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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 31 AUGUSTUS 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, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, 
Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, 
Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Pol Kerckhove, Fatima Hbili, raadsleden  

De voorzitter opent de zitting. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 29 juni 2020 worden met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Openbare veiligheid 

1. Tijdelijke politieverordening betreffende de veiligheid bij de doortocht van de 
wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor dames Elite" en "Ronde van Vlaanderen 
voor heren Elite" op het grondgebied van de Stad Ronse op 18 oktober 2020.                                                                                                                                  
Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

2. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                             
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.                                                                    
Goedkeuring. 

3. Overeenkomst van aankoop in der minne van een deel van een perceel weiland in 
Broeke te Ronse.                                                                                                       
Goedkeuring. 

4. Ontwerp van rooilijnplan en voorlopig onteigeningsbesluit voor de onteigening                         
voor het algemeen nut in het kader van de herinrichting van de Mussenstraat, 
Steenveldstraat en Blokstraat.                                                                                                              
Goedkeuring. 

5. Plaatsen van LED-borden op het grondgebied van de Stad Ronse via een 
domeinconcessie.                                                                                                         
Goedkeuring van de concessievoorwaarden en de concessieovereenkomst. 

Wonen en omgeving 

6. Aanvraag tot omgevingsvergunning door nv DRY (dossier 2020/71) houdende het 
verkavelen van percelen voor woningbouw met aanleg van nieuwe wegenis gelegen 
Drieborrebeekstraat 10, Drieborrebeekstraat 8 en Borrekens 1.                                     
Zaak van de wegen.                                                                                                
Goedkeuring. 

7. Verordening inzake het invoeren van een verplicht conformiteitsattest voor nieuwe 
verhuringen vanaf 01 januari 2021.                                                                             
Goedkeuring. 

Leven en welzijn 

8. Partnerschapsovereenkomst tussen de Stad Ronse en Profo vzw voor de ondersteuning 
van zomerschool 2020.                                                                                               
Goedkeuring. 

Vrije tijd 

9. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                                
Oprichting van een Academieraad.                                                                                               
Goedkeuring. 

10. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                                
Goedkeuring mandaat aan Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) voor 
de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van 
persoonsgegevens tussen instanties. 

11. Reglement betreffende het invoeren van de Vrijetijdspas.                                              
Aanpassing. 

12. Reglement van inwendige orde en vaststelling van de tarieven voor het gebruik van de 
cafetaria (1ste verdieping) van het voetbalstadion gelegen op de sportsite 't Rosco. 
Goedkeuring. 
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Verzelfstandiging 

13. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                             
Goedkeuring van de statutenwijziging. 

Intergemeentelijke samenwerking 

14. Actieve participatie aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA in het 
streekbeleid, voor de nieuwe regiowerking, ter vervanging van de participatie aan het 
Samenwerkingsverband 'Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen'.                                      
Goedkeuring. 

15. Welzijnsvereniging Audio.                                                                                                          
1. Kennisname van de jaarrekening 2019.                                                                                          
2. Toetreding van nieuwe leden: gemeente Aalter, gemeente Herk-de-Stad, gemeente 
Kaprijke, gemeente Lievegem, gemeente Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives 
Hogeschool.                                                                                                                         
Beslissing. 

16. Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe Haard".                                                                      
1) Vervanging van een vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur.                                            
2) Vervanging van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.                     
Beslissing. 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Mobiliteit 

17. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Guillaume Devos, raadslid, namens de 
Open Vld-fractie, houdende verzoek aan het stadsbestuur tot indienen van een 
subsidiedossier voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen. 
Beslissing. 

18. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, 
houdende verzoek aan het stadsbestuur tot het veiliger maken van 
schoolomgevingen.  Goedkeuring. 

19. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, 
houdende voorstellen voor een duurzame, vlotte en veilige schoolmobiliteit.           
Goedkeuring. 

Leven en welzijn 

20. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, 
houdende verzoek aan het stadsbestuur tot het opvolgen van de schoolloopbanen 
van jongeren die in de Stad Ronse wonen.                                                                         
Goedkeuring. 

21. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, 
houdende voorstel tot uitreiken van een coronapremie aan het zorgpersoneel uit 
onder andere de woonzorgcentra, de sector van de thuisverpleging en thuishulp.                  
Goedkeuring. 
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Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

01. Politie.                                                                                                                           
Benoeming van een Commissaris van Politie (diensthoofd van de dienst Informatie 
Beheer) bij de Politiezone Ronse.                                                                                                   
Goedkeuring. 

02. Politie.                                                                                                                            
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een contractueel burgerpersoneelslid, 
tewerkgesteld als klusjesman (niveau D) op de Dienst Administratief Beheer bij de 
Politiezone Ronse.                                                                                                           
Goedkeuring. 

03. Politie.                                                                                                                                  
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een contractueel burgerpersoneelslid, 
tewerkgesteld als assistent (niveau C) op de dienst Operationeel Secretariaat bij de 
Politiezone Ronse.                                                                                                      
Goedkeuring. 

04. Politie.                                                                                                                             
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een contractueel burgerpersoneelslid, 
tewerkgesteld als assistent (niveau C) op de dienst Operationeel Secretariaat bij de 
Politiezone Ronse.                                                                                                               
Goedkeuring. 

 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Openbare veiligheid 

1. Tijdelijke politieverordening betreffende de veiligheid bij de doortocht van de 
wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor dames Elite" en "Ronde van 
Vlaanderen voor heren Elite" op het grondgebied van de Stad Ronse op 18 oktober 
2020.                                                                                                                                  
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald Artikel 41 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

De tijdelijke Politieverordening inzake veiligheid bij de doortocht van de wielerwedstrijd “Ronde 
van Vlaanderen voor dames Elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren Elite” op het 
grondgebied van de Stad Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Op zondag 18 oktober 2020 zal de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames Elite” 
en “Ronde van Vlaanderen voor heren Elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruisen. 

De doortocht van deze wielerwedstrijd brengt traditioneel een enorme volkstoeloop met zich 
mee, vooral bij de start, aankomst en langs hellingen en kasseistroken. 

In normale omstandigheden worden tal van commerciële activiteiten en evenementen 
langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd georganiseerd die supporters naar deze zones 
aantrekken. Omwille van de pandemie met het coronavirus COVID-19 is dit absoluut niet 
aangewezen.   
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Zodoende dringen een aantal bijkomende maatregelen zich op om zowel de veiligheid van de 
toeschouwers en de deelnemers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de 
wedstrijd te kunnen garanderen. 

Deze maatregelen zijn vooral gericht zijn op het bewaren van de social distancing tussen 
renners en supporters enerzijds en onderling tussen de supporters anderzijds. 

Om de Ronde van Vlaanderen 2020 beheersbaar te houden kan de burgemeester op basis 
van een risico-analyse, rekening houdende met de verwachte volkstoeloop op bepaalde 
plaatsen en de aard van het terrein, de toegang tot bepaalde zones (= veiligheidszone) langs 
het parcours verbieden voor het publiek of het aantal mensen beperken, wanneer de geldende 
regels inzake social distancing niet kunnen gegarandeerd worden. 

Het organiseren van evenementen of bijkomende commerciële activiteiten is verboden in de 
veiligheidszone. 

Adviezen/visum 

Het advies van de verkeersdienst van de Lokale Politie Ronse 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De volgende tijdelijke politieverordening goed te keuren inzake de veiligheid bij de doortocht 
van de “Ronde van Vlaanderen voor dames Elite” en de “Ronde van Vlaanderen voor heren 
Elite” op zondag 18 oktober 2020 op het grondgebied van de Stad Ronse : 

Tijdelijke Politieverordening veiligheid 
Ronde van Vlaanderen 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968; 

Gelet op het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-
terreinwedstrijden; 

Gelet op de omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019 tot reglementering 
van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden;  

Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies 
voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening; 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet; 

Gelet op de omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving 
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 

Gelet op artikels 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;                      

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 
119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse 
bepalingen; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  

Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de 
overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de 
stad/gemeente; 
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Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke 
administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of 
administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen; 

Gelet op het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties 
op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de 
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een 
beheer op nationaal niveau vereisen; 

Gelet op het KB van 18 mei 2020 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de 
aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag; 

Gelet op het MB van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van 
Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake 
ordehandhaving; 

Overwegende dat op zondag 18 oktober 2020 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor 
dames Elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren Elite" het grondgebied van onze gemeente 
doorkruist; 

Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop 
met zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 

Overwegende dat dit in de context van een pandemie niet aangewezen is;   

Overwegende dat de er in normale omstandigheden tal van commerciële activiteiten en 
evenementen langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden georganiseerd die 
supporters naar deze zones aantrekken; 

Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid 
van de toeschouwers en deelnemers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de 
wedstrijd te kunnen garanderen: 

Overwegende dat die vooral gericht zijn op het bewaren van de social distancing tussen renners 
en supporters enerzijds en onderling tussen de supporters anderzijds; 

BESLUIT: 

Artikel 1 
Om de Ronde van Vlaanderen 2020 beheersbaar te houden kan de burgemeester op basis van 
een risico-analyse, rekening houdend met de verwachte volkstoeloop op bepaalde plaatsen en 
de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten einde de 
openbare rust, veiligheid en gezondheid beter te kunnen beheersen. 

Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn omwille van het aantal mensen, de beperkte mobiliteit, 
de beschikbare ruimte,…  

Artikel 2 
Het organiseren van evenementen of bijkomende commerciële activiteiten is verboden in de 
veiligheidszone. 
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Artikel 3 
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse de toegang tot bepaalde zones langs het 
parcours verbieden voor het publiek of het aantal mensen beperken, wanneer de geldende 
regels inzake social distancing niet gegarandeerd kunnen worden. 

Artikel 4 
In het kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-19 zijn de normen bepaald in het 
Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 en zijn latere aanpassingen, de leidraad om concrete 
beschermingsmaatregelen af te toetsen.  

De generieke gidsen en protocollen voor sportmanifestaties, horeca en evenementen zijn van 
toepassing. 

Daarnaast en onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, 
hanteert de burgemeester de volgende besluiten als normatief kader : 

- Het GAS-reglement van de Stad Ronse hervastgesteld op de gemeenteraad van 07 mei 
2007 en laatst aangepast op de gemeenteraad van 18 mei 2015 

- Besluit van de Vlaamse Regering dd° 17 februari 2012 tot wijziging van het KB van 24 
februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en 
private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 06 
februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 01 juni 
1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het 
maximaal geluidsniveau van muziek en inrichtingen. 

Artikel 5  
Overtredingen op de bepalingen van artikels 2 en 3 van deze verordening zullen worden bestraft 
met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.  

Overtredingen op de bepalingen van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zullen 
bestraft worden overeenkomstig de daarin opgenomen strafbepalingen.  

Artikel 6 
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in het Bestuursdecreet. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

2. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                             
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.                                                                    
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 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 2020/091 van 14 augustus 2020 van de Technische Dienst  
˗ 4 tabellen van grondverkoop 
˗ 4 ontwerpen van akte 
˗ 4 verkoopovereenkomsten 
˗ Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 
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Feiten/context/motivering 

De overeenkomst tussen de Stad Ronse en de bvba Avaronne 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 (inclusief bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief registratierechten btw 
en notariskosten) en een forfait voor ondergrondse staanplaats en bergingen ontvangt. 

In het kader van het Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur 4 
ontwerpen van akte en 4 verkoopovereenkomsten :  

˗ op naam van XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met 
aanhorigheden binnen de residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “APP.19.03”, 
een autostaanplaats “P.05” en een berging “B05”. De grondwaarde van deze 
verkoop bedraagt 22.875,00 EUR. 

˗ op naam van XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een woning met aanhorigheden 
voor lot 1.06 binnen verkaveling 1 van De Stadstuin, zijnde de woning gelegen 
Florent Devosstraat nummer 12.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 
29.524,00 EUR. 

˗ op naam van XXXXXXXXXXX, voor een woning met aanhorigheden voor lot 2.01 
binnen verkaveling 1 van De Stadstuin, zijnde de woning gelegen Florent 
Devosstraat nummer 14. De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 29.139,00 
EUR. 

˗ op naam van XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met 
aanhorigheden binnen de residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “App. 
18.07”een garage “G13” en een berging “B19”.  De grondwaarde van deze verkoop 
bedraagt 22.985,00 EUR. 

Voordracht  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 :  
Keurt de grondverkoop  binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden binnen de 
residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “APP.19.03”, een autostaanplaats “P.05” en een 
berging “B05”, met een grondwaarde van 22.875,00 EUR, goed. 
Artikel 2 :   
Keurt de grondverkoop  binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een woning met aanhorigheden voor lot 1.06 
binnen verkaveling 1 van De Stadstuin, zijnde de woning gelegen Florent Devosstraat nummer 
12, met een grondwaarde van 29.524,00 EUR, goed. 
Artikel 3 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXX, voor een woning met aanhorigheden voor lot 2.01 binnen verkaveling 1 
van De Stadstuin, zijnde de woning gelegen Florent Devosstraat nummer 14, met een 
grondwaarde van 29.139,00 EUR, goed. 
Artikel 4 :  
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden binnen 
de residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “App. 18.07”een garage “G13” en een berging 
“B19”, met een grondwaarde van 22.985,00 EUR goed. 
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3. Overeenkomst van aankoop in der minne van een deel van een perceel weiland in 
Broeke te Ronse.                                                                                                       
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. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/090 van 13 augustus 2020 van de Technische Dienst. 
- Ontwerpakte. 
- Tabel. 
- Plan. 
- Bodemattest. 
- Schattingsverslag. 
- Beslissing van de Deputatie van 08 november 2018 houdende bevestiging van het 

rooilijnplan en onteigeningsplan van Broeke. 
- Ministerieel besluit van 29 juli 2020 houdende goedkeuring van de bevestiging van het 

rooilijnplan en onteigeningsplan van Broeke. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de realisatie van de gedeeltelijke wijziging van de rooilijn van buurtweg nummer 
39, Broeke, deel tussen de Abel Regibostraat en de Ommegangstraat, werd een akkoord in der 
minne getroffen met de eigenares van een perceel weiland voor de grondaankoop. 

De realisatie van de rooilijn kadert in de toekomstige rioleringswerken van Aquafin. 

Het perceel is gelegen langsheen Broeke, kadastraal bekend als 1ste afdeling sectie B, deel van 
nummer 359C. Er werd een akkoord bereikt met de eigenares voor het verwerven van een deel 
van het perceel weiland met een oppervlakte volgens meting van 379m², voor de som  van € 
1.769,15 door de stad te betalen, alle vergoedingen inbegrepen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De grondaankoop in Broeke, voor de realisatie van de rooilijn, van het perceel kadastraal 
gekend als 1ste afdeling, sectie B, deel van nummer 359C met een oppervlakte van 379m² 
wordt goedgekeurd voor de som van 1.769,15 euro. 
Artikel 2:  
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
Artikel 3:  
Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2020 – algemene rekening 
2240000 – beleidsitem 02000 “verwezenlijking straten”.  

