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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 05 OKTOBER 2020 

 

Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Eva 
Lamon, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, 
Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Faiza El Ghouch, Eugénie Carrez, Fatima Hbili, raadsleden  

De voorzitter opent de zitting. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 31 augustus 2020 worden met 
algemene stemmen goedgekeurd. 
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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Besluit van de Gouverneur van 24 augustus 2020 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                                                       
Kennisgeving. 

2. Besluit van de Gouverneur van 24 augustus 2020 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning.                                                                         
Kennisgeving. 

3. Deontologische code voor lokale mandatarissen.                                                
Aanpassing. 

Financieel beheer 

4. Politiezone Ronse.                                                                                                 
Politiebegroting 2020.                                                                                           
Begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst en buitengewone dienst van het 
dienstjaar 2020.                                                                                                                              
Vaststelling. 

5. Opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 over het eerste semester 
van het boekjaar 2020.                                                                                              
Kennisname. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

6. De Stadstuin.                                                                                                             
Gedeeltelijke intrekking van het raadsbesluit van 31 augustus 2020 (Artikel 4) inzake 
grondverkoop voor een appartement gelegen in residentie Catillus en grondverkoop 
voor hetzelfde appartement en bijkomende autostaanplaats.                                           
Goedkeuring. 

7. Plaatsen van LED-borden op het grondgebied van de stad Ronse via een 
domeinconcessie.                                                                                                              
Goedkeuring van het addendum aan de concessieovereenkomst. 

8. Verkoop van een strook stadsgrond langsheen de fietssnelweg West (Engelsenlaan-
Russeignies) gelegen aan Paillartcamp aan de aanpalende eigenaar.                    
Goedkeuring. 

9. Aankoop van een strook grond gelegen in de Delplanquettestraat, naast waterwinning 
Triburie, voor de plaatsing van zonnepanelen.                                                                
Goedkeuring. 

10. Algemene binnenrestauratie van de Sint-Hermesbasiliek te Ronse (fase 2) en definitief 
dichtleggen van de opgravingen en bijhorende werken in de Sint-Hermesbasiliek te 
Ronse.                                                                                                                           
Goedkeuring van de gunning aan nv Arthur Vandendorpe uit Zedelgem. 

Wonen en omgeving 

11. Aanvraag tot omgevingsvergunning door de Provincie Oost-Vlaanderen houdende 
aanleg  van de fietssnelweg F421,  vanaf het station Ronse tot de Viermaartlaan.                     
Zaak van de wegen.                                                                                                    
Goedkeuring. 

12. Afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant voor de periode van 01 september 
2020 tot en met 31 augustus 2023, voor 30 bijkomende sociale huurwoningen. 
Goedkeuring. 
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13. IVLA.                                                                                                                                 
Gebruik van 'tijdelijke' vaste camera's op een niet-besloten plaats in de gemeente inzake 
de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil.                                                                               
Goedkeuring van het reglement en het protocol. 

14. IVLA.                                                                                                                                            
Aanstelling van twee personeelsleden van IVLA die bevoegd zijn tot vaststelling van 
afval gerelateerde inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een 
gemeentelijke administratieve sanctie.                                                                             
Beslissing. 

 Intergemeentelijke samenwerking 

15. Gaselwest.                                                                                                                       
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene vergadering 
van 15 december 2020, goedkeuring van de statutenwijzigingen en de wijziging van 
voorwerp (doel) en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

Organisatieontwikkeling 

16. Stadspersoneel.                                                                                                                
Aanvraag tot het bekomen van het rustpensioen door mevrouw Linda Vandekerkhove, 
algemeen directeur lokaal bestuur Ronse, met ingang van 01 september 2021.                              
Beslissing. 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

17. Bijkomend agendapunt voorgebracht door de heer Koen Haelters, raadslid, namens de 
sp.a-fractie, houdende het voorstel tot het aanpassen van het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad.                                                                                                     
Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 

18. Bijkomend agendapunt voorgebracht door de heer Lech Schelfout, raadslid, namens 
de Groen-fractie, houdende verzoek aan het stadsbestuur tot het ondertekenen van 
het bomencharter.                                                                                                               
Goedkeuring. 

19. Bijkomend agendapunt voorgebracht door raadslid Lech Schelfout, namens de  
Groen-fractie, houdende voorstel tot het invoeren van een vuilbakkenplan.                
Goedkeuring. 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Besluit van de Gouverneur van 24 augustus 2020 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                                                       
Kennisgeving. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

- Het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020 houdende gunstig advies over de 
jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

- Besluit van de Gouverneur van 24 augustus 2020 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

Relevante documenten 

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 24 augustus 2020 houdende een 
afschrift van het besluit van de Gouverneur.  

Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 29 juni 2020 werd gunstig advies gegeven aan de 
jaarrekening 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

De jaarrekening van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse werd goedgekeurd door de 
Gouverneur bij besluit van 24 augustus 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: 

Enig Artikel:  
Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur van 24 augustus 2020 houdende 
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

2. Besluit van de Gouverneur van 24 augustus 2020 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning.                                                                         
Kennisgeving. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

- Het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020 houdende gunstig advies over de 
jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. 
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- Het Besluit van de Gouverneur van 24 augustus 2020 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Sport, Cultuur en Ontspanning. 

Relevante documenten 

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 24 augustus 2020 houdende een 
afschrift van het besluit van de Gouverneur.  

Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 29 juni 2020 werd gunstig advies gegeven over de 
jaarrekening 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. 

De jaarrekening van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning werd goedgekeurd door de 
Gouverneur bij besluit van 24 augustus 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: 

Enig Artikel:  
Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur van 24 augustus 2020 houdende 
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. 

3. Deontologische code voor lokale mandatarissen.                                                
Aanpassing. 

  

Besluit: 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Financieel beheer 

4. Politiezone Ronse.                                                                                                 
Politiebegroting 2020.                                                                                           
Begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst en buitengewone dienst van het 
dienstjaar 2020.                                                                                                                              
Vaststelling. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
˗ Het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie, inzonderheid titel II de “de begroting” – hoofdstuk III 
“de begrotingswijzigingen.”  

˗ De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde  politiedienst 
gestructureerd op twee niveaus. 

˗ De beslissing van de gemeenteraad van de Stad Ronse van 16 december 2019 
houdende vaststelling van de gewone en buitengewone begroting van de Politiezone 
Ronse voor het dienstjaar 2020. 

˗ Het schrijven van de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen van 14 
februari 2020 houdende goedkeuring van deze politiebegroting 2020
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Relevante documenten 

Het ontwerp van begrotingswijziging nummer 1 – 2020 van de Politiezone Ronse. 
Het verslag van de interne begrotingscommissie van 21 september 2020 van de Politiezone 
Ronse ingevolge artikel 11 van het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone. 

Feiten/context/motivering 

Er stelt zich de noodzaak tot wijziging van de politiebegroting 2020. 

