben van een verplicht conformiteitsattest voor nieuw inhuurnames 
vanaf 1 januari 2021.  Beslissing. 
7. Operatie Proper van Mooimakers. Overdracht aan IVLA. Beslissing. 

Economie 
8. Banners Horeca Ronse- Goedkeuring 

Leven en welzijn 
9. Vraag tot ondersteuning van de groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas. Beslissing. 
10. Goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst tussen Stad Ronse en OCMW Ronse voor het 
project 'Voorschools traject' en voor de 'Centrale aanmeldingsprocedure en openscholendag '. 
Goedkeuring. 
11. Centrale aanmeldingsprocedure basisonderwijs - aanvraag adressenlijst inschrijving 
schooljaar 2021-2022, kinderen geboren in 2019. Goedkeuring. 

Vrije tijd 
12. Hedendaagse kant expo organiseren te Ronse in 2022 - beslissing 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 
13. Kennisname indienen project "verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk" door Lejo 
Ronse 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Data gemeente- en OCMW-raadszittingen 2021. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 18. 

Feiten/context/motivering 
Het is nuttig de gemeenteraadsleden tijdig te informeren over de data van de gemeenteraadzittingen. 
Dit zijn de schoolvakanties en feestdagen in 2021:  

- Krokusvakantie: 15 – 21 februari 
- Paasvakantie: 5 – 18 april (paasmaandag 5 april) 
- O.H. Hemelvaart: 13 mei 
- Pinkstermaandag: 24 mei 
- Zomervakantie: 1 juli – 31 augustus 
- Herfstvakantie: 1 – 7 november 
- Kerstvakantie: 27 december – 9 januari 2022. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig artikel: 
De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad voor te stellen in 2021 gemeente- en OCMW-
raadszittingen te houden op volgende data: 

• 22 februari 
• 29 maart 
• 3 mei 
• 7 juni 
• 5 juli 
• 30 augustus 
• 11 oktober 
• 22 november 
• 20 december 

 

2. Verlengen opdracht "Aankoop boeken stedelijke bibliotheek Jeugd 2018-2020 (2021)". 
Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°, waarbij 
wordt bepaald dat het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd is voor de vaststelling van 
de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur; 
Het besluit van de gemeenteraad van 5 februari 2007 houdende vaststelling van de opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van € 
135.000,00 excl. btw niet bereikt); 
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; 
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Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Relevante documenten 
Email dd. 18 november 2020 van Standaard Boekhandel Gent, waarin schriftelijk toestemming tot 
verlenging wordt gegeven. 
Feiten/context/motivering 
Het collegebesluit van 8 januari 2018 waarbij de opdracht “Aankoop boeken stedelijke bibliotheek 
Jeugd - 2018-2020 (2021) werd gegund aan de firma Standaard Boekhandel, Kouter 31 te 9000 Gent. 
Het bijzonder bestek met nummer 2018/263 waarin bepaald wordt dat de opdracht met één jaar 
verlengd kan worden, mits schriftelijke wederzijdse toestemming. 
Het schriftelijk akkoord van Standaard Boekhandel Gent dd. 18 november 2020 om de opdracht met 
één jaar te verlengen. 
Het college wordt gevraagd om goedkeuring te geven om deze opdracht met één jaar te verlengen, 
met ingang van 9 januari 2021. 

Besluit: 
Artikel 1: 
De opdracht “Aankoop van boeken stedelijke bibliotheek Jeugd – 2018-2020 (2021), gegund aan 
Standaard Boekhandel, Kouter 31 te 9000 Gent wordt verlengd met één jaar, met ingang van 9 januari 
2021. 
 