4. Ontwerp van rooilijnplan en voorlopig onteigeningsbesluit voor de onteigening                         
voor het algemeen nut in het kader van de herinrichting van de Mussenstraat, 
Steenveldstraat en Blokstraat.                                                                                                              
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 decreet houdende de gemeentewegen van 03 mei 2019. 
- Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. 
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- Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams 
Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. 

Relevante documenten 

- Verslag 2020/092 van 14 augustus 2020 van de Technische Dienst.  
- Rooilijnplan. 
- Onteigeningsplannen VA180, 1/7 tot en met 7/7. 
- Projectnota. 

Feiten/context/motivering 

- Naar aanleiding van de geplande wegen- en rioleringswerken in de Mussenstraat, 
Steenveldstraat en Blokstraat, buurtwegen nummers 3 en 140, werd een ontwerp van 
rooilijn en van gedeeltelijke wijziging van rooilijn opgemaakt. Tegelijkertijd met het 
rooilijnplan werden ook het onteigeningsplan en de projectnota opgemaakt. 

- De werken in de Mussenstraat, Steenveldstraat en Blokstraat beogen de aanleg van 
een nieuwe wegverharding, een gescheiden rioleringsstelsel RWA-DWA en de 
herwaardering van de open grachten voor een optimale buffering.  

- De huidige breedte van het openbaar domein in de Mussenstraat varieert momenteel 
volgens de Atlas van de Buurtwegen tussen de 6 meter en de 9,5 meter. Rekening 
houdend met de benodigde breedte voor de uitwerking van de voorziene infrastructuur 
dient een rooilijn met een breedte van 10 meter voorzien te worden. Voor de 
Steenveldstraat is er een bestaande rooilijn, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 
04 november 2013, op een breedte van 12 meter. Die breedte van 12 meter wordt in 
huidig ontwerp naar analogie van de Mussenstraat gereduceerd tot 10 meter. De 
bestaande rooilijn van de Blokstraat wordt eveneens aangepast in functie van de 
benodigde breedte voor de ontwerpen wegenwerken. 

- Bij de opmaak van het ontwerp van rooilijn en van gedeeltelijke wijziging van rooilijn 
werd ervoor gezorgd om geen woningen of gebouwen te bezwaren. Op die manier 
dient er enkel te worden overgegaan tot de aankoop van voortuinstroken. 

- Om de ontworpen rooilijnen te realiseren dienen grondaankopen te gebeuren. Voor de 
uitvoering van deze grondaankopen werden onteigeningsplannen en een projectnota 
opgemaakt.  

- Volgens de richtlijnen van artikel 10 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 
februari 2017 en op basis van voorgaande info dient de stad een voorlopig 
onteigeningsbesluit te maken. Met deze beslissing geeft het bestuur aan dat ze wil 
overgaan tot onteigening en dat ze de bestuurlijke fase opstart. Het voorlopig 
onteigeningsbesluit wordt gevolgd door een openbaar onderzoek volgens de 
modaliteiten van artikel 17 van voormeld Onteigeningsdecreet. 

- Volgens de richtlijnen van artikel 17 van het Decreet houdende de Gemeentewegen 
van 03 mei 2019 dient de gemeenteraad het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan 
voorlopig vast te stellen. Deze voorlopige vaststelling wordt eveneens gevolgd door 
een openbaar onderzoek volgens de modaliteiten van voormeld decreet. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het ontwerp van rooilijnplan voor de Mussenstraat, Steenveldstraat en Blokstraat wordt 
voorlopig vastgesteld. 
Artikel 2: 
Het dossier zal aan een openbaar onderzoek van commodo en incommodo worden 
onderworpen. 
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Artikel 3: 
Het voorlopig onteigeningsbesluit voor de herinrichting van de Mussenstraat, 
Steenveldstraat en Blokstraat wordt goedgekeurd. 
Artikel 4: 
In het algemeen belang moeten, voor de herinrichting van de Mussenstraat, 
Steenveldstraat en Blokstraat, met de aanleg van riolering en rijweg en de herwaardering 
van de grachten, onroerende goederen worden onteigend conform het Vlaams 
Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. 
Artikel 5: 
De Stad Ronse onderneemt een aantoonbare poging om de goederen minnelijk te 
verwerven en organiseert vervolgens een openbaar onderzoek over de voorgenomen 
onteigening. 
Artikel 6: 
De onteigeningsplannen waarop de in bezit te nemen onroerende goederen omschreven 
en ingekleurd zijn en de projectnota zijn opgenomen en worden gevoegd bij dit besluit. 

5. Plaatsen van LED-borden op het grondgebied van de Stad Ronse via een 
domeinconcessie.                                                                                                         
Goedkeuring van de concessievoorwaarden en de concessieovereenkomst. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2020/093 van 17 augustus 2020 van de Technische Dienst.  
- Ontwerp van concessievoorwaarden. 
- Ontwerp van concessieovereenkomst. 

Feiten/context/motivering 

Bij collegebeslissing van 13 juli 2020 werd principieel akkoord gegaan met de plaatsing van 
twee LED-borden op het grondgebied van Ronse via een domeinconcessie. Deze borden 
kunnen de visuele communicatie in het straatbeeld verbeteren en inwoners informeren over 
gemeentelijke activiteiten, evenementen, werkzaamheden. Eén LED-bord zal geplaatst 
worden aan het Aimé Delhayeplein. De tweede locatie dient nog aangeduid te worden. 

Door de Technische Dienst werd een ontwerp van concessieovereenkomst en –voorwaarden 
opgesteld.  

De overeenkomst bevat onder andere volgende bepalingen : 

 de concessionaris moet de grond die in de concessie gegeven wordt, bezichtigen, 
akkoord gaan met de staat waarin ze zich bevindt en ze als zodanig aanvaarden. 
Bij het verkrijgen van de concessie moet hij er zich toe verbinden de goederen bij 
het einde van de overeenkomst in dezelfde staat achter te laten, met uitzondering 
van de normale slijtage waarvoor de concessionaris niet aansprakelijk is 

 de concessie wordt toegestaan voor een termijn van 15 jaar. De aanvangstermijn 
kan in onderling overleg met de concessionaris aangepast worden binnen een 
redelijke termijn. De concessie is verlengbaar volgens dezelfde onderhavige 
voorwaarden, ook wat de duurtijd betreft, indien ze drie maanden voor de 
overeengekomen einddatum niet wordt opgezegd bij middel van een aangetekende 
zending 

 de zendtijd wordt tussen de partijen evenredig verdeeld, zijnde 50 % toegewezen 
tijd aan publieke boodschappen voor het bestuur en 50 % voorbehouden voor 
commerciële boodschappen in te vullen door de concessionaris. 

 de boodschappen zullen steeds binnen de 24 uur na aanvraag daartoe op de 
videoschermen verschijnen, uitgezonderd in duidelijke crisissituaties, waarin het 
bestuur de boodschappen steeds onmiddellijk kan laten verschijnen 
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 de concessionaris zal op haar kosten instaan voor het periodiek reinigen en 
onderhouden van de videoborden. Hiertoe zal het bestuur toelating geven aan de 
concessionaris belast met deze werken, daar waar mogelijk, gratis het nodige water 
af te nemen van het stadsnet. 

 het bestuur heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zonder dat enige 
opzeg of schadeloosstelling vereist is, de concessie te verbreken indien het 
openbaar belang dit zou eisen of indien de concessionaris in gebreke zou blijven 
de voorwaarden van de concessieovereenkomst na te leven. 

Daarnaast wordt in de overeenkomst beschreven aan welke technische eisen de LED-borden 
en de installatie dienen te voldoen.  

De toewijzing van de concessie gebeurt op basis van volgende gunningscriteria, opgenomen 
in de concessievoorwaarden: 

 zichtbaarheid van de boodschappen (20%)  

 de kwaliteit van de schermen (50%)  

 de gebruiksvriendelijkheid van het Content Management System - 
softwaresysteem (30%). 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het plaatsen van twee LED-borden op het grondgebied van de Stad Ronse via een 
domeinconcessie wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De ontwerpen van concessievoorwaarden en concessieovereenkomst worden aangenomen. 

Wonen en omgeving 

6. Aanvraag tot omgevingsvergunning door nv DRY (dossier 2020/71) houdende het 
verkavelen van percelen voor woningbouw met aanleg van nieuwe wegenis gelegen 
Drieborrebeekstraat 10, Drieborrebeekstraat 8 en Borrekens 1.                                     
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 de 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 bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit). 
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- Het decreet van 04 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van 
sommige Vlaamse bestuurscolleges (DBRC decreet).  

Relevante documenten  

- De aanvraag van DRY nv, met adres Drieborrebeekstraat 8, 9600 Ronse, ingediend 
op 17 april 2020, houdende het verkavelen van percelen voor woningbouw met 
aanleg van nieuwe wegenis, gelegen Drieborrebeekstraat 10 
Drieborrebeekstraat 8 Borrekens 1, kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, 
nummer 0711 G 1e afdeling, sectie B, nummer 0711 F 1e afdeling, sectie B, nummer 
0705 E 1e afdeling, sectie B, nummer 0700 G 1e afdeling, sectie B, nummer 0712 E 
1e afdeling, sectie B, nummer 0705 D 1e afdeling, sectie B, nummer 1196 A 1e 
afdeling, sectie B, nummer 0715 H 1e afdeling, sectie B, nummer 0704 B 1e afdeling, 
sectie B, nummer 1202 B 1e afdeling, sectie B, nummer 1195 B 1e afdeling, sectie 
B, nummer 0703 B 1e afdeling, sectie B, nummer 1187 A 1e afdeling, sectie B, 
nummer 1193 C 1e afdeling, sectie B, nummer 0703 E 1e afdeling, sectie B, nummer 
1193 M 1e afdeling, sectie B, nummer 1193 N 1e afdeling, sectie B, nummer 1185 D 
1e afdeling, sectie B, nummer 0713 C 1e afdeling, sectie B, nummer 1191 D 1e 
afdeling, sectie B, nummer 0708 D  2 1e afdeling, sectie B, nummer 1192 H. 

- De beslissing van de gemeenteraad van 06 oktober 2014 houdende de definitieve 
vaststelling van het rooilijnplan voor de nieuwe toegangs- en ontsluitingsweg tussen 
Borrekens en de Drieborrebeekstraat. 

- Het verslag van de gemeentelijke Omgevingsambtenaar van 13 augustus 2020 met 
betrekking tot dit dossier. 

- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 augustus 
2020 waarbij geoordeeld wordt dat de aanvraag tot Omgevingsvergunning van nv 
Dry (dossier 2020/071) principieel voor vergunning in aanmerking komt. 

- De resultaten van het openbaar onderzoek, georganiseerd naar aanleiding van deze 
aanvraag tot omgevingsvergunning. 

 

Feiten/context/motivering  

Op 17 april 2020 werd door nv DRY een aanvraag ingediend tot het bekomen van een 
Omgevingsvergunning voor het verkavelen van percelen voor woningbouw met aanleg van 
nieuwe wegenis, op de terreinen van de voormalige houtdrogerij nv DRY in de 
Drieborrebeekstraat.  De aanvraag omvat de realisatie van een nieuw tracé wegenis dat 
bedoeld is om openbaar domein te worden.  Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om 
een beslissing te nemen over de zaak van de wegen alvorens de Omgevingsvergunning kan 
worden verleend.  

De nieuwe wegenis situeert zich binnen het rooilijnplan dat definitief werd vastgesteld op de 
gemeenteraad in zitting van 06 oktober 2014.   
De weg wordt centraal op de site aangelegd en maakt een verbinding met de bestaande wegen 
Borrekens ten westen van de site en de Drieborrebeekstraat ten zuidoosten van de site.  

De nieuwe weg heeft een breedte van ongeveer 9.00 m en voorziet in tweerichtingsverkeer. 
Ten oosten van de site versmalt de weg ter hoogte van de bestaande brug om dan aan te 
sluiten op een smallere private wegenis met toegang tot de parkeerplaatsen en de bestaande 
loods op het lot 3.  

Rechtover de Drieborrebeekstraat wordt ter hoogte van de 2de bestaande brug een nieuwe 
verharding aangelegd op privaat terrein voor de ontsluiting van het lot 3 ter hoogte van de 
fabrieksschouw. Verder wordt het lot nog ontsloten door de aanleg van twee smallere 
toegangswegen en twee nieuwe bruggen ter hoogte van het lot 5. 

De nieuwe rijweg wordt aangelegd in KWS verharding en zal een breedte hebben van 6.00 m 
inclusief de boordsteen en greppel. Aan beide zijden wordt een groenzone en voetpadzone 
ingericht met een breedte van 1.50 m. Het voetpad wordt aangelegd in getrommelde 
betonstraatstenen. 
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De voorgestelde wegenis werd voor advies voorgelegd aan de stedelijke Technische Dienst, 
waaruit een aantal voorwaarden voortvloeien, waaraan moet voldaan worden onder meer om 
te beantwoorden aan de vereisten voor de aanleg van openbare wegenis. Ook de stedelijke 
Dienst Mobiliteit en de provinciale Dienst Integraal Waterbeleid formuleerden voorwaarden ten 
aanzien van de aanvraag. 

De Gemeenteraad neemt kennis van het bezwaarschrift dat ingediend werd naar aanleiding 
van het openbaar onderzoek en sluit zich aan bij het standpunt geformuleerd door het College 
van Burgemeester en Schepenen in haar beslissing van 17 augustus 2020.   
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het dossier Zaak van de Wegen binnen de aanvraag tot Omgevingsvergunning 
(dossiernummer 2020/071) van nv DRY voor het verkavelen van percelen voor woningbouw, 
gelegen Borrekens 1 en Drieborrebeekstraat 8-10, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2:  
Volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden: 

- De bepalingen en voorwaarden in het advies van de stedelijke Technische Dienst 
dd° 05 augustus 2020 moeten strikt worden nageleefd, meer bepaald: 

- De verkavelingsaanvraag werd voor het eerst ingediend in 2014.  De verkavelaar 
kreeg in 2014 een vergunning met voorwaarden.  Dezelfde aanvraag wordt opnieuw 
ingediend en werd slechts op enkele beperkte punten aangepast. 

- Het goedgekeurd rooiplan (BS/20/10/2014) blijft de basis voor de opmaak van de 
verkavelingsvergunning. 