Adviezen/visum 

Het advies 2020–22 van 14 september 2020 van de bijzonder rekenplichtige inzake de 
krachtlijnen van de begrotingswijziging nummer 1 – 2020 van de gewone en buitengewone 
dienst van de Politiezone Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De begrotingswijziging nummer 1 van de gewone dienst en de buitengewone dienst van de 
Politiezone Ronse van het dienstjaar 2020 vast te stellen met volgende samenvattingstabellen 
:  
Gewone dienst 

  

volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging verhoging         verlaging 

na de 
voorgestelde 
wijziging  

    + -    

Alg. geraamd resultaat 
begrotingsrekening 2018    285.644,00         xxxx           xxxx     285.644,00 (1) 
Resultaat begrotingsrekening 
2019   -285.644,00 

                        
0,00 

                                                                                                            
0,00   -285.644,00 (2) 

Alg. resultaat 
begrotingsrekening 2019 
(definitief)               0,00            0,00 

                                              
0,00               0,00 (3) 

Begrotingswijziging 2020          
Ontvangsten van het eigen 
dienstjaar 7.511.520,00   47.059,00   716.995,00 6.841.584,00  
Uitgaven van het eigen 
dienstjaar 7.317.383,00 156.418,00   515.700,00 6.958.101,00  
Ontvangsten vorige jaren      11.003,00 380.236,00              0,00    391.239,00  
Uitgaven vorige jaren      85.440,00   14.072,00       9.790,00      89.722,00  
Ontvangsten overboekingen               0,00            0,00              0,00               0,00  
Uitgaven overboekingen    119.700,00   65.300,00              0,00    185.000,00  
Geraamd resultaat van de 
begroting 2020               0,00 191.505,00  -191.505,00               0,00 (4) 

      

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020              0,00 (5) 

      
(3)=(1)+(2)      
(5)=(3)      

Gemeentelijke toelage voor de gewone dienst   4.054.429,00  EUR 
 



 7/28 

Buitengewone dienst 

  

volgens de 
oorspronkelijke 
begroting of de 
vorige wijziging verhoging verlaging 

na de 
voorgestelde 
wijziging  

    + -    

Alg. geraamd resultaat 
begrotingsrekening 2018               0,00       xxxx      xxxx              0,00 (1) 
Resultaat begrotingsrekening 
2019                0,00           0,00       0,00             0,00 (2) 

Alg. resultaat 
begrotingsrekening 2019                0,00           0,00       0,00             0,00 (3) 

Begrotingswijziging 2020         
Ontvangsten van het eigen 
dienstjaar               0,00           0,00       0,00             0,00  
Uitgaven van het eigen 
dienstjaar    119.700,00  65.300,00       0,00  185.000,00  

Ontvangsten vorige jaren               0,00           0,00       0,00             0,00  

Uitgaven vorige jaren               0,00           0,00       0,00             0,00  

Ontvangsten overboekingen    119.700,00  65.300,00       0,00  185.000,00  

Uitgaven overboekingen               0,00           0,00       0,00             0,00  
Geraamde resultaat van de 
begroting 2020               0,00           0,00       0,00             0,00 (4) 

      

 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020             0,00 (5) 

      

(3)=(1)+(2)      

(5)=(3)+(4)      

Gemeentelijke toelage voor de buitengewone dienst        0,00 EUR 
 

5. Opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 over het eerste semester 
van het boekjaar 2020.                                                                                              
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 

263. 

Relevante documenten 

Het rapport inzake de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 over het 
eerste semester van het boekjaar 2020. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge het artikel 263 van het decreet over het Lokaal Bestuur dient er minstens voor het 
einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 
over het eerste semester van het boekjaar te worden voorgelegd. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

 

Besluit: 
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Enig artikel: 
Kennis te nemen van het rapport inzake de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 
2020-2025 per 30 juni 2020 van het Lokaal Bestuur Ronse. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

6. De Stadstuin.                                                                                                             
Gedeeltelijke intrekking van het raadsbesluit van 31 augustus 2020 (Artikel 4) inzake 
grondverkoop voor een appartement gelegen in residentie Catillus en grondverkoop 
voor hetzelfde appartement en bijkomende autostaanplaats.                                           
Goedkeuring. 

Bevoegdheid /rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2020 inzake de goedkeuring van de 
grondverkopen voor 2 appartementen met aanhorigheden gelegen binnen residentie 
Catillus en voor 2 woningen met aanhorigheden gelegen binnen verkaveling 1, in de 
Florent Devosstraat nummers 12 en 14. 

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba 
Avaronne voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 

Relevante documenten  

˗ Verslag 2020/0107 van 17 september 2020 van de Technische Dienst. 
˗ 1 tabel van grondverkoop. 
˗ 1 verkoopovereenkomst met bijlage. 
˗ 1 ontwerp van akte. 
˗ Gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2020. 
˗ Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 

Feiten/context/motivering 

Bij raadsbesluit van 16 april 2012 werd de overeenkomst publiek-private samenwerking tussen 
de Stad Ronse en de bvba Avaronne goedgekeurd. Deze overeenkomst regelt onder meer de 
ter beschikking stelling van de gronden aan de private partner en de prijsbepaling van de 
grondwaarde. Hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 
11% van de totale verkoopprijs ontvangt. 

Het stadsbestuur ontving van de notaris, omwille van de aankoop van een bijkomende niet-
overdekte autostaanplaats “S38” door ondervermelde kopers, een nieuw ontwerp van akte, 1 
verkoopovereenkomst en een bijlage onderhandse overeenkomst : 

- op naam van xxxxxxx, voor een appartement met aanhorigheden binnen de residentie 
Catillus van De Stadstuin, zijnde “App. 18.07”,een garage “G13”, een berging “B19” en een 
niet-overdekte autostaanplaats “S38”.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 23.810,00 
EUR. 

Hierdoor dient binnen de gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2020 van het 
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin, het Artikel 4 te worden ingetrokken houdende 
goedkeuring van de grondverkoop voor een appartement met aanhorigheden gelegen in 
residentie Catillus, op naam van xxxxx en dient er een nieuw gemeenteraadsbesluit getroffen 
te worden voor de goedkeuring van de grondverkoop van hetzelfde appartement aangevuld 
met bijkomend een niet-overdekte autostaanplaats. 
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Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 :  
Het Artikel 4 van de gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2020 voor de grondverkoop 
van een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Catillus op naam van 
xxxxx wordt ingetrokken. 
Artikel 2 :  
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin, op naam van xxxx, 
voor een appartement met aanhorigheden binnen de residentie Catillus van De Stadstuin, 
zijnde “App. 18.07”, een garage “G13,” een berging “B19” en een niet-overdekte 
autostaanplaats “S38” met een grondwaarde van 23.810,00 EUR goed. 

7. Plaatsen van LED-borden op het grondgebied van de stad Ronse via een 
domeinconcessie.                                                                                                              
Goedkeuring van het addendum aan de concessieovereenkomst. 

De heer Lech Schelfout, raadslid van de Groen-fractie, wenst voor dit agendapunt 2 
amendementen in te dienen. 

Het eerste amendement betreft de schrapping van de uitzonderingsgrond als volgt : 
“De exploitatie door de concessionaris wordt beperkt tot (rechts-)personen beschikkende over 
een inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en waarvan de exploitatiezetel zich 
bevindt op het grondgebied van de Stad Ronse. Hiervan kan maar afgeweken worden in het 
enkele geval door derden (rechts-)personen beschikkende over een inschrijving bij de 
Kruispuntbank der Ondernemingen en waarvan de exploitatiezetel zich niet bevindt op het 
grondgebied van de Stad Ronse voor zover er op het grondgebied van de Stad Ronse geen 
vergelijkbare exploitatie geschiedt of wanneer de aanwezige vergelijkbare exploitatie op het 
grondgebied van de Stad Ronse niet wenst in te gaan op het voorstel van zendtijd uitgaande 
van de concessionaris.” 