3. Verlengen opdracht "Aankoop boeken stedelijke bibliotheek Jongvolwassenen en 
volwassenen 2018-2020 (2021). Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°, waarbij 
wordt bepaald dat het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd is voor de vaststelling van 
de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur; 
Het besluit van de gemeenteraad van 5 februari 2007 houdende vaststelling van de opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van € 
135.000,00 excl. btw niet bereikt); 
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; 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°; 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Relevante documenten 
Email dd. 18 november 2020 van Standaard Boekhandel Gent, waarin schriftelijk toestemming tot 
verlenging wordt gegeven. 
Feiten/context/motivering 
Het collegebesluit van 8 januari 2018 waarbij de opdracht “Aankoop boeken stedelijke bibliotheek – 
jongvolwassenene en volwassenen – 2018-2020 (2021) werd gegund aan Standaard Boekhandel, 
Kouter 31 te 9000 Gent. 
Het bijzonder bestek met nummer 2018/262 waarin bepaald wordt dat de opdracht verlengd kan 
worden met één jaar, mits schriftelijke wederzijdse toestemming. 
Het schriftelijk akkoord van Standaard Boekhandel Gent dd. 18 november 2020 om de opdracht met 
één jaar te verlengen. 
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Het college wordt gevraagd om goedkeuring te geven om deze opdracht met één jaar te verlengen, 
met ingang van 9 januari 2021. 

Besluit: 
Artikel 1: 
De opdracht “Aankoop van boeken stedelijke bibliotheek – jongvolwassenen en volwassenen – 2018-
2020 (2021), gegund aan Standaard Boekhandel, Kouter 31 te 9000 Gent wordt verlengd met één 
jaar, met ingang van 9 januari 2021. 
 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 332 §1. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020 houdende vaststelling van de jaarrekening over het 
financiële boekjaar 2019 van de Stad Ronse. 

- Besluit van de Gouverneur van 18 november 2020 houdende goedkeuring van de jaarrekening 
over het financiële boekjaar 2018 van de Stad Ronse. 

Relevante documenten 
Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 18 november 2020 houdende een afschrift van 
het besluit van de Gouverneur.  

Feiten/context/motivering 
Op de gemeenteraadszitting van 29 juni 2020 werd de jaarrekening 2019 van de Stad Ronse 
vastgesteld. 

De jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de Stad Ronse werd goedgekeurd door de 
Gouverneur bij besluit van 18 november 2020. 

In navolging van artikel 332 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 dienen 
alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht te worden op de 
eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. Zodoende wordt het besluit van de Gouverneur ter 
kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur van 18 november 2020 houdende goedkeuring 
van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de Stad Ronse. 

Artikel 2: 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad te vragen hogervermelde aangelegenheid voor te leggen aan 
de raad. 

 

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

doortocht van de wielerwedstrijden ‘21° KUURNE-BRUSSEL-KUURNE VOOR JUNIORES’ 
en ‘73° KUURNE-BRUSSEL-KUURNE VOOR ELITERENNERS’ op 28 februari 2021. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- 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;  
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- 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 
De aanvraag van de heren Maarten CLOCHET, Engelbert Van Arenbergstraat 31 in 9000 Gent, 
koersdirecteur voor de wedstrijd ‘Kuurne – Brussel – Kuurne voor Junioren en Debaveye Peter, 
Kattestraat 177 in 8520 Kuurne, koersdirecteur voor de wielerwedstrijd Kuurne – Brussel – Kuurne voor 
Elite, beiden aangesloten bij de VZW Koninklijke Sportingclub Kuurne, om op zondag 28 februari 2021 
de wielerwedstrijden ‘21° Kuurnse - Brussel - Kuurne voor juniores’ en ‘73° Kuurne - Brussel - Kuurne’ 
voor eliterenners te laten doortrekken te Ronse; 
Voornoemde activiteit geeft aanleiding 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 zondag 28 februari 2021 zal, vanaf 11u00 tot 15u00 en zeker tot het einde van de doortochten, 
parkeerverbod gelden :  
- in de Kanarieberg  
- in de Boekzittingdreef tussen de Kanarieberg en de Rijkswachtdreef  
- in de Rijkswachtdreef   
- in de Ommegangstraat, vanaf de Rijkswachtdreef tot de grens met Maarkedal in de richting van 
Nitterveld  
- in Savooistraat, vanaf huisn° 187 tot de Ten Bergestraat en tussen Borrekens en de Ninovestraat 
- in de Ninovestraat langs de zijde van pare huisnummers, tussen de Oscar Delghuststraat en huisnr 
30 
- in de St.-Pietersnieuwstraat, op de rijbaan 
- in de St.-Hermesstraat 
- op het Kaatsspelplein, tussen de St.-Hermesstraat en de Watermolenstraat 
- in de Oudestraat 
- langs de Berchemsesteenweg, ter hoogte de woningen n° 10 tot en met 26  
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1.  
artikel 2.  
Op zondag 28 februari 2021 zal in de Kegelkaai, tussen huis n° 9 en het Aimé Delhayeplein het 
voetgangersverkeer verboden zijn. De maatregel wordt aangeduid met een bord C19 op schraag.  
Artikel 3. 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
artikel 4.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
artikel 5.  
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.  
 