- Bij de afbraak dient alle puin verwijderd te worden tot buiten de rooilijnen.  Tussen 
de rooilijnen dienen alle funderingen van de gebouwen en verhardingen te worden 
uitgebroken en verwijderd. 

- Voor alle woongelegenheden van de verkaveling dienen de wachtaansluitingen op 
RWA en DWA op het toekomstige openbaar domein uitgevoerd te worden met 
huisaansluitputjes met metalen deksels op privaat domein.   

- Dit dient ook te gebeuren voor alle bestaande woningen langs de 
Drieborrebeekstraat en Borrekens.  De ligging ervan dient opgenomen te worden in 
het as builtplan. 

- Er werd een aanvullende nota omtrent buffer- en infiltratievoorzieningen en 
regenwater toegevoegd die dient te worden gerespecteerd. 

- Ook de verhardingen op privaat domein dienen op privaat domein gebufferd te 
worden à 330m³/ha. Deze voorwaarde zal verder deel uitmaken van de 
omgevingsaanvraag van de verschillende loten. 

- Er mag geen regenwater stromen van privaat naar openbaar domein.  Dat 
regenwater dient opgevangen te worden in de RWA leiding op privaat domein.  

- De weggoot wordt ter plaatse gevormd.  De trottoirbanden zijn prefab.  De hoogte 
van de trottoirbanden boven de weggoot bedraagt minimum 10 cm. 

- De voetpaden worden aangelegd in getrommelde betonstraatstenen 140/140/80 
genuanceerd en in de massa gekleurd.  De voetpaden dienen aangelegd te worden 
binnen de 2 jaar na de voorlopige oplevering van de wegen- en rioleringswerken 
mits het stellen van een borg ten bedrage van de kostprijs van de aan te leggen 
voetpaden. 

- Alle werken dienen uitgevoerd te worden cfr. de laatste versie van het typebestek 
250 met inbegrip van alle beproevingsmethoden. 

- Alle keuringsattesten en het camera-onderzoek van de volledig nieuwe riolering 
(door een erkend labo) dienen ten laatste twee weken vóór de voorlopige oplevering 
te worden ingediend bij de Technische Dienst van de Stad Ronse (verslag en 
beeldmateriaal). 
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- Vóór de voorlopige oplevering wordt het as built dossier ter beschikking gesteld van 
de Stad Ronse ( 1 exemplaar en digitaal). 

- Het technisch verslag ontbreekt en dient vóór de aanvang van de werken ter 
beschikking te worden gesteld van de Technische Dienst. 

- Het bijzonder bestek dient te worden vervolledigd zodat er tijdens de uitvoering met 
de aangestelde aannemer geen discussie mogelijk is. 

- De procedure “minderhinder” voor de aangelanden dient opgenomen te worden in 
het bijzonder bestek. 

- De voorziene groenstrook tussen de woning Borrekens 78 en de tien 
parkeerplaatsen van lot 5 (tussen profielen 5 en 7) , dient vervangen te worden door 
een voetpadverharding zoals de rest van de voetpaden 

- De groenstroken moeten voorzien worden van een winterharde beplanting met 
inheemse hoogstammige bomen 10/12 uit te voeren vóór de voorlopige oplevering 
van de wegenis- en rioleringswerken en met een waarborg van 2 jaar.  Voorafgaand 
dient een groenplan voorgelegd te worden aan de goedkeuring van de Technische 
Dienst. 

- Voor de aansluiting van de RWA op de Molenbeek dient voorafgaand een 
afzonderlijke toelating bekomen te worden van de Provincie Oost-Vlaanderen. Er 
dient een bereikbare terugslagklep geplaatst te worden op de aansluiting van RWA 
op de Molenbeek. 

- De toplaag in Drieborrebeekstraat tussen Ninoofsesteenweg en het begin van de 
verkaveling dient afgefreesd en vernieuwd te worden (4cm nieuwe toplaag). 

- Voor de aansluiting van de DWA op de collector van Aquafin dient voorafgaand een 
afzonderlijke toelating bekomen te worden van Aquafin. 

- Er mag geen schade aangericht worden aan het nieuwe fietspad tussen de 
Savooistraat en de Drieborrebeekstraat en aan de aanpalende wegenis. 

- De waarborgperiode van alle werken bedraagt 2 jaar. 
- De definitieve oplevering van de wegen- en rioleringswerken dient voorafgegaan te 

worden door een camera-onderzoek over de volledige riolering en dit door een 
erkend labo (met bijkomend verslag en beeldmateriaal). 

- Er dient een waterleiding met inbegrip van brandkranen te worden aangelegd onder 
de toekomstige voetpaden en groenstroken 

- Er dient een plan toegevoegd te worden voor de aanleg van alle andere 
nutsvoorzieningen nl. elektriciteit – gas – Proximus – Telenet.  Deze dienen 
evenzeer aangelegd te worden onder de toekomstige voetpaden en groenstroken. 

- Er dient een voorstel van openbare verlichting, opgemaakt door Fluvius, 
voorafgaand ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de technische dienst. De 
openbare verlichting zal een LED verlichting zijn. 

- De erfdienstbaarheid tussen Drieborrebeekstraat en Drieborrebeek voetweg dient 
te worden gerespecteerd. 

- Na de definitieve oplevering dienen alle gronden gelegen tussen de rooilijnen van 
Borrekens en Drieborrebeekstraat samen met de infrastructuur, openbare 
verlichting en alle nutsvoorzieningen kosteloos afgestaan te worden aan de Stad 
Ronse. Dit is ook voor alle gronden tussen de rooilijnen die momenteel nog geen 
eigendom zijn van de verkavelaar. 

- Vóór de overdracht dient de stad in het bezit te worden gesteld van alle proeven, 
attesten, camera-inspecties, materiaallijsten, fiches van de huisaansluitingen en het 
volledige as builtdossier. 

- Vóór de aanvang van de werken levert de verkavelaar alle eigendomsattesten van 
alle gronden tussen de rooilijnen af aan de Technische Dienst van de Stad Ronse. 

- Voor de opmaak van dit advies werd kennis genomen en gebruik gemaakt van de 
toelichtingsnota van het studiebureau H.DP van 02 juni 2020. 

- De bepalingen en voorwaarden in het advies van de provinciale Dienst Integraal 
Waterbeleid dd° 11.06.2020 moeten strikt worden nageleefd, meer bepaald: 
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- Voorwaarden inzake milderen van het effect van verhardingen: 
- De ondergrondse voorziening voor het vertraagd afvoeren van hemelwater 

afkomstig van de oppervlakte van de wegenis en 80m² per lot met woonprogramma 
moet ondoorlatend aangelegd worden om drainage van grondwater te vermijden. 

- De verdere ontwikkeling van de verkaveling moet voldoen aan het provinciaal 
beleidskader wateradviezen. Deze verhardingen zijn in deze aanvraag niet 
meegenomen.  

- Voorwaarden inzake overstromingsveilig bouwen 
- Het vloerpeil van gebouwen moet voldoende hoog worden gekozen, minstens 30 

cm boven het hoogst waargenomen waterpeil bij wateroverlast. Ook inritten van 
ondergrondse parkings moeten voldoende hoog gerealiseerd worden. 
 

- De ondergrondse constructie wordt waterdicht afgewerkt inclusief de 
doorvoeropeningen van leidingen en de verluchtingsopeningen. De plaatsing van 
een ondergrondse mazouttank is niet toegelaten. 

- Bij de plaatsing van de regenwaterputten wordt erop gelet dat er geen 
overstromingswater de put kan binnendringen. 

- De waterafvoer van de gebouwen wordt verzekerd, eventueel met pompinstallatie. 
Bij een overstroming komen immers ook de riolen onder druk te staan, waardoor ze 
in de omgekeerde richting kunnen stromen. 

- Er wordt een terugslagklep geplaatst op aansluitingen naar de riolering en/of 
regenwaterafvoer. 

- Terreinophogingen worden beperkt tot het gebouw zelf en de toegangszone naar 
het gebouw. Andere terreinophogingen (zoals terrassen, paden, tuin of groenzone, 
…) zijn niet toegelaten. 

- Wij wijzen de aanvrager erop dat het opruimen van afval, sediment of ander 
materiaal dat tijdens een overstroming meegevoerd werd, niet de 
verantwoordelijkheid is van de waterloopbeheerder. 

- Voorwaarden wegens ligging langsheen een waterloop: 
- Langs de waterloop bevindt zich een 5 meterzone voor erfdienstbaarheden. Deze 

strook begint landinwaarts vanaf de uiterste boord van de waterloop waar het talud 
eindigt. De inrichting van deze strook moet compatibel zijn met het (jaarlijkse) 
machinaal onderhoud van de waterloop met een rups- of bandenkraan. Dit houdt 
het volgende in: 

• bijkomende gebouwen in de 5 meterzone zijn verboden, alsook andere in 
de bodem verankerde constructies (tuinhuisjes, schommels, …)  

• de 5 meterzone mag niet worden opgehoogd  
• het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie kan binnen de 5 

meterzone gedeponeerd worden. De waterloopbeheerder heeft geen 
enkele verplichting deze specie verder te behandelen  

• opritten en verharde paden langsheen de waterloop in de 5 meterzone 
kunnen toegelaten worden indien in dezelfde 5m-strook een graszone 
aanwezig is van minstens 3 m te rekenen vanaf de kruin van de waterloop 
landinwaarts voor het deponeren van maaisel en niet-verontreinigde 
ruimingspecie. De verharding moet ook zo worden aangelegd dat deze 
overrijdbaar is met een rups- of bandenkraan van minstens 30 ton. 
Eventuele schade aan de verharding die een gevolg is van normaal 
onderhoud, kan niet ten laste gelegd worden van de waterloopbeheerder  

• personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn 
opdracht werken uitvoeren, hebben er een recht van doorgang en mogen 
er materialen en werktuigen plaatsen om werken aan de waterloop uit te 
voeren  

• er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst. Indien dit om 
veiligheidsredenen toch nodig wordt geacht, moet deze omheining 
geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van 
de oever en mag ze niet hoger zijn dan 1,5 m  
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• dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en 
moeten daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of 
voorzien zijn van een poort  

• bomen of struikgewas langs de waterloop moeten minstens op 0,75 m en 
maximum op 1 m van de taludinsteek worden geplaatst. Hoogstambomen 
langs de waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 10 m 
worden geplant. In het algemeen mogen de beplantingen het machinaal 
onderhoud niet bemoeilijken. 

- De bepalingen en voorwaarden in het advies van de Mobiliteitsambtenaar dd° 
03.06.2020 moeten strikt worden nageleefd, meer bepaald : 

- op privaat terrein worden 1,5 parkeerplaatsen per wooneenheid voorzien voor lot 3, 
voor de overige loten binnen het project wordt dat 1,1 parkeerplaatsen per 
woonentiteit. 

- de procedure tot afschaffing en verplaatsing van de voetweg mag maar gebeuren 
na effectieve realisatie van de rooilijn en nieuwe wegenis. 

- per wooneenheid wordt een inpandige of overdekte fietsenstalling voorzien van 
minstens evenveel stallingen als slaapkamers per wooneenheid 

- per wooneenheid wordt een bergplaats voorzien voor de stockage van afval en 
afvalcontainers 

- de bepalingen en voorwaarden in het brandpreventieverslag dd° 29.05.2020 
moeten strikt worden nageleefd, onder meer: 

- Lot 2 en lot 3 kunnen enkel aanvaard worden indien beide bestaande bruggen door 
de brandweer kunnen gebruikt worden, zoals in het vooroverleg besproken. Ook in 
de vroegere adviezen van Maj. XXXXXXXXX wordt al verwezen naar de stabiliteit 
van de bruggen. Alleen dan hebben de max 40 woongelegenheden die in het oude 
fabriekspand komen lot 3 en de meergezinswoning van lot 2 een tweede ontsluiting. 
Beide bestaande bruggen over de Molenbeek moeten voldoen aan de eisen van de 
brandweer: - minimale vrije breedte: 4 m. - minimale draaistraal: 11 m aan de 
binnenkant en 15 m aan de buitenkant; - minimale vrije hoogte: 4 m; - maximale 
helling: 6%; - draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder verzinken, met een 
maximale asbelasting van 13t er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het 
terrein vervormen. 

7. Verordening inzake het invoeren van een verplicht conformiteitsattest voor nieuwe 
verhuringen vanaf 01 januari 2021.                                                                             
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41, 2°.  
- Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, in het bijzonder de 

artikelen 6 tot en met 11. 
- Decreet van 01 juni 2012 over de beveiliging van woningen door optische 

rookmelders. 
- Besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2019 betreffende de 

woningkwaliteitsbewaking. 
- Besluit van de Vlaamse regering van 18 november 2018 over het lokaal woonbeleid. 
- Ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de subsidiëring 

intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de 
periode 2020-2025. 

- Ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van 
conformiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen. 

- Collegebeslissing d.d. 22 juni 2020 waarin een principiële goedkeuring genomen is 
in verband met de invoering van een verplicht conformiteitsattest voor nieuwe 
verhuringen vanaf 2021. 

- Collegebeslissing d.d. 17 augustus 2020 in verband met de invoering van een 
verplicht conformiteitsattest voor nieuwe verhuringen vanaf 01 januari 2021. 
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Relevante documenten 

- Nota aan de Gemeenteraad van XXXXXXXXXXXXX, huisvestingsambtenaar, d.d. 
19 augustus 2020 in verband met de verordening verplicht conformiteitsattest 
Ronse. 

- Verslag lokaal woonoverleg van 01 juli 2020 (PowerPointpresentatie). 
- Huurmarktrapport Ronse, SOLVA, januari 2020. 
- Kaart Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied 

Ronse, situering afbakeningslijn structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 
Ronse. 

- Model nieuw technisch verslag Wonen Vlaanderen 2021. 

Feiten/context/motivering 

Het conformiteitsattest is een officieel document dat aantoont dat de woning voldoet aan de 
minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen. Dit attest wordt afgeleverd door de burgemeester 
en in sommige gevallen door Wonen-Vlaanderen.  

De gemeenteraad kan het conformiteitsattest verplicht stellen voor woningen die verhuurd, te 
huur of ter beschikking gesteld worden als hoofdverblijfplaats alsook verhuringen met het oog 
op de huisvesting van één of meer studenten. Eveneens kan de gemeenteraad de 
geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperken. 

De Stad Ronse beschikt over een groot percentage oudere woningen. Veel daarvan blijven 
leeg staan of worden verhuurd. De kwaliteit van deze woningen beantwoordt in veel gevallen 
niet aan de kwaliteitsnormen. De woningen met woningkwaliteitsproblemen bevinden zich 
vaak in dichtbevolkte wijken. Die wijken oefenen een sterke aantrekkingskracht uit op 
eigenaars die deze weinig kwaliteitsvolle woningen kunnen verhuren aan woekerprijzen 
wegens het bekende tekort aan goede en betaalbare huurwoningen. Het verplichten van het 
conformiteitsattest voor huurwoningen kan de woningkwaliteit van het huurpatrimonium 
verbeteren.   