De heer Paul Carteus, gemeenteraadsvoorzitter, stelt voor om over dit amendement een 
stemming per fractie te houden. De uitslag van de stemming is als volgt : de sp.a-fractie, 
de Open Vld-fractie en de Groen-fractie stemmen voor de toepassing van het 
amendement, de CD&V-fractie en de N-VA-fractie stemmen tegen het amendement. 

Het tweede amendement betreft de toevoeging van de volgende zin aan het addendum : 
      “De concessionaris stelt zich garant dat lokale handelaars en bedrijven tegen een billijk 

tarief kunnen adverteren op de LED-borden”. 

De heer Paul Carteus, gemeenteraadsvoorzitter, stelt voor om over dit amendement een 
per fractie te stemmen. De uitslag van de stemming is als volgt : de sp.a-fractie, de Open 
Vld-fractie en de Groen-fractie stemmen voor de toepassing van het amendement, de 
CD&V-fractie en de N-VA-fractie stemmen tegen het amendement. 

De amendementen zijn hierbij verworpen en het agendapunt “Plaatsen van LED-borden op 
het grondgebied van de Stad Ronse via een domeinconcessie. Goedkeuring van het 
addendum aan de concessieovereenkomst.” wordt, zoals oorspronkelijk voorgesteld, aan de 
gemeenteraad ter stemming voorgelegd. 
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Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  

- Gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2020. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/104 van 15 september 2020 van de Technische Dienst.  
- Concessieovereenkomst. 
- Addendum aan concessieovereenkomst. 

Feiten/context/motivering 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2020 werden de concessievoorwaarden 
en -overeenkomst voor het plaatsen van twee LED-borden op het grondgebied van Ronse via 
een domeinconcessie goedgekeurd.  Door de Technische Dienst werd een ontwerp van 
addendum aan deze concessieovereenkomst opgesteld.  
Dit addendum bevat volgende bepaling: 

“Het ontwerp van concessieovereenkomst werd goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing 
van 31 augustus 2020. Artikel 6 van de concessieovereenkomst beschrijft de modaliteiten 
omtrent de zendtijd van de boodschappen.  
Dit artikel wordt aangevuld met : 
De exploitatie door de concessionaris wordt beperkt tot (rechts-)personen beschikkende over 
een inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en waarvan de exploitatiezetel zich 
bevindt op het grondgebied van de Stad Ronse. Hiervan kan maar afgeweken worden in het 
enkele geval door derden (rechts-)personen beschikkende over een inschrijving bij de 
Kruispuntbank der Ondernemingen en waarvan de exploitatiezetel zich niet bevindt op het 
grondgebied van de Stad Ronse voor zover er op het grondgebied van de Stad Ronse geen 
vergelijkbare exploitatie geschiedt of wanneer de aanwezige vergelijkbare exploitatie op het 
grondgebied van de Stad Ronse niet wenst in te gaan op het voorstel van zendtijd uitgaande 
van de concessionaris. 
Dit addendum wordt als bijlage toegevoegd bij de concessieovereenkomst. De overige 
bepalingen van de concessieovereenkomst blijven onverkort van kracht.” 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Eva Lamon, 
Leonard Verstichel 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman 

Artikel 1:  
Het addendum aan de concessieovereenkomst voor het plaatsen van LED-borden op het 
grondgebied van de Stad Ronse via een domeinconcessie wordt goedgekeurd. 
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David Vandekerkhove (raadslid, N-VA) verlaat de zitting. 

8. Verkoop van een strook stadsgrond langsheen de fietssnelweg West (Engelsenlaan-
Russeignies) gelegen aan Paillartcamp aan de aanpalende eigenaar.                    
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  

- Collegebeslissing van 23 september 2019. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/098 van 01 september 2020 van de Technische Dienst.  
- Ontwerpakte. 
- Schattingsverslag. 
- Plan. 
- Tabel. 

Feiten/context/motivering 

Bij Collegebeslissing van 23 september 2019 werd principieel akkoord gegaan met de verkoop 
van een deel stadsgrond ter hoogte van de nieuw aan te leggen fietssnelweg aan Paillartcamp 
11 aan de aanpalende eigenaar. Het betreft een perceel grond kadastraal gekend 2de afdeling 
sectie D, nummer 1528 G, met een oppervlakte volgens meting van 2 a 70 ca.  

Ondertussen werd voor rekening van de Provincie Oost-Vlaanderen de grond opgemeten en 
een schattingsverslag opgemaakt. Deze grond kan verkocht worden voor de prijs van 810,00 
euro, te vermeerderen met een vergoeding voor de opstallen ter waarde van 4.500,00 euro, 
zijnde in totaal 5.310,00 euro. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De verkoop van een strook stadsgrond gelegen langsheen de nieuwe fietssnelweg West 
(Engelsenlaan-Russeignies) gelegen aan Paillartcamp, aan de aanpalende eigenaar, voor de 
prijs van 5.310,00 euro, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 

David Vandekerkhove (raadslid, N-VA) komt de zitting binnen. 

9. Aankoop van een strook grond gelegen in de Delplanquettestraat, naast waterwinning 
Triburie, voor de plaatsing van zonnepanelen.                                                                
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  
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Relevante documenten 

- Verslag 2020/103 van 15 september 2020 van de Technische Dienst.  
- Ontwerpakte. 
- Plan. 
- Tabel. 

Feiten/context/motivering 

Om de waterwinning Triburie te bevoorraden van elektriciteit is het aangewezen om 
zonnepanelen te plaatsen. Het perceel in eigendom van de stad is echter te klein voor het 
noodzakelijk aantal zonnepanelen. 

Met de eigenaar van het naastliggend perceel werd een akkoord bereikt om een stukje grond 
aan te kopen. Het gaat om een stuk grond in de Delplanquettestraat, kadastraal gekend als 
2de afdeling sectie D, deel van nummer 123 A, met een oppervlakte van 8 a 96 ca. Deze grond 
kan aangekocht worden voor een prijs van 4.183,20 euro, alle vergoedingen inbegrepen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De aankoop van een stuk grond gelegen in de Delplanquettestraat, naast de waterwinning 
Triburie, met een oppervlakte van 8 a 96 ca, voor de prijs van 4.183,20 euro, wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 

10. Algemene binnenrestauratie van de Sint-Hermesbasiliek te Ronse (fase 2) en definitief 
dichtleggen van de opgravingen en bijhorende werken in de Sint-Hermesbasiliek te 
Ronse.                                                                                                                           
Goedkeuring van de gunning aan nv Arthur Vandendorpe uit Zedelgem. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  

- 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 36, en meer 
bepaald artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam 
en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat. 

- 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. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 14 oktober 2013 houdende gunstig advies inzake het 
ontwerpdossier betreffende de algemene binnenrestauratie van de Sint-Hermeskerk – 
fase 2, omvattende een perceel 1 technieken (centrale verwarming schip) en een 
perceel 2 bouwkundige werken. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 14 oktober 2013 houdende gunstig advies inzake het 
ontwerpdossier betreffende het definitief dichtleggen van de opgravingen en bijhorende 
werken in de Sint-Hermeskerk, omvattende een perceel 1 bouwkundige werken en een 
perceel 2 technieken. 
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Relevante documenten 

- Verslag 2020/108 van 21 september 2020 van de Technische Dienst.  
- Verslag 2020/112 van 28 september 2020 van de Technische Dienst. 
- Gemeenteraadsbeslissingen van 14 oktober 2013. 
- Gunningsverslag. 
- Offerte van firma Arthur Vandendorpe NV. 
- Nota van toelichting. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbeslissing van 14 oktober 2013 werden de ontwerpdossiers van de 
algemene binnenrestauratie van de Sint-Hermesbasiliek te Ronse (fase 2) en van het 
definitief dichtleggen van de opgravingen en bijhorende werken in de Sint-
Hermesbasiliek te Ronse goedgekeurd.  