Wonen en omgeving 
6. Belasting op het niet hebben van een verplicht conformiteitsattest voor nieuw 

inhuurnames vanaf 1 januari 2021.  Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

De Grondwet, artikel 170, § 4. 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41, 14°.  
Het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997. 
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure  
provincie- en gemeentebelastingen. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking. 
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Het ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de subsidiëring intergemeentelijke 
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025. 
De gemeentelijke verordening van 31 augustus 2020 houdende het verplicht stellen van het  
conformiteitsattest. 

Relevante documenten 
Nota aan het College van Burgemeester en Schepenen van Andrée De Bruycker, 
huisvestingsambtenaar, d.d. 17 november 2020 in verband met het invoeren van het 
belastingreglement voor het niet hebben van een conformiteitsattest voor nieuwe inhuringen vanaf 
1 januari 2021. 
Verslag lokaal woonoverleg van 1 juli 2020. 

Feiten/context/motivering 
In de stad Ronse is het conformiteitsattest verplicht voor huurwoningen die gebruikt worden als 
hoofdverblijfplaats. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd volgens ouderdom bij de 
gemeentelijke verordening verplicht conformiteitsattest van 31/08/2020. Het conformiteitsattest 
bevestigt dat de verhuurde woning voldoet aan de basisvereisten van veiligheid, gezondheid, 
woonkwaliteit, brandveiligheid en woningbezetting volgens de Vlaamse Wooncode (vanaf 1 januari 
2021 de Vlaamse Codex Wonen). 
Bij woningen waarvoor het verplicht conformiteitsattest ontbreekt, rijzen ernstige vragen of ze 
voldoen aan de minimale verplichtingen veiligheids- en kwaliteitseisen. Woningen die daaraan niet 
voldoen, maken dat hun bewoners zijn gehuisvest in slechte omstandigheden. Dat heeft een 
negatieve invloed op hun welzijn. Mensen van wie het welzijn onder druk komt, hebben meer 
gezondheidsproblemen en hebben vaker nood aan begeleiding, ook van gemeentelijke diensten. 
Bovendien is het voor huurders moeilijk om de woning te laten herstellen tijdens een lopend 
huurcontract. Zij kunnen weliswaar bij de burgemeester klacht neerleggen en de procedure voor 
woningkwaliteitsbewaking opstarten die vastgelegd is in de Vlaamse Wooncode. Deze procedure 
is echter lang en omslachtig en moet gevoerd worden tijdens de bewoning, net als de uit te voeren 
herstellingen, wat niet gunstig is voor het wooncomfort. 
Het verplicht conformiteitsattest heeft als doel woningkwaliteitsproblemen en procedures te 
voorkomen. Het niet naleven van deze preventieve maatregel brengt het welzijn van de huurder in 
het gedrang en leidt tot extra taken voor de lokale overheid, wat een belasting rechtvaardigt. 