In het huidig bestuursakkoord werd de verplichtstelling opgenomen. Daarnaast beantwoordt 
de verplichting aan de uitvoering van het door de gemeenteraad in 2016 goedgekeurd 
Woonplan voor Ronse waarin het werken aan de woonkwaliteit als doelstelling naar voor werd 
geschoven.  

Voor wat betreft de beperking in geldigheidsduur van het conformiteitsattest, wijzigt ook de 
Vlaamse reglementering omtrent woningkwaliteitsbewaking vanaf 01 januari 2021. Een 
woning is conform bij afwezigheid van een gebrek van categorie II en III.  
Gebreken van categorie II zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de 
bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of 
gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning. 
Gebreken van categorie III zijn ernstige gebreken die mensonwaardige 
levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de 
gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning. 
Gebreken van categorie I zijn kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken. 

In een aantal gevallen is het aangewezen de 10-jarige geldigheidsduur van het 
conformiteitsattest te beperken, ook al zijn er geen gebreken van categorie II en III. 
Door de geldigheidsduur van het conformiteitsattest te beperken, is een verdere opvolging van 
de woning mogelijk.  
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Die opvolging is gewenst bij :  

- vochtproblemen: die hebben een grote invloed op de levenskwaliteit voor de 
bewoner en de duurzaamheid van het pand. Het reglement voorziet in een 
beperking van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest naar 3 jaar indien de 
woning één of meerdere gebreken vertoont die betrekking hebben op vochtschade 

- een combinatie van meerdere gebreken van categorie I : de gebreken van categorie 
I vervullen een knipperlichtfunctie voor de potentiële verslechtering van een woning. 
Het reglement voorziet in een beperking van de geldigheidsduur van het 
conformiteitsattest naar 3 jaar indien de woning 4 gebreken van categorie I vertoont 

- woningen die nog niet voldoen aan de dubbelglasverplichting: vanaf 01 januari 2023 
is een woning niet meer conform louter op basis van het niet voldoen aan de 
dubbelglasverplichting. De dubbelglasverplichting geldt enkel voor de leefruimtes, 
keukens, slaapkamers en badkamers van een woning. De woning voldoet ook aan 
de dubbelglasnorm als de energiescore lager ligt dan de grenswaarde die de 
Vlaamse regering heeft vastgesteld. Die grenswaarden zijn 600 kWh/m² voor een 
open bebouwing, 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing, 500 kWh/m² voor een 
gesloten bebouwing en 400 kWh/m² voor een appartement. Het reglement voorziet 
in een beperking van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest tot en met 31 
december 2022 indien de woning niet voldoet aan de dubbelglasverplichting. 

Op het lokaal woonoverleg van 01 juli 2020 werd het voorstel om de verplichting een 
conformiteitsattest te kunnen voorleggen bij nieuwe verhuringen vanaf 2021 en om de 
geldigheidsduur van het conformiteitsattest te beperken, positief geadviseerd. 

Sinds 2020 vormt de Stad Ronse samen met de gemeenten Kluisbergen en Maarkedal een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband lokaal woonbeleid met SOLVA als initiatiefnemer. 
Het vaststellen en toepassen van een verordening verplicht conformiteitsattest werd door de 
Stad Ronse gekozen als aanvullende activiteit in het subsidiedossier, alsook het vaststellen 
en toepassen van een reglement waarbij de geldigheidsduur van het conformiteitsattest 
beperkt wordt.  
Het toepassingsgebied wordt in de verordening afgebakend . 
De verordening zal enkel gelden voor nieuwe verhuringen, tehuurstellingen en 
terbeschikkingstellingen alsook voor verhuringen met het oog op de huisvesting van één of 
meer studenten vanaf 2021.  

Vermits de meeste huurwoningen zich concentreren in en rond de invalswegen en in en rond 
het centrum van de Stad Ronse zal de verplichting op het hebben van een conformiteitsattest 
gelden binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Ronse (volgens het Provinciaal 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedgekeurd op 22 december 2008. Het PRUP bevat de deelRUP's 
'Afbakeningslijn', 'Zonnestraat - Snoecklaan', 'Molenbeek-west', 'Pontstraat-west', 'De Nieuwe 
Leie'), waarbij de verplichting eerst geldt voor de oudste woningen (Kaart Provinciaal Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Ronse, situering afbakeningslijn 
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Ronse). 
Daarenboven is de verordening ook van toepassing op categorieën van woningen, waar ook 
gelegen, waar zich meer woningkwaliteitsproblemen kunnen stellen. De verplichting geldt 
daarom ook voor : 

- alle woningen die in de periode van 2 jaar voorafgaand aan de verhuring, 
tehuurstelling of terbeschikkingstelling alsook verhuringen met het oog op de 
huisvesting van één of meer studenten, op eender welk moment op het gemeentelijk 
leegstandsregister hebben gestaan 

- alle woningen waarvoor in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de verhuring, 
tehuurstelling of terbeschikkingstelling alsook verhuringen met het oog op de 
huisvesting van één of meer studenten, een Omgevingsvergunning voor het 
opdelen van het pand in meerdere woongelegenheden werd afgeleverd.  

Op die manier streeft Ronse naar een preventieve aanpak die ervoor zorgt dat verhuurders 
hun huurwoningen in orde brengen vooraleer over te gaan tot verhuring. 
Het niet-naleven van de verplichting zal gesanctioneerd worden met een gemeentelijke 
belasting. 



 

 20/44 

 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 17 augustus 2020. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De verordening verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen als volgt goed te keuren: 

Verordening inzake het invoeren van een verplicht conformiteitsattest voor nieuwe 
verhuringen 

Artikel 1: 
De verhuurder moet vooraleer over te gaan tot verhuring of ter beschikkingstelling van 
een woning als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van één of meer 
studenten, een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen voor :  
1.    Woningen gelegen in het afgebakend kleinstedelijk gebied van Ronse. 

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd op basis van het kadastraal bouwjaar 
van de woning : 
- vanaf 01 januari 2021 voor woningen van 75 jaar en ouder (kadastraal bouwjaar 

in 1946 en eerder) 
- vanaf 01 januari 2022 voor woningen van 65 jaar en ouder (kadastraal bouwjaar 

in 1956 en eerder) 
- vanaf 01 januari 2023 voor woningen van 50 jaar en ouder (kadastraal bouwjaar 

in 1973 en eerder) 
- vanaf 01 januari 2024 voor woningen van 40 jaar en ouder (kadastraal bouwjaar 

in 1984 en eerder) 
- vanaf 01 januari 2025 voor woningen van 30 jaar en ouder (kadastraal bouwjaar 

in 1995 en eerder) 
- vanaf 01 januari 2026 voor woningen van 20 jaar en ouder (kadastraal bouwjaar 

in 2006 en eerder) 
- vanaf 01 januari 2027 voor alle huurwoningen ouder dan 20 jaar, te rekenen 

vanaf de datum van het kadastraal bouwjaar. 
2.    Woningen, waar ook gelegen,  die in de periode van 2 jaar voorafgaand aan de 

verhuring, tehuurstelling of terbeschikkingstelling op eender welk ogenblik op het 
gemeentelijk leegstandsregister hebben gestaan. 

3.      Woningen, waar ook gelegen, waarvoor in de periode van 5 jaar voorafgaand aan 
de verhuring, tehuurstelling of terbeschikkingstelling een omgevingsvergunning voor 
het opdelen van het pand in meerdere woongelegenheden werd afgeleverd. 

Artikel 2: 
Deze verplichting wordt ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen, tehuurstellingen en 
terbeschikkingstellingen alsook verhuringen met het oog op de huisvesting van één of 
meer studenten, vanaf 01 januari 2021. 
Artikel 3: 
De geldigheidsduur van het conformiteitsattest wordt beperkt tot 3 jaar indien : 
˗ de woning gebreken vertoont die betrekking hebben op vochtschade en/of, 
˗ de woning 4 gebreken van categorie I vertoont. 
Voor conformiteitsattesten afgeleverd voor 01 januari 2023 wordt de geldigheidsduur  van 
het attest beperkt tot en met 31 december 2022 indien de woning niet voldoet aan de 
dubbelglasverplichting. 
Artikel 4: 
De behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest is gratis. 
Artikel 5: 
Op het niet hebben van een verplicht conformiteitsattest kan een belasting worden 
geheven.  
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Artikel 6:  
Deze verordening treedt in werking na de goedkeuring ervan door de gemeenteraad en 
door de Vlaamse minister van Wonen.  
Artikel 7:  
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Vlaamse minister van Wonen 
en SOLVA.  
Artikel 8:  
De Dienst Huisvesting volgt dit verder op. 

Leven en welzijn 

8. Partnerschapsovereenkomst tussen de Stad Ronse en Profo vzw voor de 
ondersteuning van zomerschool 2020.                                                                                               
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40§1 en 56§1. 

Relevante documenten 

De Partnerschapsovereenkomst van 03 juli 2020 tussen Profo vzw en de Stad Ronse 

Feiten/context/motivering 

Het Go! Onderwijs (Campus Da Vinci en Basisschool Decroly) en Lokaal Bestuur Ronse 
organiseren samen de Zomerschool. Deze bestaat uit 4 klassen waar leerlingen in kleine 
groepjes met leeftijdsgenoten aan de slag gaan rond de Nederlandse taal en wiskunde.  

Deze lessen moeten afgewisseld worden met een ruim aanbod aan ontspanning, sport en 
spel. Hiervoor wordt samengewerkt met de afdeling Vrije Tijd. Zij hebben echter onvoldoende 
animatoren om in te staan voor de 4 groepen. Hierdoor wensen we ook beroep te doen op 
Profo vzw. 
Het Go! Onderwijs had reeds een goede samenwerking met deze vzw en bovendien hebben 
zij reeds ervaring in het ondersteunen van zomerscholen in andere gemeenten en steden. 

Profo vzw stelt zich als doel jongeren die moeilijk hun weg vinden in onze samenleving via 
verschillende trajecten te ondersteunen in het verwerven en versterken van hun competenties. 
Op deze manier zijn zij een mooie aanvulling op het aanbod van de afdeling Vrije Tijd. 

De vzw Profo zal gedurende de zomerschool 1 groep leerlingen telkens begeleiden van 12u30 
– 16u30. 
De totale kostprijs voor deze begeleiding bedraagt 1.455,44 euro. 
De stad ontvangt voor de zomerscholen een subsidie van 10.000 euro waardoor deze uitgave 
gesubsidieerd wordt. 
 
Voordracht 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen van 03 augustus 2020. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
 

Enig artikel:  
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 03 augustus 2020 te 
bekrachtigen en de partnerschapsovereenkomst tussen Stad Ronse en Profo vzw hierbij 
gevoegd als bijlage goed te keuren voor de ondersteuning van zomerschool 2020. 
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Vrije tijd 

9. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                                
Oprichting van een Academieraad.                                                                                               
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Regelgeving van het Niveaudecreet voor Deeltijds Kunstonderwijs van 09 maart 2018, 
Hoofdstuk 1, Artikel 3, Paragraaf 2°. 

Relevante documenten 

Nota van 06 juli 2020 betreffende de oprichting van een Academieraad voor de Kunstacademie 
Vlaamse Ardennen. 

Feiten/context/motivering 

Conform de regelgeving van het Niveaudecreet voor Deeltijds Kunstonderwijs, wil de 
Kunstacademie graag een Academieraad oprichten. 

Volgens het Decreet is een Academieraad ‘een niet verplicht participatieorgaan van leerlingen, 
betrokken personen, personeelsleden en de lokale gemeenschap dat het schoolbestuur 
adviseert over aangelegenheden die hen rechtstreeks aanbelangen’. 

Directie en Beleid van de Kunstacademie zien een grote meerwaarde in een Academieraad en 
willen graag ‘inspirerend overleg en advies’ organiseren over : 

- de pedagogische afstemming van het opleidingsaanbod op de noden van alle betrokken 
partijen van de Academie 

- de werking van de Academie in haar lokale culturele context 
- het algemeen beleid van de Academie, met het oog op duurzaam en kwaliteitsvol 

kunstonderwijs. 

De Academieraad van de Kunstacademie wordt als volgt samengesteld : 
˗ 2 leerlingen uit het Hoger Secundair Onderwijs (15-18 j.) (waarvan 1 reserve) 
˗ 2 volwassen leerling (waarvan 1 reserve) 
˗ 2 ouders van leerlingen (waarvan 1 reserve) 
˗ 2 personeelsleden uit het onderwijzend personeel (waarvan 1 reserve) 
˗ 1 administratief personeelslid (secretaris) 
˗ 3 afgevaardigden van de lokale inrichtende macht (schepen Joris Vandenhoucke, 

schepen Brigitte Vanhoutte, afdelingshoofd Vrije Tijd, XXXXXXXXX) 
˗ 1 directielid van het Cultuurcentrum De Ververij 
˗ 2 vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap (bijvoorbeeld islamitische 

gemeenschap en ‘Huis van het Kind’) 
˗ vertegenwoordiger van het Officieel Onderwijs (Gemeenschapsonderwijs) 
˗ vertegenwoordiger van het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs (Katholiek Onderwijs) 
˗ 2 expert-kunstenaars (uit verschillende kunstdomeinen) 
˗ 1 vertegenwoordiger van de ‘Vriendenkring van de Kunstacademie’ 
˗ 1 personeelslid uit het Beleidsteam (afwisselend per domein) 
˗ de directeur van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen. 

De Academieraad kiest een voorzitter in haar midden, doch dit kan geen personeelslid van de 
Kunstacademie noch een vertegenwoordiger van het lokale bestuur zijn. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Enig artikel: 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van een Academieraad voor de Kunstacademie 
Vlaamse Ardennen. 

10. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                                
Goedkeuring mandaat aan Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) 
voor de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische doorgifte 
van persoonsgegevens tussen instanties. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41. 
˗ Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer, artikel 8. 

Relevante documenten 

- Brief OVSG (de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten) betreffende het afsluiten 
van protocollen voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen schoolbesturen en 
andere instanties: mandatering aan OVSG. 

- Brief Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) ref. VTC/O/2019/01. 
- Brief Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) ref. VTC/A/2019/07.  
- Verklaring op eer “Aansluting algemene protocollen onderwijs”. 

Feiten/context/motivering 

De elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar een andere 
instantie of naar een externe overheid vereist een protocol, gesloten tussen de betreffende 
instanties. 