- Op basis van de raming werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed een 
restauratiepremie toegekend van € 624.910,92. Voor beide werken samen werd 
eveneens een subsidie bekomen van de Provincie Oost-Vlaanderen van € 100.000,00. 

- Voor de beide werken samen werd één bestek met nummer 1153 F2 – 1407 opgesteld 
door architectenbureau Bressers. 

- De aankondiging van de opdracht werd gepubliceerd op 10 augustus 2020 op nationaal 
niveau. De offertes dienden het bestuur ten laatste op 17 september 2020 om 10.00 
uur te bereiken. 

- Er werden 3 offertes ontvangen : 
- Arthur Vandendorpe NV, Molendamstraat 4, 8210 Zedelgem (€ 1.302.574,77 

incl. btw) 
- Monument Vandekerckhove NV, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster 

(€ 1.358.187,34 incl. btw) 
- Verstraete Vanhecke NV, Fotografielaan 24, 2610 Wilrijk (€ 1.461.687,88 incl. 

btw). 
- Het architectenbureau stelde het verslag van nazicht van de offertes op. Daarin wordt 

meegedeeld dat op basis van leemtes en opmerkingen de offertebedragen worden 
aangepast. Na rekenkundige controle wordt voorgesteld om, rekening houdende met 
het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder 
(op basis van de prijs), zijnde Arthur Vandendorpe NV, Molendamstraat 4 te 8210 
Zedelgem, tegen het nagerekende offertebedrag van € 1.301.478,94 incl. btw. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes opgesteld door 
architectenbureau Bressers. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes als bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3: 
De opdracht Algemene binnenrestauratie van de Sint-Hermesbasiliek te Ronse (fase 2) en 
definitief dichtleggen van de opgravingen en bijhorende werken in de Sint-Hermesbasiliek te 
Ronse wordt gegund aan de meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Arthur 
Vandendorpe NV, Molendamstraat 4 te 8210 Zedelgem, tegen het nagerekende offertebedrag 
van € 1.301.478,94 inclusief btw. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in bestek met 
nummer 1153F2-1407. 
Artikel 5: 
Het noodzakelijke budget is voorzien in het investeringsbudget 2021. 
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Wonen en omgeving 

11. Aanvraag tot omgevingsvergunning door de Provincie Oost-Vlaanderen houdende 
aanleg  van de fietssnelweg F421,  vanaf het station Ronse tot de Viermaartlaan.                     
Zaak van de wegen.                                                                                                    
Goedkeuring. 

Bevoegdheid / Rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

˗ 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 de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, en latere wijzigingen. 

˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning, en latere wijzigingen. 

˗ De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
˗ Het decreet van de Vlaamse Regering van 05 april 1995 houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid, en latere wijzigingen. 
˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 01 juni 1995 houdende algemene en 

sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en de indelingslijst gevoegd als 
bijlage, en latere wijzigingen. 

˗ Het besluit van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale 
milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III) en latere wijzigingen. 

˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende rechtspleging voor 
sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges (Procedurebesluit). 

˗ Het decreet van 04 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van 
sommige Vlaamse bestuurscolleges (DBRC decreet).  

˗ De beslissing dd° 14 september 2020 van het College van Burgemeester en Schepenen 
om de aanvraag met betrekking tot de zaak der wegenis aan de gemeenteraad voor te 
leggen. 

 
Relevante documenten  

˗ De aanvraag van Mieke Dries voor de Provincie Oost-Vlaanderen, met adres Woodrow 
Wilsonplein 2, 9000 Gent, ingediend op 28 februari 2020, houdende het aanleggen van 
fietssnelweg f421 vanaf het station Ronse tot de Viermaartlaan, gelegen Winston 
Churchillplein 13 / Viermaartlaan +2 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 
0141 L 2, 2e afdeling, sectie D, nummer 0790 G. 

˗ Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 30 april 2020 met 
betrekking tot dit dossier. 

˗ Het gunstig advies dd° 04 mei 2020 van het College van Burgemeester en Schepenen 
ten aanzien van deze aanvraag. 

 
Feiten / context / motivering  

Op 28 februari 2020 werd door de Provincie Oost-Vlaanderen een aanvraag ingediend 
houdende het aanleggen van een onderdeel van de fietssnelweg F421 (tussen de 
Viermaartlaan en het stationsgebouw in Ronse). 

Deze fietssnelweg werd grotendeels ingetekend op de spoorwegbedding van oude spoorlijn 
OL 87 (Ronse – Kortrijk/Doornik).  De spoorlijn werd in de jaren ‘60 van de vorige eeuw buiten 
gebruik gesteld, de infrastructuur tussen de Viermaartlaan en de lager gelegen spoorbedding 
van de lijn richting Leuze werd opgebroken.  Met de recentere beslissing om van Ronse het 
eindstation van de spoorlijn te maken, werden de perrons in oostelijke richting opgeschoven 
en kwam ook de spoorbedding richting Leuze beschikbaar voor een uitbreiding van het 
fietsnetwerk. 
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Er wordt een verhard (asfalt) fietspad aangelegd met een breedte van 4 meter, met langs 
weerszijden een kantstrook van 0,3 meter in beton. Daarmee wordt over een lengte van circa 
625 meter een verbinding gemaakt tussen de Viermaartlaan (ter hoogte van het kruispunt met 
de Gomar Vandewielelaan) en het bestaande fietspad aan de goederenloods naast het 
stationsgebouw. Voor de aanleg moeten de verlaten treinperrons en één halte van De Lijn 
opgebroken worden en zijn aanpassingen aan de bestaande voetpaden vereist. Ter hoogte 
van de Viermaartlaan moeten het struikgewas en twee recent aangeplante boompjes worden 
verwijderd. 

De fietssnelweg zal over de volledige lengte worden verlicht en overal waar nodig wordt de 
vereiste signalisatie geplaatst. 

Het project werd in vooroverleg uitgebreid besproken met de Stad Ronse.  Het project kadert 
binnen de beleidsplannen van de Stad Ronse (mobiliteitsplan, gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan). 

De aanvraag diende aan een openbaar onderzoek onderworpen te worden (BVR 25 april 
2014): 
PV OPENBAAR ONDERZOEK 
Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 27 april 2020 tot en met 26 mei 2020 en 
werd aangekondigd door : 

 aanplakking in het stadhuis 

 aanplakking ter plaatse 

 publicatie op de webstek van de Stad Ronse. 

Gedurende de periode van openbaar onderzoek lag het dossier (digitaal) ter inzage in het 
stadhuis (loket dienst Omgeving).  
Er werden geen bezwaarschriften ingediend. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het dossier van de wegenis binnen de aanvraag tot omgevingsvergunning (dossiernummer 
2020/047) van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg van fietssnelweg F421 (vanaf 
het station Ronse tot de Viermaartlaan) wordt goedgekeurd. 
Artikel 2:  
De werken moeten deskundig uitgevoerd worden volgens de bepalingen van het 
standaardbestek 250 voor de wegenbouw. 
Alle andere, nodige vergunningen en machtigingen dienen aangevraagd te worden indien ze 
niet vervat zitten in de omgevingsvergunning. 

12. Afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant voor de periode van 01 september 
2020 tot en met 31 augustus 2023, voor 30 bijkomende sociale huurwoningen. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41. 
- Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna Decreet 

grond- en pandenbeleid genoemd. 
- Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode dat de gemeente 

aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid. 
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Relevante documenten 

- Mail van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) van 12 augustus 2020 

en 14 september 2020 in verband met het sociaal woonbeleidsconvenant Ronse. 

- Beslissingen van 10 februari 2020 en 21 september 2020 van het College van 

Burgemeester en Schepenen aangaande het sociaal woonbeleidsconvenant. 

- Ingevuld sjabloon van de VMSW met de aanvraag van bijkomende sociale 

huurwoningen Ronse. 

- Nota aan het College van Burgemeester en Schepenen van Andrée De Bruycker, 

huisvestingsambtenaar, dd° 16 september 2020 in verband met het afsluiten van een 

sociaal woonbeleidsconvenant voor de periode van 01 september 2020 tot en met 31 

augustus 2023. 

Feiten/context/motivering 

In zitting van 10 februari 2020 en 21 september 2020 heeft het College zich akkoord verklaard 
om een bijkomende sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten met de Vlaamse Maatschappij 
voor Sociaal Wonen (kortweg VMSW). Dit op vraag van het lokaal woonoverleg in het kader 
van het Grond- en Pandendecreet om bovenop het sociaal objectief (kortweg BSO) nog sociale 
huurwoningen te kunnen financieren en te realiseren. 

De Stad Ronse heeft de mogelijkheid om een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten 
zolang het aandeel sociale huurwoningen op het grondgebied minder dan 15% bedraagt 
tegenover het aantal huishoudens in de nulmeting. Volgens de laatste meting (eind 2018) heeft 
de Stad Ronse 7,05% sociale huurwoningen. Op dat ogenblik waren er 10.875  huishoudens 
in Ronse. 

Eens het convenant afgesloten, kan de Stad Ronse binnen het toegekende contingent 
prioriteiten stellen. Dit versterkt de regisseursrol van de stad op het vlak van lokaal sociaal 
woonbeleid. Op die manier wordt de mogelijkheid gecreëerd in te spelen op opportuniteiten 
die zich kunnen aandienen tijdens de looptijd van het convenant. 

Het convenant is 3 jaar geldig en kan enkel afgesloten worden op afroep van de VMSW. De 
stad kan telkens een nieuw convenant aanvragen naar aanleiding van een jaarlijkse afroep 
van de VMSW.  
Men dient geen 3 jaar te wachten om een nieuw convenant aan te vragen. 

De reden dat een bijkomend convenant is aangevraagd zijn projecten die de sociale  
bouwmaatschappij De Nieuwe Haard wenst te realiseren.  

In een mail van 11 augustus 2020 deelt de VMSW mee dat de Stad Ronse een convenant kan 
afsluiten voor de periode van 01 september 2020 voor een duur van 3 jaar voor 30 bijkomende 
sociale huurwoningen. De Stad Ronse dient met de initiatiefnemer af te spreken dat op het 
lokaal woonoverleg gerapporteerd wordt over de voortgang van de projecten in kwestie. 

Bij dezelfde mail is een voorontwerp van sociaal woonbeleidsconvenant gevoegd tussen de 
Stad Ronse en de Vlaamse Regering, voor wie optreedt : Mathias Diependaele, Vlaams 
minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed. 

Het is belangrijk dat de gemeenteraad in zitting van 05 oktober 2020 het voorontwerp sociaal 
woonbeleidsconvenant goedkeurt. Deze sociaal woonbeleidsconvenant kan dan met 
terugwerkende kracht in werking treden vanaf 01 september 2020. 

Als er geen saldo meer is voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het convenant, dan 
kan de stad een nieuw convenant afsluiten bij de eerstvolgende oproep. 
 
Voordracht  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen :
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Artikel 1:  
De gemeenteraad neemt kennis van de mail van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen van 11 augustus 2020 en van het bijgevoegd voorontwerp sociaal 
woonbeleidsconvenant. 
Artikel 2: 
De gemeenteraad keurt het voorontwerp sociaal woonbeleidsconvenant goed en vult dit verder 
aan. 
 

13. IVLA.                                                                                                                                 
Gebruik van 'tijdelijke' vaste camera's op een niet-besloten plaats in de gemeente 
inzake de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil.                                                                               
Goedkeuring van het reglement en het protocol. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41. 
- Het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele 
 Vrijheden. 

- De verordening (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, 
hierna afgekort tot "AVG". 

- De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's, gewijzigd door de wet van 21 maart 2018, art. 5, §2/1 (tijdelijke    

 vaste bewakingscamera). 
- De beslissing van de gemeenteraad van 07 mei 2007 houdende goedkeuring van het 

algemeen reglement op de administratieve sancties en latere wijzigingen.  
- Het Koninklijk Besluit van 08 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het 

gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de 
beeldverwerkingsactiviteiten. 

- Het Koninklijk Besluit van 28 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 
februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er 
camerabewaking plaatsvindt. 

- De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

- De gecoördineerde statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van 
Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, afgekort IVLA, d.d. 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. 

- De beslissing van de Raad van Bestuur van IVLA in zitting van 25 juni 2020 houdende 
 goedkeuring van het intergemeentelijk cameraproject in de strijd tegen sluikstorten en   

       zwerfvuil. 

Relevante documenten 

- Schrijven van IVLA d.d. 22 juli 2020 betreffende het intergemeentelijk cameraplan in de 
strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil. 

- Het reglement en protocol voor het gebruiken van verplaatsbare vaste camera’s op een 
niet-besloten plaats. 

- IVLA beleidsplan 2020-2025.  
- Advies dienst Omgeving. 
- Advies Politie.  
- Lijst glasbollen 2020.  
- Bijkomende mail van IVLA d.d. 11 september 2020 betreffende het aangepaste protocol 

na enkele opmerkingen en adviezen van DPO’s (data protection officer).  
- Bijkomende mail van IVLA d.d. 18 september 2020 betreffende het aangepaste protocol 

(artikel 10 Procedure).  
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Feiten/context/motivering 

Sluikstorten en zwerfvuil zijn een algemene bron van ergernis. Een hardnekkige problematiek 
met een grote maatschappelijke impact die een integrale aanpak vergt. 
De gemeente blijft samen met IVLA sterk investeren op het vlak van preventie en 
sensibilisering daar de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil een integrale aanpak vergt. 
Cameratoezicht kan een nuttig hulpmiddel vormen voor de objectieve waarneming van 
overlastproblemen, de preventieve aanpak ervan en het opsporen van daders, slachtoffers en 
getuigen. 
De gemeenteraad dient een positief advies te geven over het gebruik van (tijdelijke) vaste 
bewakingscamera's op een niet-besloten plaats op het grondgebied van de gemeente. 
De gemeenteraad moet daarbij de korpschef van de lokale politie raadplegen teneinde een 
positief veiligheidsadvies te verkrijgen. 
Er moet rekening gehouden worden met de aanbevelingen omtrent de bescherming van de 
privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot cameratoezicht op de openbare weg. 
De nodige wettelijke pictogrammen in de buurt worden aangebracht opdat de burger 
geïnformeerd is over het cameratoezicht op de plaatsen die hij/zij betreedt waarmee de 
gefilmde persoon onmiddellijk zijn voorafgaande toestemming geeft om gefilmd te worden. 
De Raad van Bestuur van IVLA heeft, na diverse besprekingen met verschillende 
stakeholders, een cameraproject goedgekeurd waarbij 'tijdelijke' vaste camera's onder 
coördinatie van IVLA zullen ingezet worden op het grondgebied van de deelnemende 
gemeenten in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil, problematieken die vallen onder de 
statutaire opdracht van de opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging zoals hierboven 
omschreven. 
De camera's zullen op tijdelijke basis gericht worden ingezet aan glasbollen, andere collectieve 
afvalinzamelsystemen en op hotspots waar sluikstorten en/of zwerfvuil problematisch worden 
vastgesteld. 
Het inzetten van 'tijdelijke' vaste camera's heeft volgende doelstellingen : 