Besluit: 
Artikel 1: Het College keurt het reglement belasting op het niet hebben van een verplicht 
conformiteitsattest voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 als volgt goed : 
Belastbaar voorwerp of belastbaar feit 
Artikel 1: 
§1. Er wordt voor de jaren 2021 tot en met 2025 een belasting gevestigd op woningen die niet 
beschikken over een geldig conformiteitsattest, overeenkomstig de verordening verplicht 
conformiteitsattest voor huurwoningen.  
§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de woning na het 
verstrijken van een termijn van 6 maanden die ingaat de dag waarop de verhuurder moest 
beschikken over een geldig conformiteitsattest overeenkomstig de verordening verplicht 
conformiteitsattest voor huurwoningen.  
Zolang de woning niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, blijft de belasting verschuldigd. 
Definities  
Artikel 2:  

 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
1°  beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen van de stad Ronse;  
2°  beveiligde zending: één van de hierna volgende betekeningswijzen:  

a) een aangetekend schrijven;  
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;  

3°  conformiteitsattest: een officieel document dat vaststelt dat de woning voldoet aan de minimale 
veiligheids-, gezondheids- of kwaliteitsnormen, opgelegd door de Vlaamse Wooncode;  

4° kamer: een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en 
waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de 
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt;  

5°  woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van 
een gezin of alleenstaande;  
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6°  zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:  
a) de volle eigendom;  
b) het recht van opstal of van erfpacht;  
c) het vruchtgebruik. 
Belastingschuldige 
Artikel 3: 
De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de woning die niet beschikt over een 
geldig conformiteitsattest na het verstrijken van een termijn van 6 maanden die ingaat de dag waarop 
de verhuurder moest beschikken over een geldig conformiteitsattest overeenkomstig de verordening 
verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen. 
Tarief van de belasting 
Artikel 4: 

 De belasting bedraagt:  
-  1.000 euro per woning  
Indien voor de woning geen geldig conformiteitsattest voorligt na een termijn van 12 maanden, dan 
bedraagt de belasting:  
-  1.500 euro per woning  
Indien voor de woning geen geldig conformiteitsattest voorligt na een termijn van 24 maanden, dan 
bedraagt de belasting:  
-  2.000 euro per woning  
Zolang de woning niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, blijft de belasting van 2.000 euro 
per woning jaarlijks verschuldigd. 
Inkohiering  
Artikel 5:  
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen.  
Betalingstermijn  
Artikel 6: 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.  
Bezwaar  
Artikel 7:  
§1. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
§2. De indiening en de behandeling van het bezwaar gebeurt volgens de bepalingen van het Decreet 
van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen. 
Inwerkingtreding 
Artikel 8: 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021. 
Afhandeling 
Artikel 9: 
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het decreet over het Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017. 

Artikel 2: 
Het belastingreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende Gemeenteraad. 
 

7. Operatie Proper van Mooimakers. Overdracht aan IVLA. 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; 
- 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; 

- 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 

- De gecoördineerde statuten van de intergemeentelijke vereniging voor beheer van afvalstoffen 
Vlaamse Ardennen, afgekort IVLA, dd. 18 december 2019 waarbij de opdrachthoudende vereniging 
tot doel heeft de gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren die betrekking hebben op het 
afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten; 

Relevante documenten 
Het voorstel van IVLA van 17/10/2020 om het Mooimakersproject “Operatie Proper” over te nemen 
van de gemeenten. 
De nota 2020/017 van 18/11/2020 van de dienst Omgeving over dit onderwerp;  