Het schoolbestuur en zijn onderwijsinstellingen doen veelvuldig dergelijke mededelingen naar 
instanties zoals het Ministerie van Onderwijs en Vorming (bv. AGODI), onderwijsinspectie, 
CLB, ondersteuningsnetwerk, scholengemeenschap, LOP, De Lijn… en vice versa. 
Deze mededelingen vloeien hoofdzakelijk voort uit reglementaire bepalingen en hebben aldus 
een wettelijke grondslag. 

Het Ministerie van Onderwijs en Vorming, de onderwijskoepels en het GO! hebben in 
samenwerking met de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van 
persoonsgegevens (hierna VTC), omwille van administratieve vereenvoudiging en 
planlastvermindering, algemene protocollen ontwikkeld die voor alle onderwijsinstellingen 
gelden. 

Om dezelfde redenen wordt voorzien in een vereenvoudigde procedure waarbij de 
onderwijskoepels kunnen worden gemandateerd om na de onderhandelingen zowel hun DPO 
het advies te laten verlenen als het algemeen protocol te ondertekenen, in naam en voor 
rekening van de schoolbesturen. 
De algemene protocollen worden na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen 
gepubliceerd op de website van OVSG. 

Het schoolbestuur heeft na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen drie maanden 
de tijd om alsnog het algemeen protocol te verwerpen na een negatief advies van de eigen 
DPO (opt-out). 

In de brief van OVSG worden alle principes van deze vereenvoudigde procedure en 
mandatering uiteengezet, met inbegrip van de mogelijkheid tot opt-out. 

In de brieven van de VTC (advies ref. VTC/O/2019/1 en ref. VTC/O/2019/07) wordt deze 
werkwijze met een vereenvoudigde procedure voor de totstandkoming van algemene 
protocollen en bijbehorende mandatering aan OVSG bevestigd. 
De werkwijze werd tevens goedgekeurd in de Werkgroep Informatieveiligheid VVSG van 25 
november 2019. 
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Het schoolbestuur blijft als verwerkingsverantwoordelijke van de onderwijsinstelling gebonden 
door de bepalingen opgenomen in het protocol, inclusief de beveiligingsmaatregelen. 

Het schoolbestuur heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangemeld bij de 
VTC en beschikt over een goedgekeurd informatieveiligheidsplan (verklaring op eer). 

Het advies VTC ref. VTC/O/2019/07 wijst erop dat de betreffende gegevensuitwisseling 
expliciet opgenomen moet worden in het register van verwerkingsactiviteiten, met verwijzing 
naar de maatregelen die worden voorzien in het algemeen protocol. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Akkoord te gaan met het principe van de mandatering en de verklaring op eer. 
Artikel 2: 
OVSG te machtigen om te onderhandelen over het algemeen protocol. 
Artikel 3: 
De DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, te machtigen om het 
verplicht advies te verlenen. 
Artikel 4: 
De algemeen directeur van OVSG, de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten, te 
machtigen om het protocol in naam en voor rekening van het schoolbestuur te ondertekenen. 
Artikel 5: 
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de beslissing over het al dan 
niet goedkeuren van het algemene protocol en de verdere uitvoering indien van toepassing. 

11. Reglement betreffende het invoeren van de Vrijetijdspas.                                              
Aanpassing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3. 
- Het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen 

ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport. 
- Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 29 

maart 2019 houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 17 mei 2010 houdende de invoering van de 

vrijetijdspas.  
- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 30 september 2019 

met betrekking tot de optmimalisatie van de VT-pas. 
 
Relevante documenten 

- De afsprakennota vrijetijdsparticpatie van 30 september 2019 afgesloten tussen het 
Stadsbestuur Ronse, vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, vzw LEJO en De 
Vrolijke Kring. 

- De nota inzake de Vrijetijdspas van de afdeling Vrije Tijd van 06 augustus 2020. 
- Het ontwerp van aangepast reglement opgesteld door de afdeling Vrije Tijd. 

 
Feiten/context/motivering 

Het belang van toegang tot een kwaliteitsvol aanbod aan sport, cultuur en spel wordt vaak 
onderschat. Maar ze spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van jongeren en bevorderen 
de fysieke en geestelijke gezondheid van onze bewoners. Tegelijk brengen sport en cultuur 
ook mensen met een diverse achtergrond samen en bevorderen ze op die manier de sociale 
cohesie van onze stad. 



 

 25/44 

Om dit potentieel ten volle te gebruiken is het belangrijk dat het vrijetijdsaanbod zo 
laagdrempelig mogelijk wordt. Het bestuur heeft die noodzaak erkend in haar 
bestuursakkoord. Ook in het ontwerp van meerjarenplan van de afdeling voorziet in het 
toegankelijk maken van het vrijetijdsaanbod voor de (kwetsbare) Ronsenaars. In dat kader 
voorzien we in ons meerjarenplan verschillende actieplannen die tot doel hebben diverse 
drempels tot participatie aan het lokaal aanbod weg te nemen. Een van de actieplannen die in 
dit kader wordt opgemaakt is het verder uitbreiden van de Vrijetijdspas als instrument. 

In dat kader verleende het college reeds zijn principieel akkoord voor de volgende 
aanpassingen aan de werking Vrijetijdspas: 

- het proactief verstrekken van de VT-pas categorie 1 (kwetsbare doelgroepen) 
- uitbreiding van de geboden korting van 70% met de activiteiten van de diensten 

Toerisme en de bibliotheek alsook de inschrijvingsgelden voor de Kunstacademie 
Vlaamse Ardennen 

- uitbreiding van de VT1-pas kortingen tot de jaarabonnementen en inschrijvingsgelden 
van erkende clubs en verenigingen. De voorgestelde korting bedraagt 50% op de 
basistarieven waarvan 25% wordt terugbetaald door de stad na bewijs van inschrijving. 

Er werd wel gevraagd om voorafgaand aan een gemeenteraadsbeslissing de verschillende 
Adviesraden te informeren en te consulteren omtrent de gesuggereerde aanpassingen gezien 
dit een directe impact kan hebben op de organisatie van de clubwerking. 

Consultatie Adviesraden 

De verschillende Adviesraden werden geconsulteerd en volgende adviezen werden verkregen 
: 

- Cultuurraad: positief advies zonder bijkomende opmerkingen 
- Jeugdraad: positief advies en vraag om dit uit te breiden tot de aankoop van uniformen 
- Sportraad: positief advies voor zover dat clubs autonoom de keuze krijgen om wel dan 

niet in het systeem te stappen. Instappen in een dergelijk systeem kan immers 
vergaande financiële consequenties hebben. 

Een verplichte toepassing binnen alle erkende verenigingen zou duidelijker te communiceren 
zijn en eenvoudiger te organiseren. Een dergelijke drastische aanpassing zou echter op heel 
wat weerstand botsen en het draagvlak voor een inclusief beleid kunnen schaden.  
Daarom wordt geopteerd voor een stimulerend beleid waarbij verenigingen die in het systeem 
stappen : 

- beter scoren in de verdeling van de werkingssubsidies 
- extra promotie krijgen door opname in de VT1-pas communicatie. 

In het kader van de coronacrisis wordt voorgesteld om éénmalig (werkingsjaar 2020-2021) ook 
de 25% korting te vergoeden die volgens het reglement door de deelnemende erkende 
verenigingen moet worden gedragen. In de huidige context kan immers moeilijk een financiële 
inspanning worden gevraagd van de verenigingen. Anderzijds is er gezien de dalende 
koopkracht net nood aan een laagdrempelige toegang tot het vrijetijdsaanbod. Hiervoor werd 
een bedrag van 40.000 euro weerhouden in de middelen van het noodfonds wat ruimschoots 
voldoende zou moeten zijn om deze financiële inspanning te dekken. 
 
Advies 

Gelet op het positief advies van de Financieel Directeur verkregen op 05 augustus 2020. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
De voorgestelde aanpassingen aan het reglement betreffende het invoeren van de  
Vrijetijdspas, met als doel de toegankelijkheid van de bewoners tot het lokaal vrijetijdsaanbod 
verder te versterken, als volgt goed te keuren : 
 

REGLEMENT VRIJETIJDSPAS 
 
Artikel 1. Doel 
De vrijetijdspas is een instrument dat het recht en de mogelijkheid geeft voor iedereen om 
vrijwillig te participeren in het selectief aanbod van de stedelijke vrijetijdsdiensten alsook van 
de deelnemende erkende lokale verenigingen. (vlg. decreet van 18 januari 2008 
Participatiedecreet). 

Artikel 2. Doelpubliek en soorten financiële kortingen 
Het doelpubliek bestaat uit 2 categorieën : 
Een eerste categorie (VTP1), die als ze voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 
3, krijgt een prijsreductie tussen 70% en 80% al naargelang de soort vrijetijdsactiviteit, en dit 
berekend op de basisprijs van de door de stedelijke vrijetijdsdiensten georganiseerde 
activiteiten zoals ze omschreven zijn in artikel 4. 
Deze zelfde categorie krijgt eveneens een prijsreductie van 50% op inschrijvingen of 
jaarabonnementen bij de deelnemende erkende verenigingen van de Stad Ronse. 25% van 
de aldus verstrekte vergoedingen wordt door de stad terugbetaald aan de clubs. 
Een tweede categorie (VTP2) krijgt een prijsreductie tussen 8% en 38% al naargelang de soort 
vrijetijdsactiviteit en de frequentie ervan en dit berekend op de basisprijs van de door de 
stedelijke vrijetijdsdiensten Cultuur, Jeugd en Sport georganiseerde activiteiten zoals ze 
omschreven zijn in artikel 4. 

Artikel 3. Voorwaarden 
Alle gebruikers van de VT-pas (zowel VTP1 als VTP2) moeten ingeschreven zijn in het 
bevolkingsregister van de Stad Ronse. 
De VTP1 categorie moet bijkomend aan de volgende voorwaarden voldoen : 

• aanspraak kunnen maken op het OMNIO-statuut  
• of via een door het Sociaal Huis uitgereikt attest kunnen aantonen dat ze zich in een 

juridische situatie van schuldhulpverlening of bijzondere omstandigheden bevindt. 
Vermelde voorwaarden zullen opnieuw gecontroleerd worden bij het aanschaffen van een 
nieuwe vrijetijdspas, zoals bepaald in artikel 6. 

De VTP2 categorie moet aan geen bijkomende voorwaarden voldoen. 

Artikel 4. Van toepassing zijnde activiteiten 
Enkel de volgende activiteiten, georganiseerd door de stedelijke vrijetijdsdiensten, komen in 
aanmerking voor kortingen op vertoon van de vrijetijdspas : 
Het volledig aanbod van het Cultuurcentrum De Ververij georganiseerd door de dienst Cultuur  
Alle sportkampen en lessenreeksen georganiseerd door de dienst Sport  
De vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren georganiseerd door het lokaal bestuur  
Alle activiteiten georganiseerd door de dienst toerisme 
Alle activiteiten georganiseerd door de bibliotheek 
Inschrijvingsgelden bij de Kunstacademie Vlaamse Ardennen 
Inschrijvingsgelden of jaarabonnementen bij verenigingen die het stadsbestuur op de 
voorgeschreven manier hebben geïnformeerd van hun wens om in te tekenen op het systeem 
van de VT-pas. 

Artikel 5. Verstrekking 
Jaarlijks ontvangt het doelpubliek van de VTP1 automatisch de VT-pas alsook een 
begeleidend schrijven dat ze informeert over de kortingen waartoe de pas recht geeft. 
Bewoners die na deze automatische verdeling in de gevallen schuldhulpverlening of bijzonder 
omstandigheid terechtkomen, krijgen na evaluatie door de sociale diensten een VT-pas in het 
Sociaal Huis.  
Voor de VTP2 categorie van het doelpubliek is er geen specifieke beslissing nodig. Een VT-
pas kan worden aangevraagd en verkregen op de verschillende VT-diensten van de stad. 
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Artikel 6. Geldigheidsduur en prijs 
De vrijetijdspas is geldig van 1 september van een bepaald kalenderjaar tot 31 augustus van 
het daaropvolgend kalenderjaar. 
Voor de VTP1 categorie is de VT-pas gratis. Voor de VTP2 categorie bedraagt de kostprijs 5 
euro.  

Artikel 7. Onrechtmatigheden 
Indien onjuiste gegevens aanleiding gegeven hebben tot het verkrijgen van de vrijetijdspas, 
kan het College van Burgemeester en Schepenen de verkregen kortingen terugvorderen. 
Indien verenigingen vergoedingen hebben ontvangen op basis van onjuiste gegevens, kan het 
College van Burgemeester en Schepenen de verkregen kortingen terugvorderen en 
desbetreffende  vereniging uitsluiten van verdere deelname aan de VT-pas. 

Artikel 2: 
Gaat akkoord met een éénmalige afwijking op het reglement in het kader van de huidige 
coronacrisis voor het werkingsjaar 2020-2021. Om de lokale verenigingen financieel te 
ondersteunen, zal de stad uitzonderlijk ook de 25% korting vergoeden die volgens het 
reglement door de deelnemende erkende verenigingen moet worden gedragen. 

Artikel 3: 
Het gemeenteraadsbesluit van 17 mei 2010 houdende goedkeuring van het reglement 
betreffende het invoeren van de vrijetijdspas, wordt opgeheven. 

12. Reglement van inwendige orde en vaststelling van de tarieven voor het gebruik van de 
cafetaria (1ste verdieping) van het voetbalstadion gelegen op de sportsite 't Rosco. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3. 

Relevante documenten 

- Reglement van Inwendige Orde cafetaria 1e verdieping. 

- Voorstel tarieven voor gebruik cafetaria 1e verdieping. 

Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de aanleg van het kunstgrasveld werd afgesproken om de exploitatie en 
het beheer van het voetbalstadion in de toekomst te laten gebeuren door de Sportdienst en 
niet meer exclusief toe te kennen aan één vereniging. Dit jaar vormt een overgangsjaar. 

KSK Ronse (Koninklijke Sportkring Ronse) had al een overeenkomst voor deze wijziging in 
uitbating. FCLC (Football Club Lindsay Cleaning) valt wel al onder de nieuwe regeling.  

Eén van de wijzigingen is onder andere dat de cafetaria op de eerste verdieping (jeugdkantine) 
ter beschikking gesteld wordt van de gebruikers van de voetbalsite. Om deze cafetaria te 
kunnen verhuren, heeft de Sportdienst een reglement van inwendige orde en een tarievenlijst 
opgesteld.  