- sensibilisering en preventie (afschrikken potentiële daders - gedragsverandering) 
- eventueel vaststellen van inbreuken, overtreders identificeren, verzamelen van 

bewijslast en inbreuken beteugelen, onder meer op basis van de gemeentelijke 
administratieve sancties 

- optimaliseren van de ingezette preventieve maatregelen. 
Het inzetten van 'tijdelijke' vaste camera's zorgt voor de nodige ondersteuning bij de 
handhaving van sluikstorten en zwerfvuil. 
IVLA zal na gunstig advies van de gemeenteraad onder meer instaan voor :  

- het plaatsen van de camera's 
- het bekijken en verwerken van de beelden 
- het opmaken bij een eventuele vaststelling van een bestuurlijk verslag waar mogelijk of 
overmaken van de beelden aan de lokale politie indien nodig. 

De aankoop van de camerasystemen zal door IVLA gebeuren. 
In het reglement en protocol wordt het kader vastgelegd waarbinnen IVLA inzake 
camerabewaking optreedt als feitelijke gebruiker verwerker a posteriori van de beelden 
afkomstig van 'tijdelijke' vaste camera's geplaatst op niet-besloten plaatsen op het openbaar 
domein in het volledige grondgebied van de gemeente. 

Advies van de korpschef 

Gelet op het feit dat omgevingsoverlast, i.c. de strijd tegen sluikstorten, is opgenomen als 
prioritair aan te pakken fenomeen in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. 

Gelet op het feit dat de Politiezone Ronse de inzet van bewakingscamera’s, hetzij vaste 
camera’s hetzij tijdelijk vaste camera’s, als een zeer effectief middel in deze strijd evalueert. 

Gelet op de positieve ervaring van de PZ Ronse inzake het gebruik van de zogenaamde 
camerapalen. 

Gelet op het feit dat een groot deel van de administratieve last bij positieve vaststellingen 
berust bij IVLA en de lokale politie ingeschakeld wordt in een ondersteunende rol (nood aan 
identificatie edm). 
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Gelet op het feit dat IVLA verklaart zich in regel te stellen met de toepasselijke wetgeving 
inzake camerabewaking en privacy-reglementering. 

De hierboven aangehaalde elementen nopen de korpschef tot een positief advies. Er wordt 
evenwel verwacht van IVLA dat het voorliggende protocol verfijnd wordt, ten einde een 
duidelijk werkkader te hebben dat een correcte samenwerking garandeert. In dat opzicht strekt 
het tot aanbeveling om naar een uniforme werkwijze te streven voor alle betrokken politiezones 
(uniforme manier van wederzijdse communicatie, uniform GAS-artikel, …). Een overleg met 
IVLA en de betrokken politiezones is daarom onontbeerlijk. 

Advies dienst Omgeving 

In het beleidsplan van IVLA 2020-2025 wordt bepaald dat gestreefd wordt naar ontzorging 
(punt 3.3.) en het intercommunaal aanpakken van de problemen rond openbare netheid (punt 
5.5).  

Het aanpakken van sluikstorten rond de glasbollen op intercommunaal niveau moet in dit kader 
bekeken worden. 

IVLA zal zorgen voor de camera’s en voor de vaststellingen door 2 IVLA GAS-ambtenaren. 

Op het grondgebied van Ronse zijn reeds camera’s geplaatst. Het is opportuun dat voor de 
samenhang van het camerabeleid het kiezen van de juiste plaatsen van de IVLA camera’s in 
overleg gebeurt met de politie en de Technische Dienst die instaat voor het opruimen van 
zwerfvuil en sluikstorten.  

Voorafgaand aan het voorstel van gemeenteraadsbeslissing dat nu voorligt, is er overleg 
geweest tussen IVLA en de politie  (o.m. 11/03/2020).  

Het verder opvolgen van de GAS-pv’s kan gebeuren volgens de werkwijze die momenteel 
gehanteerd wordt :  

- GAS-pv’s opstellen: door de politie en bijkomend door de 2 IVLA GAS-ambtenaren. 

- Opvolging GAS-pv’s: de door de stad aangestelde provinciale GAS-ambtenaren.  

- Aanschrijven van sluikstorters om de belasting voor opruimen van het sluikstort te  betalen :      
     door de Technische Dienst. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De gemeenteraad adviseert positief over de plaatsing en het gebruik van (tijdelijke) vaste 
bewakingscamera’s op openbaar domein, d.w.z. een niet-besloten plaats die overeenstemt 
met het volledige grondgebied van de gemeente, door de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, afgekort IVLA. 
Artikel 2:  
De gemeenteraad keurt het reglement en protocol als bijlage bij deze beslissing over het 
gebruik van de ‘tijdelijke’ vaste camera’s op een niet-besloten plaats goed. De uitvoeringstijd 
voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke vaste bewakingscamera’s wordt beperkt tot een 
totale duur van 3 jaar. Dit positief advies kan worden hernieuwd op gemotiveerd verzoek van 
IVLA bij het verstrijken van deze geldigheidsduur.  
Artikel 3:  
Dit advies wordt ter kennis gebracht aan IVLA, die instaat voor de aanmelding van de 
bewakingscamera’s bij de politiediensten, de plaatsing van de bij wet vereiste pictogrammen 
en het bij wet voorziene register van de beeldverwerkingsactiviteiten.  
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14. IVLA.                                                                                                                                            
Aanstelling van twee personeelsleden van IVLA die bevoegd zijn tot vaststelling van 
afval gerelateerde inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een 
gemeentelijke administratieve sanctie.                                                                             
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41.  
- De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
- Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden 

inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en 
personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen 
geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 07 mei 2007 houdende goedkeuring van het algemeen 
reglement op de administratieve sancties en latere wijzigingen.  

- Het politiereglement voor de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019. 

Relevante documenten 

Schrijven van IVLA d.d. 15 juli 2020 betreffende het intergemeentelijk cameraplan in de strijd 
tegen sluikstorten en zwerfvuil. 

Feiten/context/motivering 

IVLA, de Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, 
heeft een verzoek ingediend om twee personeelsleden van IVLA aan te stellen als GAS-
vaststeller met betrekking tot inbreuken op het algemeen politiereglement die afval gerelateerd 
zijn.  

Overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties kunnen de categorieën van vaststeller worden uitgebreid tot de personeelsleden van 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

De gemeenteraad kan de bedoelde personeelsleden aanwijzen voor de vaststelling van 
inbreuken op het politiereglement die rechtstreeks in verband staan met de bevoegdheden 
van deze personeelsleden die voortvloeien uit de op hen toepasselijke regelgeving. 