Feiten/context/motivering 
Operatie Proper is een beloningssysteem van de OVAM en Mooimakers voor scholen, groepen en 
verenigingen met als doel een zetje in de rug te geven om minder afval te produceren en om zwerfvuil 
duurzaam aan te pakken op en rond hun eigen terrein. 
Een school of vereniging die wil meedoen, moet een actieplan opstellen. Dit moet goedgekeurd 
worden door de gemeente. Na het goedkeuren van de actieplannen en het uitvoeren van de acties 
van het ingediende plan krijgen de scholen/verenigingen een beloning voor hun engagement en de 
geleverde inspanningen. De beloning bedraagt €3 per leerling/deelnemer met een minimum per 
school/groep/vereniging van €150 en een maximum van €1500.  Deze beloning moet door het lokaal 
bestuur voorgeschoten worden en daarna teruggevraagd worden via Mooimakers. Er moet ook een 
prijsuitreiking georganiseerd worden.  
Op het overleg van 15 okt 2020 met de milieuambtenaren stelde IVLA voor om het werk verbonden 
aan dit project over te nemen van de gemeenten en steden. Dit houdt in: het aanschrijven van de 
scholen, groepen en verenigingen, het opvolgen van de rapporteringen en het engagement van de 
deelnemers, ondersteunen met opruimmateriaal en het goedkeuren van de actieplannen. In 
samenwerking met Fost Plus organiseert IVLA al verschillende projecten in het kleuter-, basis en 
secundair onderwijs. 
Opdat de beloning nog op het einde van het schooljaar zou kunnen uitgereikt worden schiet de 
intercommunale dit bedrag voor; dit zal voorzien worden in het budget.  
IVLA verbindt zich er toe het lokaal bestuur  

o op de hoogte te houden van de rapporteringen 
o steeds te vermelden bij de communicatie naar de deelnemers 
o te betrekken bij de uitreiking van de beloningen 

Omdat de stad Ronse samen met IVLA sterk blijft investeren op het vlak van preventie en 
sensibilisering en de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil een integrale aanpak vergt, zoals 
omschreven in het beleidsplan van IVLA, en omdat het voorstel van IVLA om Operatie Proper over te 
nemen zorgt voor verdere ontzorging van de lokale besturen kan dit initiatief alleen maar toegejuicht 
worden.  

Besluit: 
Artikel 1:  
het College van Burgemeester en Schepenen draagt de opvolging en uitvoering van het project 
“Operatie Proper” van Mooimakers over aan IVLA.  

 

Economie 
8. Banners Horeca Ronse- Goedkeuring 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
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- Offerte opmaak banners 

Feiten/context/motivering 
Horeca Ronse 
Geert van de horecazaak ‘Le Temps Perdu’ en Audrey Van Der Bruggen van de ‘Remington’ maken 
momenteel werk van een horecagroep Ronse. Ze nemen dit initiatief om alle horeca uitbaters in 
Ronse te verenigen omdat ze meer dan ooit beseffen dat samenwerking tussen de verschillende 
horecazaken enkel voordelen en extra opportuniteiten kan bieden. 
Daarom hebben ze en whats app groep opgericht. De bedoeling is naar elkaar door te verwijzen of 
samen te werken bij bestellingen en afhaalmaaltijden. Met het eindejaar in het vooruitzicht willen zij 
vooral ook extra publiciteit maken voor hun afhaalmaaltijden. 
Ze zullen ook een facebookpagina en Instagram account opstarten om de horeca Ronse te promoten. 
Om hun initiatief meer bekend te maken, hebben ze daarom gevraagd om de kubussen en de grote 
spandoeken ( bib- Rosco) te mogen gebruiken om een spandoek met hun slogan en idee bekend te 
maken. 
Momenteel heet hun groep ‘ Hoera’ wat staat voor Horeca- Ondernemers- Evenementen Actiegroep. 
“Hoera! Er is nog take-away” is de tekst die samen met de verwijzing naar een fb pagina op de 
spandoek zou vermeld worden. 
Dit kan nog aangevuld worden met  een logo en een slagzin die momenteel nog uitgewerkt worden. 
Steun stad Ronse 
De Horecagroep vraagt of de stad de kost van de opmaak van de banners en spandoek kan 
financieren aangezien deze vereniging ( nog geen officiële VZW of feitelijke vereniging) momenteel 
geen middelen heeft. 

Adviezen/visum 
Voorstel dienst lokale economie: ik begrijp de vraag van de Horeca gezien de moeilijke tijden. Zij 
willen de consumenten nu vooral aansturen op online bestellingen voor kerst en eindejaar.  
Daarom stel ik voor dat de stad voorziet in de opmaak van 1 grote spandoek en 2 banners om in de 
kubussen te hangen. 