De cafetaria kan enkel gehuurd worden door sportverenigingen en die verband houden met 
een sportactiviteit die doorgaat op de sportzone. De tarieven zijn dagtarieven. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het reglement van inwendige orde voor de cafetaria gelegen op de 1e 
verdieping in het voetbalstadion als volgt :  

Reglement van inwendige orde van kantine 1e verdieping voetbalstadion 

ALGEMENE INFORMATIE 
1. Het voetbalstadion, kantine 1e verdieping, is eigendom van en wordt beheerd 

door het stadsbestuur Ronse. 
2. De gebruiker draagt als een goede huisvader zorg voor de inrichting, het 

materiaal, de sleutels,… 
3. Enkel de personen/diensten aangeduid door het stadsbestuur Ronse gelden als 

contactpersonen. 
4. Het stadsbestuur Ronse is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die in de 

inrichting verloren of gestolen worden. 
5. Gevonden voorwerpen worden gedurende 30 kalenderdagen bewaard door de 

toezichter en worden nadien overgemaakt aan de lokale politie. 
6. Iedere gebruiker wordt geacht dit reglement te kennen en is verplicht het na te 

leven. Het reglement hangt uit op een duidelijk zichtbare plaats in de inkomhal.  
7. In geval van het niet naleven van de bepalingen in dit reglement kan het College 

van Burgemeester en Schepenen de lopende aanvragen stopzetten en nieuwe 
aanvragen van de betrokkene weigeren. 

TECHNISCHE INFORMATIE 
8. De maximale capaciteit van de kantine beneden bedraagt 100 personen. Het 

maximum dient door de gebruiker gerespecteerd te worden. Door het 
ondertekenen van het contract verklaart de gebruiker zich akkoord om niet meer 
aanwezigen toe te laten. 

GEBRUIK VAN DE INFRASTRUCTUUR 
9. De gebruiker neemt bij het gebruik van elektriciteit, verwarming en water, de 

nodige zuinigheid in acht. 
10. De gebruiker zal in geen geval eigen materiaal aanbrengen die de veiligheid in 

het gedrang kunnen brengen (zoals verwarmings- of kooktoestellen op gas, 
elektriciteit,…) 

 
11. De gebruiker leeft de brandpreventienormen strikt na (zie bijlage). Deze normen 

maken integraal deel uit van dit reglement. Door het ondertekenen van het 
contract verklaart de gebruiker op de hoogte te zijn van de brandpreventienormen 
en zich eraan te zullen houden. 

12. De cafetaria kan enkel gereserveerd worden door sportverenigingen en 
gerelateerd aan een sportactiviteit die door gaat op de sportzone. De cafetaria 
wordt enkel gebruikt voor de aangevraagde activiteit; onderverhuren is ten 
strengste verboden. 

13. De gebruiker vervult zelf de nodige formaliteiten inzake Sabam en billijke 
vergoeding (zie contactgegevens in de gebruiksovereenkomst). 

14. Dieren zijn niet toegelaten in de accommodatie. 
15. Er mag niet overnacht worden in het gebouw. 
16. Voor de schoonmaak moet de gebruiker zelf instaan. Dit wil zeggen het afwassen 

van de tafels, het stapelen van de tafels en de stoelen, het schoonmaken van de 
toog, het afwassen van alle gebruikt materiaal en het opvegen en dweilen van de 
zaal en alle materiaal terug te zetten op hun initiële plaats. Ook het opruimen van 
alle achtergelaten afval in de cafetaria en de onmiddellijke omgeving van de 
accommodatie. Het niet naleven van deze voorwaarde kan aanleiding geven tot 
het stopzetten van de lopende aanvragen of weigeren van nieuwe aanvragen.  

17. De gebruiker is verantwoordelijk voor eigen materiaal en voor de schade die door 
hem, deelnemers of bezoekers wordt toegebracht. Hij sluit indien nodig een 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af. 



 

 29/44 

18. Het is ten strengste verboden wijzigingen aan de infrastructuur (deuren, muren, 
vloeren enz.) te doen. 

19. De kantine beneden wordt ter beschikking gesteld van de gebruiker vanaf de 
ochtend van de dag van verhuring.   

20. Het is verboden om afval of andere vreemde voorwerpen te deponeren in de 
sanitaire installaties (toiletten, keukenafvoer, bar, e.d.). Verstoppingen ten 
gevolge van misbreuk worden verrekend. 

21. Elke gebruiker voorziet zelf in een EHBO-kit.  
22. De gebruiker zorgt er voor dat de kantine en het gebruikt materiaal na gebruik in 

de staat achtergelaten worden waarin ze zich bevonden. Afval wordt gesorteerd 
(PMD, Papier en Karton en restafval) in eigen te voorziene zakken. De zakken 
kunnen afgegeven worden op de sportdienst.   

23. In het hele gebouw en op en rond het kunstgrasveld geldt een rookverbod.  
24. Het stadsbestuur Ronse kan tijdelijk de inrichting sluiten om redenen van 

openbaar nut of om hygiënische redenen en zij heeft tevens het recht de reeds 
toegestane ingebruikname in te trekken in geval van een bedreiging voor de 
veiligheid, het indruisen tegen het reglement of tegen de regels van goed zedelijk 
gedrag. 

25. Voor het afhalen en het tijdig terugbezorgen van de sleutels maakt de huurder 
afspraak met de sportdienst.  

WERKWIJZE 
26. De aanvragen voor gebruik of eventuele opties dienen gericht te worden aan de 

sportdienst.  Dit kan via e-mail naar sport@ronse.be.  
27. De aanvragen worden steeds behandeld in chronologische volgorde. 
28. Binnen de 8 werkdagen wordt aan de aanvrager een bevestiging gestuurd van 

de reservering. Indien de gevraagde infrastructuur niet vrij is, neemt de Stad 
Ronse contact op met de aanvrager en stelt een alternatief voor. 

29. De occasionele gebruiker zal zijn contract tijdig ontvangen, afhankelijk van de 
datum van aanvraag. De betaling dient bij voorkeur te gebeuren via bancontact 
of via facturatie. De tarieven zijn opgenomen als bijlage bij dit reglement. 

 
30. De gebruiksovereenkomst wordt ondertekend door de aanvrager en 

terugbezorgd aan de Sportdienst. 
31. De mogelijkheid wordt geboden om een seizoen reservatie aan te gaan. In dit 

geval wordt bij het begin van de periode een aanvraagformulier ingevuld dat te 
vinden is op de Sportdienst of op de website.  De betalingen voor een seizoen 
reservatie gebeuren via facturatie. 

32. Voor en na de activiteit wordt een staat van bevinding opgemaakt door de 
verhuurder. Beschadigingen vastgesteld bij de opmaak van de staat van 
bevinding worden kostendekkend aangerekend. Niet-betaling kan leiden tot 
stopzetting of weigering van lopende en nieuwe aanvragen. 

33. Bij schriftelijke annulering tot ten laatste 5 kalenderdagen voor de activiteit 
worden de reeds betaalde huurgelden teruggestort of worden deze desgevallend 
niet aangerekend. Bij schriftelijke annulering minder dan 5 werkdagen voor het 
gebruik, worden de huurgelden wel aangerekend. 

 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de tarieven voor het gebruik van de cafetaria op de1e verdieping in het 
voetbalstadion als volgt :  
 

 Dagtarief 

Basis 100 EUR 

Frequent gebruik* 70 EUR 

 
*Frequent gebruik = minstens 2x/maand, over de duur van een sportseizoen. 
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Verzelfstandiging 

13. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                             
Goedkeuring van de statutenwijziging. 

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, Artikels 231 – 244. 
˗ De gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de statuten 

van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
˗ Uittreksel uit het proces-verbaal van de zitting van de Raad van Bestuur van 11 juni 

2020. 

Relevante documenten 

De gecoördineerde statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf 
Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Er werden een aantal aanpassingen aangebracht teneinde de statuten van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse in vereenstemming te brengen met het decreet over het 
Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Artikel 233 van het decreet over het Lokaal Bestuur stipuleert dat wijzigingen in de statuten 
worden aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de Raad 
van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Zijn goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

Intergemeentelijke samenwerking 

14. Actieve participatie aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA in het 
streekbeleid, voor de nieuwe regiowerking, ter vervanging van de participatie aan het 
Samenwerkingsverband 'Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen'.                                      
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 

Relevante documenten 

Schrijven van SOLVA d.d. 08 juli 2020 betreffende het voorstel actieve participatie aan de 
SOLVA regiowerking ter vervanging van de participatie aan het Samenwerkingsverband 
‘Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen’. 

Feiten/context/motivering 

De ESF-oproep Versterkt Streekbeleid Vlaanderen (Oproep 354) gaf een nieuw elan aan het 
streekbeleid in Vlaanderen. Hierbij gaf ook het samenwerkingsverband Streekoverleg Zuid-
Oost-Vlaanderen uitvoering aan  de sociaaleconomische uitdagingen van onze regio en 
vertaalde deze  in een gedragen en actiegericht beleid.  
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Dit actiegericht beleid werd gevoerd in samenwerking met de sociale partners en 
streekintercommunale SOLVA op basis van 4 gedefinieerde hoofdlijnen: 
1. Focus op duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio 
2. Mobiliteit als voorwaarde voor regionale socio-economische ontwikkeling 
3. Optimale matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
4. Focus op de uitbouw van een sterke regio Zuid-Oost-Vlaanderen. 

De huidige Vlaamse financiering voor de werking van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen 
wordt stopgezet per 01 augustus 2020. 

De continuering van de huidige werking inzake streekbeleid is een belangrijk gegeven voor de 
regio Zuid-Oost-Vlaanderen. 

De vzw ERSV als provinciale vzw en overkoepelend juridisch vehikel van Streekoverleg Zuid-
Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Waas & Dender, wordt vereffend in juni 2021, zoals besloten 
op de Raad van Bestuur van ERSV van 04 juni 2020. 

De integratie van het Streekoverleg en SOLVA manifesteerde zich sinds 01 januari 2019 in de 
regiowerking via de installatie van structurele overlegorganen (Regionetwerken Mobiliteit, Werk 
& Economie, Klimaat, RO, Overleg Algemeen Directeurs, Burgemeesters, Stakeholders, 
regiocongres, …) en een regionaal aanbod van projecten (Autodelen, Mobipunten, De 
Bouwdoos, Meerdoeners, IOED, …). 

Het samenwerkingsverband Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen overlapt met het grondgebied 
van SOLVA (met uitzondering van Gavere) en ondersteunt ook de 21 steden en gemeenten met 
ruim 431.628 inwoners in Zuid-Oost-Vlaanderen. 

In het samenwerkingsverband Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen werd er een jaarlijkse 
cofinanciering voorzien van ± € 175.000, waarvan + € 110.000 door de lokale besturen van 
Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit vertaalde zich in een bijdrage van elk lokaal bestuur in een jaarlijkse 
cofinanciering van 0,25 euro/inwoner. 

Overzicht gemeentelijke bijdragen: 
 

    Inwoners Bijdrage 
Gemeente   1/01/2020 0,25 
AALST    87.204,00 21.801,00 
BRAKEL   14.809,00   3.702,25 
DENDERLEEUW  20.532,00   5.133,00 
ERPE-MERE   20.127,00   5.031,75 
GERAARDSBERGEN 33.563,00   8.390,75 
HAALTERT   18.570,00   4.642,50 
HERZELE   18.175,00   4.543,75 
HOREBEKE      2.024,00      506,00 
KLUISBERGEN    6.566,00   1.641,50 
KRUISEM   15.747,00   3.936,75 
LEDE    18.864,00   4.716,00 
LIERDE     6.573,00   1.643,25 
MAARKEDAL     6.337,00   1.584,25 
NINOVE   39.255,00   9.813,75 
OOSTERZELE  13.678,00   3.419,50 
OUDENAARDE  31.587,00   7.896,75 
RONSE   26.375,00   6.593,75 
SINT-LIEVENS-HOUTEM 10.397,00   2.599,25 
WORTEGEM-PETEGEM   6.395,00   1.598,75 
ZOTTEGEM   26.685,00   6.671,25 
ZWALM     8.165,00   2.041,25 
TOTAAL            431.628,00     107.907,25 
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Overwegende dat in een participatieve oefening 3 strategische uitdagingen voor de regio Zuid-
Oost-Vlaanderen werden bepaald, bestaande uit : 

- Leefbare kernen 
- Werk in eigen streek 
- Open ruimte vrijwaren. 

Het inhoudelijke terrein van de nieuwe regiowerking, op basis van de strategische oefening, 
wordt niet enkel beperkt tot het socio-economische beleid, maar waarbij de thematieken 
werden uitgebreid naar klimaat, mobiliteit, ruimtelijke ordening en erfgoed en waarbinnen de 
gemeenten en steden een intergemeentelijke samenwerking als relevant voorop schuiven. 

De opdracht van de regiowerking bestaat erin stakeholders uit onze regio samen te brengen 
in netwerken waarin kennis en expertise wordt uitgewisseld, te informeren over opportuniteiten 
en nieuwe projecten, te inspireren over succesverhalen, te experimenteren en te ondersteunen 
bij subsidie-opportuniteiten. Dit alles om de lokale besturen uit het werkingsgebied Zuid-Oost-
Vlaanderen mee te nemen in de koers naar de toekomst op vlak van leefbare kernen, werk in 
eigen streek en het vrijwaren van de open ruimte. 

Het Burgemeestersoverleg zet de strategische lijnen voor de regio uit. 

Naast deze vertegenwoordiging vanuit de lokale besturen is er ook participatie van 
mandatarissen en ambtenaren aan de diverse thematische regionetwerken, visietafels, 
regiocongres, ad-hocwerkgroepen en andere overlegmomenten. 

Via stakeholderoverleg rond de verschillende thema’s, organisaties en andere relevante 
partners die geen lid zijn van SOLVA kunnen ook betrokken worden bij de verdere uitwerking 
van de 3 strategische uitdagingen voor onze regio en de daaraan gekoppelde acties. 

Het nieuwe regioteam van SOLVA, na wijziging waar nodig, is de bevoorrechte partner om de 
regiowerking verder aan te sturen en te komen tot concrete acties en dit in nauw overleg met 
de lokale besturen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te geven om, in dit overgangsjaar, de werkingsbijdrage van 0,25 euro per inwoner 
voor 2020 door SOLVA te laten opvragen. Dit bedrag wordt voor 7/12e doorgestort aan 
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen als co-financiering voor het ESF-project ‘Versterkt 
Streekbeleid’. Het bedrag voor de resterende 5/12e gaat naar de regiowerking van SOLVA. 
Artikel 2: 
Goedkeuring te geven om een financiële ondersteuning te voorzien van 0,25 euro per 
inwoner/jaar voor de regiowerking van SOLVA vanaf 01 januari 2021 tot het einde van de 
beleidsperiode in 2025 en dus voor een periode van 5 jaar. 
Artikel 3:  
Zich te engageren om actief mee te participeren aan de regiowerking en de uitvoering van 
concrete acties. 
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15. Welzijnsvereniging Audio.                                                                                                          
1. Kennisname van de jaarrekening 2019.                                                                                          
2. Toetreding van nieuwe leden: gemeente Aalter, gemeente Herk-de-Stad, gemeente 
Kaprijke, gemeente Lievegem, gemeente Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives 
Hogeschool.                                                                                                                         
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 56§1, 40 en 41. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 485 en 490 §3. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 betreffende de gezamenlijke toetreding 

van de Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het OCMW Ronse tot 
Audio. 