Het betreft de vaststellingen op inbreuken op de openbare netheid op en rond het openbaar 
domein van het algemeen reglement op de administratieve sancties van Ronse met betrekking 
tot de materie sluikstorten; dat bovendien ook bedoeld wordt de vaststelling van overtredingen 
op de specifieke regelgevingen met betrekking tot het beheer van huishoudelijke afvalstoffen 
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

De minimumvoorwaarden waaraan een dergelijk ambtenaar moet voldoen zoals vastgesteld 
bij KB van 21 december 2013 zijn : 

˗ minstens 18 jaar oud zijn 
˗ niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een 

criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, 
behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de 
politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van het recht om 
een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor 
lichamelijke ongeschiktheid 

˗ minstens beschikken over een getuigschrift van het secundair onderwijs 
˗ gedurende een maximale periode van 10 dagen een opleiding hebben gevolgd van 

40 uren. 
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De opleiding omvat vier onderdelen, namelijk : 
1. de wetgeving met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties, met 

bijzondere aandacht voor de verplichtingen van de vaststeller, diens bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden, alsook de rechten en plichten van burgers op voor het 
publiek toegankelijke plaatsen en heterdaadsituaties 

2. conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheersing met minderjarigen 
3. het vaststellen van de overtredingen en de redactie van de vaststelling 
4. de werkingsbeginselen van de politiediensten. 

Overwegende dat : 
˗ xxxx 
˗ uittreksel (model 2) uit het strafregister heeft bezorgd waarop geen enkele 

veroordeling of maatregel vermeld wordt 
˗ beschikt over een diploma van Bachelor in Bedrijfsmanagement (Export-

ExpeditieLogistiek) 
˗ geslaagd is voor de opleiding "Gemeentelijke administratieve sancties - Vaststeller 

( 40 lesuren)". 

Overwegende dat : 
˗ xxxx 
˗ uittreksel (model 2) uit het strafregister heeft bezorgd waarop geen enkele 

veroordeling of maatregel vermeld wordt 
˗ beschikt over een diploma van secundair onderwijs specialisatiejaar thuis- en 

bejaardenzorg 
˗ geslaagd is voor de opleiding "Gemeentelijke administratieve sancties- Vaststeller ( 

40 lesuren)". 

xxxxx en xxxxxx voldoen bijgevolg aan alle voorwaarden om aangeduid te worden als 
vaststeller voor het vaststellen van afval gerelateerde inbreuken zoals hoger bepaald en die 
uitsluitend bestraft kunnen worden met administratieve sancties. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
xxxxxx  en xxxxx aan te duiden als vaststeller van afval gerelateerde inbreuken op en rond het 
openbaar domein op artikel 45 van het algemeen reglement op de administratieve sancties 
van Ronse met betrekking tot de materie sluikstorten, die uitsluitend bestraft kunnen worden 
met administratieve sancties. Ook worden hier bedoeld de vaststelling van overtredingen van 
de specifieke regelgevingen met betrekking tot het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 
Artikel 2: 
xxxxx en xxxxx hiervoor een legitimatiekaart te bezorgen 
 

 Intergemeentelijke samenwerking 

15. Gaselwest.                                                                                                                       
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene 
vergadering van 15 december 2020, goedkeuring van de statutenwijzigingen en de 
wijziging van voorwerp (doel) en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
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Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 
Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij de heer Diederik Van Hamme, raadslid, 
aangeduid werd als vertegenwoordiger en de heer David Vandekerkhove, raadslid, als 
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Gaselwest tijdens de hele legislatuur 
2019-2024. 

Relevante documenten 

Schrijven van 10 september 2020 van de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale 
Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen”, Gaselwest, houdende uitnodiging voor 
het bijwonen van de algemene vergadering in buitengewone zitting op 15 december 2020 met 
vermelding van de agenda. 
Documentatie houdende toelichting per agendapunt. 

Feiten/context/motivering 

De stad werd per aangetekend schrijven van 10 september 2020 opgeroepen om deel te 
nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest die op 15 december 2020 
plaatsheeft in “het Regiogebouw, P. Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk”. 

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden vooreerst hun oorsprong in de verplichte 
aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
(WVV): 

˗ Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap 
ingevolge het nieuwe WVV 

˗ Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging 
˗ Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, 

met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), 
onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en 
vervangen door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening 

˗ Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke 
besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand 
van de Algemene Vergadering 

˗ In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure. 

Gelet op het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht: 
˗ Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle 

naast de reeds in de statuten opgenomen zetel 
˗ Invoeging en/of actualisering van een aantal definities 
˗ Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of 

voormalig lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging 

˗ Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling. 

Aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de inwerkingtreding van 
het WVV) worden enkele wijzigingen aangebracht. 

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering. 

We worden heden geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet 
vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, 
digitaal dan wel schriftelijk. 
Omdat het mogelijk is dat nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs 
en richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent het coronavirus 
COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en 
de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing 
over alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend 
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overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit 
noodzakelijk mocht blijken. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 15 december 2020: 
1. Aanpassen van de statuten als volgt: 
a. Wijziging van het doel/voorwerp 
b. - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II 
    - Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,    
      16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlage       
      1bis en bijlage 3 
    - Toevoegen van een artikel 2bis en artikel 29ter. 
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker 
van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen 
genomen in de agendapunten 1, 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen. 
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet over het Lokaal Bestuur 
houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te 
volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde 
begroting 2021. 
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 
5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit  
        openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als  
        onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ - verslag van de Raad van Bestuur en van de  
        commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura   
        voor de toetredingen per 01 juli 2020 en per 15 december 2020. 

b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
8. Statutaire mededelingen. 
Artikel 2: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Gaselwest met 
inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Gaselwest. 
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Artikel 3: 
-  In geval van een fysieke of digitale algemene vergadering: 

De vertegenwoordiger van de stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Gaselwest op 15 december 2020 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing. 

-  In geval van schriftelijke algemene vergadering: 
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de 
voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het 
standpunt van de stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene 
vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de 
gemeente/stad) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal 
worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de 
deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone 
Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het 
digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 

Artikel 4:  
Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-
mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

In toepassing van Artikel 27 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 
december 2017, verlaat mevrouw Linda Vandekerkhove, algemeen directeur, de 
gemeenteraadszitting voor de behandeling van het volgende agendapunt. 

Organisatieontwikkeling 

16. Stadspersoneel.                                                                                                                
Aanvraag tot het bekomen van het rustpensioen door mevrouw Linda Vandekerkhove, 
algemeen directeur lokaal bestuur Ronse, met ingang van 01 september 2021.                              
Beslissing. 

 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 

De wet van 05 augustus 1978 en latere wijzigingen, houdende economische en budgettaire 
hervormingen meer bepaald de artikels 63 en 64. 

De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 1985, houdende de benoeming van mevrouw 
Linda Vandekerkhove als stadssecretaris. 

De gemeenteraadsbeslissing d.d. 26 maart 2018 betreffende de kennisneming van de 
aanstelling van rechtswege van de stads- en OCMW-secretaris, Linda Vandekerkhove, als 
algemeen directeur aangesteld bij de stad, maar ten dienste van de Stad en het OCMW, vanaf 
25 februari 2018, in toepassing van het decreet over het Lokaal Bestuur. 

Relevante documenten 

De nota d.d. 07 september 2020 van Natalie De Moor, medewerker personeel, en het gunstig 
advies hieromtrent. 

Het schrijven d.d. 15 juni 2020 van mevrouw Linda Vandekerkhove, algemeen directeur lokaal 
bestuur Ronse, houdende de vraag om toegelaten te worden tot het rustpensioen met ingang 
op 01 september 2021. 
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De bevestigingsmail van Ethias van 25 augustus 2020 in verband met de pensioenaanvraag 
van mevrouw Linda Vandekerkhove, algemeen directeur lokaal bestuur Ronse.  