Kostprijs:  
Ontwerp: 176 euro 
Kubusbanners 2 stuks: 158 euro 
1 grote banner: 191 euro 
Totaal: 525 euro 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan om de kost voor 1 spandoek en 2 kubusbanners voor Horeca Ronse te financieren 
ten bedrage van 525 euro.  
 

Leven en welzijn 
9. Vraag tot ondersteuning van de groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas. 

Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 

Relevante documenten 
- Oproep van de provincie Oost-Vlaanderen, directie Leefmilieu, dienst Klimaat, Milieu en Natuur  

d.d. 25 september 2020. 
- E-mail van Diensthoofd Mobiliteit & Duurzaamheid, Nele Defoer, d.d. 8 oktober 2020. 

Feiten/context/motivering 
De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de tiende keer de groepsaankoop van 100% groene 
stroom en aardgas. Door alle geïnteresseerden te verzamelen in een groepsaankoop, zakte bij de 
vorige groepsaankopen de prijs aanzienlijk. 
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De inschrijvingen en acceptaties verlopen zo veel mogelijk digitaal. Sommige burgers beschikken 
echter niet over internet, hebben hulp nodig bij het lezen van hun energiefactuur of bij het 
interpreteren van hun besparingsresultaat. De vorige jaren verleende het sociaal huis zijn 
medewerking voor het inrichten van een loket gedurende de inschrijf –en acceptatieperiode van de 
nieuwe campagne die loopt van 1 december  tot 30 april het volgend jaar. 
Gezien echter de hoge werkdruk binnen het sociaal huis, kan deze loketwerking dit jaar niet door het 
OCMW worden opgenomen.  
De dienst Onthaal kan éénmalig deze taak op zich nemen, zij het in een afgeslankte versie. De dienst 
Onthaal zal backoffice de online dossiers voor de mensen indienen, op basis van documenten en 
gegevens die de burger hiervoor bezorgde. Op die manier kunnen de persoonlijke contacten tot een 
minimum beperkt blijven en de mensen toch geholpen worden.   

Advies 
Op voorstel van de hoofdmaatschappelijk werkster, reguliere werking en afdelingshoofd leven en 
welzijn van 21 oktober 2020. 
Op advies van Mieke Stessens, diensthoofd Onthaal 

Besluit: 
Enig artikel:  
De campagne “groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas” van de Provincie Oost-Vlaanderen 
vanaf 1 december 2020 tot en met 30 april 2021 te ondersteunen door deze taak éénmalig onder te 
brengen bij de dienst Onthaal. Burgers zal gevraagd worden hun documenten en persoonlijke 
contactgegevens te bezorgen aan het onthaal, waarna de medewerkers backoffice de dossiers 
kunnen indienen en de burger hiervan nadien een bewijs kunnen bezorgen (per post of door afhaling 
aan het Onthaal).  
 

10. Goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst tussen Stad Ronse en OCMW Ronse voor 
het project 'Voorschools traject' en voor de 'Centrale aanmeldingsprocedure en 
openscholendag '. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56. 
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 5 oktober 2020 betreffende de 
aanvraag tot toegang tot het bevolkingsregister in het kader van het project ‘Voorschools traject’. 

Relevante documenten 
Mail d.d. 3 juli 2020 van Elke Thienpont voor toegang tot de gegevens. 
Mail d.d. 17 november 2020 van LOP-deskundige met vraag voor toegang tot de gegevens. 
Adviezen informatieveiligheidsconsulent/DPO. 
Visietekst. 
Verwerkingsovereenkomst tussen Stad Ronse en OCMW Ronse. 

Feiten/context/motivering 
Het project ‘Voorschools Traject’ maakt onderdeel uit van de werking van het ‘Huis van het Kind’. 
Daarbij worden peuters die nog niet ingeschreven zijn in het kleuteronderwijs, geen oudere broer of 
zus hebben en niet naar de kinderopvang gaan, bezocht door organisaties die meewerken aan het 
project: Kind en Gezin, Onderwijsopbouwwerk, Huis van het Kind, Inloopteam, VCLB en CLB GO!. 
De doelstellingen zijn: 

• Informeren 
We willen alle ouders correct informeren en ondersteunen bij het maken van een 
schoolkeuze en bij het aanmelden van hun peuter. 