Relevante documenten 

E-mail d.d. 25 juni 2020 van Audio betreffende de jaarrekening 2019 en de toetreding van 
nieuwe leden. 

Feiten/context/motivering 

Audio is een professionele interne adviseur die voor lokale besturen werkt en volledig in mede-
eigendom is van deze besturen. Deze vereniging organiseert professionele, onafhankelijke 
interne audits voor lokale besturen en staat ook in voor het verstrekken van advies- en 
ondersteuningsopdrachten. 

Op 19 juni 2020 besliste de algemene vergadering van de Welzijnsvereniging Audio om de 
jaarrekening 2019 goed te keuren. 
In het schrijven van Audio van 25 juni 2020 wordt aan het Lokaal Bestuur Ronse gevraagd de 
jaarrekening 2019 ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.  

Conform artikel 490 § 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad advies 
uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging binnen de 50 dagen. Als de raad 
geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen deze termijn, wordt 
geacht een gunstig advies te zijn uitgebracht. 

Tijdens deze zitting van de Algemene Vergadering werd eveneens de toetreding van zeven 
lokale besturen of lokale entiteiten als nieuwe leden van de vereniging goedgekeurd. 
Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van gemeente 
Aalter, gemeente Herk-de-Stad, gemeente Kaprijke, gemeente Lievegem, gemeente 
Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives Hogeschool formeel goed te keuren. 

Teneinde aan alle juridisch-administratieve verplichtingen te voldoen, dient de gemeenteraad 
nu deze beslissingen formeel goed te keuren. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de welzijnsvereniging Audio. 
Artikel 2: 
De toetreding goed te keuren van gemeente Aalter tot de vereniging Audio. 
Artikel 3:  
De toetreding goed te keuren van gemeente Herk-de-Stad tot de vereniging Audio. 
Artikel 4: 
De toetreding goed te keuren van gemeente Kaprijke tot de vereniging Audio. 
Artikel 5:  
De toetreding goed te keuren van gemeente Lievegem tot de vereniging Audio. 
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Artikel 6: 
De toetreding goed te keuren van gemeente Sint-Laureins tot de vereniging Audio. 
Artikel 7: 
De toetreding goed te keuren van OCMW Herk-de-Stad tot de vereniging Audio. 
Artikel 8: 
De toetreding goed te keuren van Vives hogeschool tot de vereniging Audio. 

16. Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe Haard".                                                                      
1) Vervanging van een vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur.                                            
2) Vervanging van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.                     
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 4°. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34 en 35. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels 

met betrekking tot de beheersaspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen, artikel 
19. 

- De statuten van de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard. 
- De beslissing van de gemeenteraad van 04 maart 2019 houdende de aanduiding van 5 

vertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur. 
- De beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende de aanduiding van 

een nieuwe vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur naar aanleiding van de niet 
geldige samenstelling van de Raad van Bestuur.  

Relevante documenten 

- Schrijven van de heer Lieven Dhaeze d.d. 14 augustus 2020 betreffende zijn ontslag 
als ondervoorzitter van het directiecomité en lid van de Raad van Bestuur van de 
Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard. 

- Schrijven van de heer Wim Vandevelde d.d. 18 augustus 2020 betreffende zijn ontslag 
als vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van 14 augustus 2020 wordt de Stad Ronse op de hoogte gesteld dat de heer 
Lieven Dhaeze ontslag neemt als ondervoorzitter van het directiecomité en lid van de Raad 
van Bestuur van de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard. 

Bij schrijven van 18 augustus 2020 wordt de Stad Ronse op de hoogte gesteld dat de heer 
Wim Vandevelde ontslag neemt als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de 
Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard. 

Het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met 
betrekking tot de beheersaspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de 
aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale 
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de 
prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen stipuleert dat de Raad van Bestuur bestaat 
uit ten minste een derde van de aangestelde leden van een ander geslacht. 

De maatschappij verhuurt momenteel 686 wooneenheden waardoor de Raad van Bestuur 
maximum 9 bestuurders mag tellen.  

De huidige vertegenwoordigers van de Stad Ronse in de Raad van Bestuur zijn :  

- De heer Luc Dupont 
- De heer Leonard Verstichel 
- Mevrouw Faïza El Ghouch 
- Mevrouw Davine Baert 
- De heer Lieven Dhaeze. 



 

 35/44 

 

De huidige vertegenwoordigers van de Stad Ronse in de algemene vergadering zijn : 
- De heer Wim Vandevelde 
- Mevrouw Brigitte Vanhoutte (vervanger). 

Ten gevolge van het ontslag van de heer Lieven Dhaeze dient een nieuwe vertegenwoordiger 
voor de Raad van Bestuur aangeduid te worden.   

Ten gevolge van het ontslag van de heer Wim Vandevelde dient een nieuwe 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aangeduid te worden. 
 
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, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

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

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 Groen onthouden zich: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

Artikel 1: 
Volgende kandidaat-bestuurder aan te duiden voor de Raad van Bestuur van de 
Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard voor de periode van heden tot het einde van 
de gemeentelijke legislatuur :  
De heer Wim Vandevelde, Schepen, wonende te 9600 Ronse, Zonnestraat 423 
(wim.vandevelde@ronse.be). 
Artikel 2: 
Volgende vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de 
Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard voor de periode van heden tot het einde van 
de gemeentelijke legislatuur :  
De heer Paul Carteus, gemeenteraadsvoorzitter, wonende te 9600 Ronse, Gustave 
Royerslaan 134 (paul.carteus@scarlet.be). 
 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Mobiliteit 

17. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Guillaume Devos, raadslid, namens de 
Open Vld-fractie, houdende verzoek aan het stadsbestuur tot indienen van een 
subsidiedossier voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen. 
Beslissing. 

De heer Guillaume Devos licht zijn bijkomend agendapunt toe en dient 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. 

mailto:wim.vandevelde@ronse.be
mailto:paul.carteus@scarlet.be
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Relevante documenten 

˗ Mailbericht van 26 augustus 2020 van de heer Tom Deputter, raadslid van de Open 
Vld-fractie, met de vraag tot het opnieuw agenderen van het bijkomend punt 
voorgebracht door de heer Guillaume Devos op de gemeenteraad van 16 maart 2020, 
houdende verzoek aan het stadsbestuur tot indienen van een subsidiedossier voor het 
verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen 

˗ Mailbericht van 10 maart 2020 van de heer Tom Deputter, raadslid, met de vraag tot 
het agenderen van een bijkomend agendapunt houdende het indienen door het 
stadsbestuur van een subsidiedossier bij de Vlaamse overheid, voor het verbeteren 
van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen. 

Feiten/context/motivering 

Iedere Vlaamse gemeente kan ook in 2020 subsidies aanvragen voor projecten die de 
verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. De middelen die bevoegd minister 
Lydia Peeters (Open Vld) vrijmaakt, zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals 
verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. Het is de bevoegdheid van de 
gemeente om deze subsidie aan te vragen en als opdrachtgever te fungeren voor de 
projecten.  

Er zijn uiteraard ook enkele voorwaarden aan gekoppeld. Zo moeten de projecten worden 
uitgevoerd in de schoolomgeving, waarmee wordt bedoeld dat ze zich in een straal van 100 
meter rond de schooltoegang bevinden, of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat 
verder ligt dan 100 meter. De projecten zijn erop gericht de verkeersveiligheid van 
schoolkinderen te verbeteren. De subsidie geldt enkel voor kleine projecten, die moeten 
worden uitgevoerd binnen de 6 maanden nà de dag van beslissing tot toekenning van de 
subsidie. 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking 
komen, met een maximum van 25.000 euro (inclusief btw) per schoolomgeving. Per jaar mag 
er maximaal voor 10 schoolomgevingen per gemeente een subsidie worden aangevraagd. 

In Ronse zijn er 17 locaties waar afdelingen van scholen gevestigd zijn. Het merendeel in het 
centrum van de stad, enkele zoals de wijkscholen op de Klijpe, Sint-Pieterswijk en Aatstraat 
liggen buiten het centrum. 

We worden op de meeste locaties geconfronteerd met zeer druk verkeer tijdens de morgen- 
en avondspits. Onaangepaste snelheid, wildparkeren enz… zorgen voor gevaarlijke 
situaties, vooral voor zwakke weggebruikers zoals voetgangers en fietsers. 
We hebben in Ronse reeds belangrijke inspanningen geleverd, onder meer door de 
introductie van de zone 30. 

Het zou echter goed zijn om de veiligheid van de schoolomgevingen nog meer te verbeteren. 

Dit kan onder meer door het verbeteren van de signalisatie en door aanpassingswerken aan 
de weginfrastructuur. We denken hierbij aan de plaatsing van Octopus-palen, extra 
zebrapaden, inrichten van Kiss & Ride stroken, signalisatie “Graag traag”,  verbreden van 
voetpaden, … 

Locaties die volgens ons zeker aandacht verdienen zijn : 
-toegang campus Glorieux Kruisstraat 
-omgeving wijkschool Klijpe 
-omgeving St-Antoniuscollege Charles de Gaullestraat 
-omgeving campus GO Astridplein 
-toegang campus Glorieux Glorieuxlaan 
-campus Germinal: Maagdenstraat. 

Voordracht 

Op voorstel van de Open Vld-fractie. 

Besluit : 
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Enig artikel: 
Keurt het principe goed om maatregelen om de verkeersveiligheid van de schoolomgevingen 
te verbeteren, te onderzoeken en vraagt dan ook de goedkeuring van de gemeenteraad om 
het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen dit uit te voeren en hiervoor een 
subsidieaanvraag te richten volgens de richtlijnen omschreven op de webpagina van de 
Vlaamse Overheid https://www.vlaanderen.be/subsidies-aan-gemeenten-voor-het-
verbeteren-van-de-verkeersveiligheid-van-schoolomgevingen.” 

Door de heer Jan Foulon, schepen van Mobiliteit, wordt, namens de meerderheid, een 
amendement ingediend voor dit bijkomend agendapunt. Hij stelt voor om dit 
bijkomend agendapunt door te verwijzen naar de gemeenteraadscommissie Wonen en 
Werken en zodoende hierover geen stemming uit te brengen. 

Besluit: 

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

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

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 stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

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

Artikel 1: 
Akkoord te gaan om niet te stemmen over dit bijkomend agendapunt. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan om dit bijkomend agendapunt door te verwijzen naar de 
gemeenteraadscommissie Wonen en Werken. 

18. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, 
houdende verzoek aan het stadsbestuur tot het veiliger maken van schoolomgevingen.  
Goedkeuring. 

De heer Lech Schelfout licht zijn bijkomend agendapunt toe en dient 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 26 augustus 2020 van de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, met 
de vraag tot het agenderen van een bijkomend agendapunt houdende verzoek aan het 
stadsbestuur tot het veiliger maken van schoolomgevingen. 

Feiten/context/motivering 

Motivatie 
Morgen start het schooljaar en duiken er in Ronse weer files op bij het begin en einde van 
de schooldag. Door de vele auto’s zijn veel schoolomgevingen onveilig. 

  

https://www.vlaanderen.be/subsidies-aan-gemeenten-voor-het-verbeteren-van-de-verkeersveiligheid-van-schoolomgevingen
https://www.vlaanderen.be/subsidies-aan-gemeenten-voor-het-verbeteren-van-de-verkeersveiligheid-van-schoolomgevingen
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Uit de gemeentebarometer blijkt dat maar 20% van de Ronsenaars onze stad veilig genoeg 
vindt zodat kinderen zich alleen kunnen verplaatsen. (tegenover het Vlaams gemiddelde van 
33%) Maar 5% van de Ronsenaars neemt de fiets voor functionele verplaatsingen (tegenover 
het Vlaams gemiddelde van 16%) en maar 39% van de Ronsenaars vindt dat de voetpaden 
in goede staat zijn (tegenover het Vlaams gemiddelde van 48%) 

Zowel in het bestuursakkoord als in het mobiliteitsplan (2015) belooft het stadsbestuur om in 
te zetten op veilige wegen en stelt ze het STOP-principe centraal (eerst stappers, dan 
trappers, dan openbaar vervoer en dan personenvervoer). Het stadsbestuur wil inzetten op 
zwakke weggebruikers en er zouden meer veilige fietsroutes komen in en naar het centrum. 
Wat betreft de verplaatsing naar de school staat er concreet in het bestuursakkoord het 
volgende: “We stimuleren de kinderen om te voet of met de fiets te gaan. Daarvoor zullen we 
in samenspraak met de scholen veilige routes uittekenen.” 

Gespecialiseerde organisaties zoals de Voetgangersbeweging (bekend van de 
octopusscholen) of Mobiel 21 kunnen eventueel ondersteuning bieden. Ook de 
mobiliteitsdienst van de provincie Oost-Vlaanderen helpt bij de opmaak van een 
schoolroutekaart. 

We stellen voor dat het stadsbestuur het initiatief neemt om schoolomgevingen veiliger te 
maken en om leerkrachten, ouders en leerlingen aan te moedigen om te voet te gaan, de 
fiets te nemen of het openbaar vervoer te nemen. 

Concreet worden er (opnieuw) gesprekken aangeknoopt met de verschillende scholen en 
ouderverenigingen, er wordt bekeken of er subsidies om schoolomgevingen te beveiligen 
kunnen aangevraagd worden, er wordt een update gemaakt van de schoolroutekaart en het 
stadsbestuur onderzoekt waar er in Ronse op korte termijn autovrije schoolstraten kunnen 
ingevoerd worden. 

Voordracht 

Op voorstel van de Groen-fractie. 

Besluit : 

Artikel 1:  
Het stadsbestuur neemt het initiatief om schoolomgevingen veiliger te maken en steunt actief 
initiatieven die leerkrachten, ouders en leerlingen aanmoedigen om te voet te gaan, de fiets 
te nemen of het openbaar vervoer te nemen. 

Artikel 1.1  Het stadsbestuur gaat (opnieuw) het gesprek aan met (onder andere)      
  scholen en ouderverenigingen. 

Artikel 1.2 Het stadsbestuur onderzoekt welke schoolomgevingen kunnen aangepast 
worden en of hier subsidies voor kunnen aangevraagd worden.  