Feiten/context/motivering 

Betrokkene voldoet op 01 augustus 2021 aan alle voorwaarden om van haar rustpensioen te 
kunnen genieten. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Mevrouw Linda Vandekerkhove, algemeen directeur lokaal bestuur Ronse, toe te laten tot het 
rustpensioen met ingang van 01 september 2021. 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

17. Bijkomend agendapunt voorgebracht door de heer Koen Haelters, raadslid, namens 
de sp.a-fractie, houdende het voorstel tot het aanpassen van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad.                                                                                                     
Goedkeuring. 

Besluit: 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

Wonen en omgeving 

18. Bijkomend agendapunt voorgebracht door de heer Lech Schelfout, raadslid, namens 
de Groen-fractie, houdende verzoek aan het stadsbestuur tot het ondertekenen van 
het bomencharter.                                                                                                               
Goedkeuring. 

De heer Lech Schelfout licht zijn bijkomend punt toe en dient de volgende 
ontwerpbeslissing in. 

“Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 
˗ Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer bepaald Artikel 3 §1. 
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Relevante documenten 

Mailbericht van 30 september 2020 van de heer Lech Schelfout, raadslid behorende tot de 
Groen-fractie, met de vraag tot het agenderen van een bijkomend agendapunt voor de 
gemeenteraadszitting van 05 oktober 2020 houdende verzoek aan het stadsbestuur tot het 
ondertekenen van het bomencharter. 

Feiten/context/motivering 

Motivatie 

Het planten van bomen vermindert de klimaatopwarming (opname van CO2). Bovendien 
bieden bomen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (hitte, droogte en 
overstromingen). Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. 
Ze bevorderen tevens de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.  

Via het bomencharter, een burgerinitiatief in samenwerking met Bos+, wordt het engagement 
om meer bomen te planten van de lokale besturen, in samenwerking met eventuele partners, 
geformaliseerd.  
Minister Bart Somers riep alle lokale besturen op om minstens één boom per inwoner te 
planten. Maar het staat elke lokaal bestuur vrij om de eigen ambitie te bepalen. Het 
belangrijkste is dat alle nieuwe aan te planten bomen geregistreerd worden en dat er duidelijke 
doelstellingen op papier worden gezet. 

In Ronse, vooral in het centrum, is er nood aan meer groen en meer bomen. Met het 
ondertekenen van het bomencharter volgt Ronse het voorbeeld van 127 andere Vlaamse 
steden en gemeentes en toont de stad dat het concrete actie onderneemt in het kader van de 
klimaatambities. 

Voordracht 

Op voorstel van de Groen-fractie. 

Besluit : 

Artikel 1:  
De Stad Ronse engageert zich om een significante inspanning te leveren om meer nieuwe 
bomen te planten en om dit engagement, met duidelijke doelstellingen, op papier te zetten. 
Artikel 2: 
De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen toestemming om het 
bomencharter te ondertekenen.” 

De heer Ignace Michaux, schepen, dient, namens de meerderheid, een amendement in 
voor het Artikel 1. van dit bijkomend agendapunt. Hij deelt mee dat er akkoord gegaan 
wordt om zoveel mogelijk bomen te planten op het grondgebied van de Stad Ronse 
zolang het de landbouw geen schade berokkent. 
Er wordt over dit amendement een stemming gehouden per fractie. Alle fracties gaan 
hiermee akkoord. 

Besluit: 
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Voor de fractie CD&V stemmen tegen: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Eva Lamon, 
Leonard Verstichel 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

Voor de fractie N-VA stemmen tegen: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman 

Artikel 2: 
De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen toestemming om het 
bomencharter te ondertekenen. 

19. Bijkomend agendapunt voorgebracht door raadslid Lech Schelfout, namens de  
Groen-fractie, houdende voorstel tot het invoeren van een vuilbakkenplan.                
Goedkeuring. 

De heer Lech Schelfout licht zijn bijkomend agendapunt toe en dient de volgende 
ontwerpbeslissing in. 

“Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 
˗ Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer bepaald Artikel 3 §1. 

Relevante documenten 

Mailbericht van 30 september 2020 van de heer Lech Schelfout, raadslid, namens de Groen-
fractie, inzake de vraag tot het toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van 05 oktober 
2020 van een bijkomend agendapunt houdende het voorstel tot het invoeren van een 
vuilbakkenplan. 

Feiten/context/motivering 

Motivatie 

Tijdens de laatste World Cleanup Day op zaterdag 19 september 2020 verzamelden 
vrijwilligers maar liefst 2,5 ton zwerfvuil. Ondanks de inspanningen van de stadsdiensten, de 
112 GAS-boetes die de politie in 2019 uitschreef voor sluikstorten en het plaatsen van 
verschillende camera’s, vindt toch nog ruim de helft van de Ronsenaars zwerfvuil en 
sluikstorten problematisch (met 54,36% staat zwerfvuil en sluikstorten op een tweede plaats 
in de buurtmonitor 2018 van de politie). 

Een goed beleid tegen zwerfvuil zet in op het voorkomen van afval, het efficiënt maken van de 
afvalinzameling én op handhaving. Ronse zou nog veel meer moeten inzetten op de twee 
eerste aspecten. 

Eén punt uit het tienpuntenplan tegen zwerfvuil dat we met Groen Ronse naar voor schuiven 
is een vuilbakkenplan. Met een vuilbakkenplan engageert de stad zich om meer vuilbakken 
te voorzien op logische publieke plekken waar mensen samen komen. Op zwerfvuilgevoelige 
plekken aan winkels, komen er ook meer vuilbakken bij in samenwerking met lokale 
handelaars. Om sluikstorten te ontmoedigen krijgen alle openbare vuilbakken in Ronse 
kleinere openingen. De huidige veegplannen van de stadsdiensten krijgen ook een update. Zo 
worden publieke vuilbakken, vooral tijdens de vakantieperiodes, verlengde weekends en 
warme dagen waarop veel mensen buiten zijn, vaker leeg gemaakt. Tot slot komen er op 
verschillende plaatsen in de stad ook peukenpalen. 
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Voordracht 

Op voorstel van de Groen-fractie. 

Besluit : 

Artikel 1:  
De Stad Ronse voert een vuilbakkenplan in. Dit plan omvat minstens : 

˗ het plaatsen van (gevoelig) meer publieke vuilbakken op plekken waar mensen samen 

komen 

˗ het, in samenwerking met lokale handelaars, plaatsen van meer vuilbakken op 

zwerfvuilgevoelige plekken nabij winkels 

˗ het vaker legen van publieke vuilbakken, vooral ook tijdens vakantieperiodes, verlengde 

weekends en dagen wanneer er veel mensen buiten zijn 

˗ het plaatsen van peukenpalen op verschillende plaatsen in de stad.” 

De heer Ignace Michaux, schepen, wil inzake dit bijkomend agendapunt de heer Lech 
Schelfout tegemoet komen en stelt voor om de heer Lech Schelfout uit te nodigen om 
samen te zitten met de Technische Dienst voor de verdere bespreking en uitwerking 
van de voorstellen.  
De heer Lech Schelfout gaat akkoord met dit voorstel en trekt bij deze zijn bijkomend 
agendapunt voorlopig terug. 

Besluit: 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

De voorzitter schorst de vergadering omwille van de aanvang van de OCMW-raad die 
gevolgd wordt door de vragenronde. 

 

 
 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de gemeenteraad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