• Ontwikkelingsachterstand wegwerken door: 
o Meer kinderen toe te leiden naar de kinderopvang 
o Inzet op warme overdracht tussen kinderopvang , thuiscontext en school 
o Inzetten op beeldvorming omtrent startende peuters 

Deze doelstellingen worden onder meer bereikt door op huisbezoek te gaan bij ouders met een 
startende peuter in een bepaalde sociale wijk te Ronse. Aan de hand van een positieve 
boodschap informeren we ouders over het aanmeldingssysteem en ondersteunen we waar 
nodig.  
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Hiervoor heeft het project toegang nodig tot de gegevens van het bevolkingsregister. Deze 
gegevens worden dan vergeleken met de gegevens van Kind en Gezin om tot een lijst te komen 
van de meest kwetsbare gezinnen. 
Het college verleende reeds toegang tot de gegevens van het bevolkingsregister in het college 
van burgemeester en schepen van 5 oktober 2020 voor dit project. 
Op 17 november 2020 doet ook de LOP-deskundige Luc Top de aanvraag tot het verkrijgen van 
de gegevens van de kinderen geboren in 2019 met als doel deze de folder te bezorgen van de 
‘centrale aanmeldingsprocedure en openscholendag’ voor het schooljaar 2021-2022. 
Tussen stad Ronse en OCMW Ronse wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten voor 
deze beide projecten op basis van het verstrekken van dezelfde gegevens : kinderen geboren 
in 2019. 
Tussen OCMW Ronse (voor Huis van het Kind) en de 6 verschillende organisaties (Kind en 
Gezin, Onderwijsopbouwwerk Oost-Vlaanderen vzw, Inloopteam vzw, VCLB = Vrij CLB Zuid-Oost-
Vlaanderen en GO! CLB Oudenaarde Geraardsbergen, de LOP-deskundige) zal eveneens een 
Subverwerkingsovereenkomst worden afgesloten. 
Advies 
De informatieveiligheidsconsulent verleende zijn advies. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de verwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en het 
OCMW Ronse voor het verwerken van de gegevens van het bevolkingsregister (naam, adres, 
geboortedatum en namen van de ouders van het kind) van alle kinderen geboren in 2019, woonachtig 
te Ronse in het kader van het project ‘Voorschools traject’ van de werking Huis van het Kind en voor 
de ‘centrale aanmeldingsprocedure en openscholendag’. 
Artikel 2:  
Aan de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze aangelegenheid voor te leggen aan de 
gemeenteraad ter kennisneming. 
 

11. Centrale aanmeldingsprocedure basisonderwijs - aanvraag adressenlijst inschrijving 
schooljaar 2021-2022, kinderen geboren in 2019. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56. 
KB van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het 
vreemdelingenregister. 
Relevante documenten 
Mail d.d. 17 november 2020 van de LOP-deskundige voor het bekomen van het adressenbestand van 
gezinnen met kinderen geboren in 2019. 
Feiten/context/motivering 
Op 2 maart start de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2021-2022 voor het basisonderwijs 
Ronse. Sinds 2013 gebeurt dit via een centrale aanmelding. In dit kader worden alle ouders met 
instappende kinderen aangeschreven door het stadsbestuur in samenwerking met het LOP. Daarom 
wordt het adressenbestand van kinderen met geboortejaar 2019 gevraagd. 

De vorige jaren werd deze adressenlijst doorgegeven. 