Artikel 2: 
 Het stadsbestuur neemt het initiatief om een (nieuwe) schoolroutekaart te maken. 
Artikel 3:  
Het stadsbestuur onderzoekt waar er in Ronse op korte termijn autovrije schoolstraten 
kunnen ingevoerd worden.” 

De heer Jan Foulon, schepen van Mobiliteit, dient, namens de meerderheid, een 
amendement in voor dit bijkomend agendapunt. Hij vraagt om dit punt te behandelen 
op de gemeenteraadscommissie Wonen en Werken en zodoende dit bijkomend punt 
niet ter stemming voor  te leggen. 

Besluit: 

  

https://www.octopusplan.info/visie/
https://www.mobiel21.be/campagnes-en-projecten/schoolroutekaart-plattegrond-van-schoolomgeving
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/fietsinfrastructuur/Schoolroutekaarten%20en%20fietspoolen.html
https://www.vlaanderen.be/subsidies-aan-gemeenten-voor-het-verbeteren-van-de-verkeersveiligheid-van-schoolomgevingen
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Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Ignace Michaux, Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

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

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 stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

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

 
Artikel 1: 
Akkoord te gaan om niet te stemmen over dit bijkomend agendapunt. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan om dit bijkomend punt door te verwijzen naar de gemeenteraadscommissie 
Wonen en Werken. 

19. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, 
houdende voorstellen voor een duurzame, vlotte en veilige schoolmobiliteit.           
Goedkeuring. 

De heer Koen Haleters 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. 

Relevante documenten 

Mailbericht van 26 augustus 2020 van de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, met 
de vraag tot het agenderen van een bijkomend agendapunt houdende voorstellen voor een 
duurzame, vlotte en veilige schoolmobiliteit. 

Feiten/context/motivering 

1 september is traditioneel de dag waarop vele leerlingen opnieuw richting de schoolpoort 
trekken. Dit fenomeen zorgt onmiddellijk voor hele andere mobiliteitsstromen in onze stad en 
we stellen jammer genoeg nog al te vaak vast dat vele ouders de auto verkiezen boven 
andere oplossingen. Om welke reden dan ook.  

Dit heeft tot gevolg dat in de spitsuren vele verkeersassen in de stad dichtslibben en er files 
ontstaan naar en van de scholen.  

In het bestuursakkoord 2019-2024 heeft de bestuursmeerderheid zich er toe verbonden de 
mobiliteit verder te willen hervormen overeenkomstig het STOP principe: eerst stappers en 
trappers, dan openbaar vervoer en op de laatste plaats personenvervoer.  

Anderzijds is Ronse door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant het 
engagement aangegaan om de totale CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030.  

Aangezien de toegangspoorten van heel wat scholen zich langs drukke wegen bevinden, is 
het nodig dat enkele maatregelen worden genomen opdat ouders en leerlingen te voet of per 
fiets naar school zouden willen/durven gaan.  
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Ook het inrichten van ‘schoolstraten’ zou de veiligheid van voetgangers en fietsers ten goede 
komen en dus een positieve invloed kunnen hebben op de schoolmobiliteit.  

Daarnaast blijkt uit het ‘Rapport Buurtstallingen’ van ‘Fietsberaad’ dat de aanwezigheid van 
buurtstallingen het gebruik van de fiets met 23% verhoogt.  

Aldus formuleert de sp.a-fractie enkele voorstellen die noch grote infrastructuurwerken noch 
grote investeringen vergen en dus snel kunnen worden gerealiseerd.  

Voordracht 

Op voorstel van de sp.a-fractie. 

Besluit : 

Artikel 1:  
In overleg met een vertegenwoordiging van de lokale onderwijsinstellingen een 
fietstbereikbaarheidsnota per school op te stellen waarin de veiligste weg naar de specifieke 
school wordt aangeduid en waarin aandachtspunten (en oplossingen) worden opgelijst.  
Artikel 2:  

a. Het concept ‘schoolstraat’ in te voeren en daartoe het eventueel noodzakelijke kader 
te scheppen.  

b. Op vraag van scholen, straten of wijken via proefprojecten het concept ‘schoolstraat’ 
uit te proberen.  

Artikel 3:  
Aannemers van de eigen overheidsopdrachten in het bestek te verplichten om hun 
vrachtverkeer buiten de start en het einde van de schooldag te organiseren.  
Artikel 4:  
Een fietsparkeerplan uit te werken in het kader van een goed fietsparkeerbeleid, teneinde te 
kunnen detecteren in welke buurten nood is aan bijkomende fietsenstallingen of 
buurststallingen.” 
 
De heer Jan Foulon, schepen van Mobiliteit, dient, namens de meerderheid, een 
amendement in voor dit bijkomend agendapunt. Hij vraagt om dit punt door te 
verwijzen naar de gemeenteraadscommissie Wonen en Werken en zodoende dit punt 
niet ter stemming voor te leggen. 

Besluit: 

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

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

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 stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

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

Artikel 1: 
Akkoord te gaan om geen stemming uit te brengen over dit bijkomend agendapunt. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan om dit bijkomend punt door te verwijzen naar de gemeenteraadscommissie 
Wonen en Werken. 
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Leven en welzijn 

20. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, 
houdende verzoek aan het stadsbestuur tot het opvolgen van de schoolloopbanen van 
jongeren die in de Stad Ronse wonen.                                                                         
Goedkeuring. 

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

“Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 61. 

˗ Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer bepaald Artikel 3 §1. 

˗ Het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van 11 

februari 2018, onder andere Artikel 15. 

Relevante documenten 

Mailbericht van 26 augustus 2020 van de heer Lech Schelfout, namens de Groen-fractie, met 
de vraag tot het agenderen van een bijkomend agendapunt houdende verzoek aan het 
stadsbestuur tot het opvolgen van de schoolloopbanen van jongeren die woonachtig zijn in 
Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Motivatie 

Uit cijfers van het Ministerie van Onderwijs blijkt dat de Stad Ronse het nog steeds niet goed 
doet op het vlak van de ongekwalificeerde uitstroom. Op een totaal van 232 jongeren die in 
het schooljaar 2017-2018 gekwalificeerd uitstroomden, zijn er 43 vroegtijdige schoolverlaters 
(18,5%). Het Vlaams gemiddelde is 13,4%. 

Uit de weinige cijfers die voorhanden zijn over spijbelgedrag, blijkt ook daar dat Ronse het niet 
zo goed doet. 

Leerlingen uit het BSO en Leren en Werken (het vroegere deeltijds beroepsonderwijs), 
leerlingen uit aandachtswijken, leerlingen die thuis geen Nederlands spreken en leerlingen die 
in aanmerking komen voor een schooltoelage zijn zwaar oververtegenwoordigd in de cijfers. 

Bovendien zijn de cijfers onvolledig, aangezien het Ministerie van Onderwijs alleen cijfers 
verzamelt bij Vlaamse scholen. Ook Ronsese kinderen die les volgen in onder andere Anvaing 
of Doornik moeten worden meegerekend. 

Uit het bestuursakkoord (p.6): 

“We nemen de nodige initiatieven om te bekomen dat kinderen uit Ronse maximaal in Ronse 
kunnen schoollopen en effectief een diploma lager en secundair onderwijs behalen. 

Een degelijk onderwijs is de basis van het levenslang en levensbreed leren. Het moet erop 
gericht zijn om de talenten ten volle te ontplooien, actief burgerschap te stimuleren en kinderen 
te laten openbloeien. Het onderwijsbeleid van Ronse moet ieder kind gelijke kansen bieden. 

We doen dit door als stad een net-overschrijdende regierol op te nemen. De schepen van 
onderwijs is het centraal aanspreekpunt van alle onderwijsinstellingen. Hij of zij faciliteert en 
coördineert het netoverschrijdend overleg. Daarvoor herwaarderen en versterken we de 
Onderwijsraad.  
We voorzien in de stedelijke administratie een personeelslid dat zich volledig toelegt op het 
domein onderwijs. We ondersteunen de werking van het lokaal overlegplatform (LOP) en van 
de Onderwijsraad.” 

https://dataloep-publiek.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=LP-Publiek%2FPubliek_VSV.qvw&host=PubliekQVS%40cwv100163&anonymous=true
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170518_02888792
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Uit het decreet : 

Art. 15. 

De lokale besturen verlenen medewerking aan de controle op de leerplicht. De Vlaamse 
regering bepaalt de procedure. 
De lokale besturen verlenen hun medewerking aan het bevorderen van het regelmatig 
schoolbezoek en het aanpakken van spijbelgedrag van leerplichtige leerlingen in de scholen, 
gelegen op hun grondgebied. Zij kunnen hiertoe zelf acties ondernemen of de acties van de 
lokale actoren coördineren of ondersteunen. In voorkomend geval werkt het lokaal bestuur 
hiervoor samen met het lokaal overlegplatform. Als er geen LOP is, overlegt het lokaal bestuur 
hierover met de lokale onderwijsactoren, met name ten minste de scholen en de CLB's. 

Daarom stellen we voor dat de stad de schoolloopbanen van jongeren uit Ronse in kaart brengt 
(bijvoorbeeld in welke scholen zijn ze ingeschreven, welke studierichtingen volgen ze, etc…). 
Over het absenteïsme en de ongekwalificeerde uitstroom worden gedetailleerde cijfers 
verzameld. Er wordt ook rekening gehouden met verschillende socio-economische 
parameters. Vervolgens stelt het stadsbestuur  - samen met partners – actieplannen op tegen 
spijbelen en ongekwalificeerde uitstroom en worden er een aantal prioritaire doelstellingen 
vastgelegd. 

Voordracht 

Op voorstel van de Groen–fractie. 
 

Besluit : 

Artikel 1:  
Het stadsbestuur verzamelt nauwkeurige en gedetailleerde cijfers over de schoolloopbanen 
van alle jongeren die in Ronse wonen. Deze cijfers beslaan minstens het absenteïsme en de 
ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs. Er wordt rekening gehouden met 
verschillende socio-economische parameters. 
Artikel 2:  
In samenwerking met partners, maakt het stadsbestuur een ‘actieplan spijbelen’ en een 
‘actieplan ongekwalificeerde uitstroom’ op en worden er een aantal prioritaire doelstellingen 
vastgelegd.” 

Mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen van Onderwijs, dient, namens de meerderheid, 
een amendement in voor dit bijkomend agendapunt. Ze stelt voor om dit bijkomend 
punt voor te brengen op de Onderwijsraad en het LOP (Lokaal Overlegplatform) en 
zodoende dit punt niet ter stemming voor te leggen.  

  Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Zijn akkoord te betuigen om niet te stemmen over dit bijkomend agendapunt. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan om dit bijkomend agendapunt voor te brengen op de Onderwijsraad en het 
LOP (Lokaal Overlegplatform). 
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21. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, 
houdende voorstel tot uitreiken van een coronapremie aan het zorgpersoneel uit 
onder andere de woonzorgcentra, de sector van de thuisverpleging en thuishulp.                  
Goedkeuring. 

De heer Koen Haelters 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 26 augustus 2020 van de heer Koen Haelters, namens de sp.a-fractie, met 
de vraag tot het agenderen van een bijkomend agendapunt houdende het voorstel tot het 
uitreiken van een coronapremie aan het zorgpersoneel uit onder ander de woonzorgcentra, 
uit de sector van de thuisverpleging en de thuishulp. 

Feiten/context/motivering 

Tijdens de COVID-19 pandemie werd het zorgpersoneel alom geprezen voor haar inzet op 
het werkveld. In volle crisis werden vanuit diverse instanties reeds attenties en geschenken 
afgeleverd aan het personeel als blijk van appreciatie en om hen een hart onder de riem te 
steken.  

Vanuit de federale overheid werd beslist om al het zorgpersoneel tewerkgesteld binnen de 
door de federale overheid gesubsidieerde zorginstellingen een bijkomende coronapremie toe 
te kennen van € 300,00. Via deze maatregel krijgt hoofdzakelijk het zorgpersoneel uit de 
ziekenhuizen een bijkomende premie.  

Jammer genoeg kreeg deze federale maatregel geen navolging op het niveau van de 
Vlaamse Overheid opdat ook het zorgpersoneel uit de woonzorgcentra of het zorgpersoneel 
uit de sector van de thuisverpleging en thuishulp ook dergelijke premie zouden ontvangen.  

Hierdoor ontstaat er een ongelijke behandeling binnen het zorgpersoneel.  

De lokale overheid kan dergelijke ongelijke behandeling rechtzetten door het uitreiken van 
een lokale coronapremie aan het zorgpersoneel dat niet valt onder de federale maatregel.  

De sp.a-fractie roept de Gemeenteraad dan ook op een gelijkaardige premie toe te kennen 
aan onder meer het zorgpersoneel tewerkgesteld binnen de woonzorgcentra op het Ronsese 
grondgebied, thuisverpleegkundigen actief in Ronse of met maatschappelijke zetel in Ronse, 
enz.  

Dergelijke premie kan worden toegekend onder de vorm van cadeaubonnen die kunnen 
worden gebruikt bij lokale handelaren, cultuurbonnen, korting op AGH-bedrijven voor 
zelfstandig verpleegkundigen, enz.  

De meerderheid kan vrij beslissen onder welke vorm dergelijke premie wordt verstrekt, doch 
de Gemeenteraad dient zich principieel uit te spreken over de toekenning van een dergelijke 
premie.  

Voordracht 

Op voorstel van de sp.a-fractie.  

Besluit :  
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Artikel 1:  
Principieel akkoord te gaan met de toekenning van een coronapremie van € 300,00 aan het 
personeel uit de Ronsese zorgsector dat niet kan genieten van de federale coronapremie.  
Artikel 2:  
Het College van Burgemeester en Schepenen te verzoeken deze maatregel verder concreet 
uit te werken. “ 

De heer Wim Vandevelde, schepen, dient, namens de meerderheid, een amendement 
in voor dit bijkomend agendapunt. Hij stelt voor om, vooraleer een beslissing te nemen 
over dit agendapunt, af te wachten welke bijkomende middelen er vanuit de Vlaamse 
regering ter beschikking gesteld zullen worden voor het toekennen van een dergelijke 
coronapremie aan het zorgpersoneel dat niet kan genieten van de federale 
coronapremie alsook te wachten tot de kostprijs van de getroffen maatregelen inzake 
het coronavirus COVID-19 gekend is. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Akkoord te gaan om niet te stemmen over dit bijkomend agendapunt. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan om af te wachten tot bekend is welke bijkomende middelen de Vlaamse 
regering voorziet om een dergelijke coronapremie te kunnen toekennen en wat de kostprijs 
van de getroffen maatregelen inzake het coronavirus zullen zijn. 
 

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 