Besluit: 
Enig artikel:  
Akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van de adressenlijst van kinderen geboren in 2019 in 
het kader van de inschrijving via centrale aanmelding voor het schooljaar 2021-2022 voor het 
basisonderwijs Ronse. 
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Vrije tijd 
12. Hedendaagse kant expo organiseren te Ronse in 2022 - beslissing 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
- De nota van Annelies Lenoir, dienst december hoofd toerisme en Jan Leconte, diensthoofd 

cultuur, d.d. 18 november 2020 

Feiten/context/motivering 
De vzw living Lace heeft als doelstelling om kant uit het oubollig imago te halen en focust hierbij op 
het hedendaagse aspect van kant. Ze hebben expertise in het organiseren van expo’s en opteren 
ervoor om in 2022 een volgende internationale kant expo in Ronse op te zetten. Het feit dat textiel in 
het DNA van Ronse zit en we reeds geruime tijd inzetten op hedendaagse kunst heeft hen overtuigd. 
Er wordt geen financiële tussenkomst verwacht wel ondersteuning op vlak van bekendmaking, 
logistiek, artistiek advies en het ter beschikking stellen van mogelijke locaties. Gezien er niet enkel 
Belgische maar ook internationale kunstenaars zullen deelnemen en we doorheen de stad een 
tentoonstellingscircuit willen aanbieden waarbij bezoekers verschillende aspecten van de stad zullen 
zien, moet resulteren in een heel mooie bovenlokale promotie en het aantrekken van veel bezoekers.  

Besluit: 
Artikel 1:  
Principieel akkoord te gaan dat de vzw Living Lace in 2022 een hedendaagse kant expo organiseert in 
Ronse en we hen hierbij ondersteunen op vlak van promotie, logistiek en het ter beschikking stellen 
van mogelijke gebouwen op voorwaarde  dat CC De Ververij kan instaan voor het mede – cureren van 
de werken. 
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 
13. Kennisname indienen project "verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk" door Lejo 

Ronse 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 

Relevante documenten 
Projectoproep Verbindingsambassadeurs. 
Aanvraagformulier Projectoproep Verbindingsambassadeurs, Lejo Ronse. 
Engagementsverklaringen ifv de aanvraag Lejo Ronse. 

Feiten/context/motivering 
Stad Ronse investeert via de VrijeTijdsPas al verschillende jaren in een financieel laagdrempelig 
vrijetijdsaanbod vanuit de eigen vrijetijdsdiensten. Sinds dit jaar is het toepassingsgebied van de 
VrijeTijdsPas uitgebreid met het aanbod van enkele Ronsische Jeugd-, Sport en Cultuurverenigingen. 
Een projectoproep vanuit de Vlaamse Ministers van Jeugd en Samenleven, dat beoogt in te zetten op 
meer diversiteit in de vrijetijdsbeleving, sluit perfect aan op onze doelstellingen om het vrijetijdsaanbod 
te Ronse toegankelijker te maken voor onze diverse bevolking. 
Lejo Ronse heeft als doelstelling binnen de Convenant om kinderen en jongeren die (nog) geen 
aansluiting gevonden hebben in het reguliere vrijetijdsaanbod, toe te leiden naar dat aanbod. Met de 
projectaanvraag “Verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk” brengen ze een trajectaanbod voor 
onze eigen vrijetijdsdiensten en enkele Jeugd- en Sportverenigingen. 
Concreet staan de verbindingsambassadeurs in om de afstand tussen jongeren en de bestaande 
verenigingen te verkleinen door: 
• De organisatie van laagdrempelige activiteiten in de buurten door deze jongeren 



 13/13 

• Het kenbaar maken in de buurten van het bestaand vt-aanbod 
• Het voeren van een drempelmeter en het opstellen van een concreet actieplan 
De stad wordt om een engagement gevraagd (samenwerking met de diensten, faciliteren van de 
contacten met de verenigingen en ter beschikking stellen van mobiel spel- en sportinfrastructuur) 
maar zonder enige vraag naar budget. 

Adviezen/visum 
Deze projectaanvraag is positief beoordeeld door de Schepen van Jeugd, Mevr. Algemeen Directeur, 
en het Afdelingshoofd Vrije Tijd. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Neemt kennis van de Projectaanvraag “Verbindingsambassadeurs in het Jeugdwerk” door Lejo 
Ronse. 
Artikel 2: 
Bevestigt de engagementsverklaring om, zonder extra budgetaanvragen, met de Vrijetijdsdiensten 
actief mee te werken binnen dit traject. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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