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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 21 DECEMBER 2020 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Pieter van 25-11-2020. Kennisname. 
2. Regiovorming in Vlaanderen. Advies. 

Openbare veiligheid 
3. Politiebesluit houdende uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. 
Bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester van 14 december 2020. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Herconditionering van het gebouw van De Ververij. Plaatsen van een koelinstallatie in de 
Academie.  Goedkeuring. 
5. Faciliterend kader energiegemeenschappen windsector – ondersteuning initiatief Provincie 
Oost-Vlaanderen 

Vrije tijd 
6. Vraag tot deelname aan '10.000 stappen: Elke stap telt'.  Goedkeuring. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Pieter van 25-11-2020. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 
- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten 

Relevante documenten 

- Schrijven van de kerkfabriek Sint-Pieter houdende notulen van de kerkraad van 25 
november2020. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
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2. Regiovorming in Vlaanderen. Advies. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 56 §1 en artikel 40.  
De kadernota van 9 oktober 2020 van de Vlaamse Regering m.b.t. de visie op regiovorming. 

Relevante documenten 

- Verslag burgermeesteroverleg d.d. 27 november 2020 en bijhorende presentatie. 
- E-mail van de heer Koen Van der Biest, kabinetssecretaris van de gouverneur, d.d. 9 december 

2020 betreffende opvolging traject regiovorming. 
- Het advies van VVSG omtrent de kadernota.  

Feiten/context/motivering 

Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota over regiovorming goed. De nota 
bevat de visie van de Vlaamse Regering en het kader voor de verdere aanpak tijdens deze 
regeerperiode. 
De Vlaamse Regering wenst in te zetten op regiovorming. De lokale besturen moeten die 
regiovorming van onderuit opbouwen en dragen. De burgemeesters zijn hierin de spilfiguren. 
De Vlaamse Regering bakent vaste regio’s af om tot een grotere coherentie te komen en de 
regiovorming te stimuleren. Binnen die regio’s moeten alle vormen van intergemeentelijke 
samenwerking plaatsvinden. Dat geldt zowel voor de bestaande als de nieuwe samenwerking. 
Samenwerkingen op een hogere schaal vallen daar wel buiten. 
Regiovorming moet de huidige bestuurlijke verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten. 
De Vlaamse overheid zal de bestaande drempels wegwerken die verhinderen dat 
samenwerkingsverbanden fuseren. Ze zal de eigen regionale afbakeningen afstemmen op deze 
regio’s.  
De kadernota bevat een kaart met 13 referentieregio’s. De Vlaamse Regering heeft de gouverneurs 
gevraagd een advies te formuleren over de afbakening van de referentieregio’s, op basis van de input 
van de lokale besturen. Dat advies moeten de gouverneurs tegen midden januari 2021 finaliseren. 
Begin volgend jaar legt de Vlaamse Regering de referentieregio’s definitief vast. 
Ronse behoort tot de regio Zuid-Oost-Vlaanderen, samen met twintig andere gemeentes:  
Kruisem, Oosterzele, Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, 
Horebeke, Kluisbergen, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oudenaarde, Sint-Lievens-Houtem, 
Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.  
De voorgestelde referentieregio Zuid-Oost-Vlaanderen telt 431.949 inwoners.  
Het college dient zich te buigen over de volgende vraag: 
1. Is het college akkoord met de regio-afbakening waarin wij ingedeeld zijn? 
a. Indien niet, welke regio stelt het college dan wel voor voor onze stad? 
Binnen het College van Burgemeester en Schepenen is er geen eensgezindheid op dit punt. 
CD&V fractie neemt volgend standpunt in : 
Zij kan akkoord gaan met de voorgestelde regioafbakening Zuid-Oost Vlaanderen, die samenvalt met 
het huidig werkingsgebied van de streekontwikkelingsintercommunale Solva (21 steden en 
gemeenten), evenwel met twee duidelijk afgebakende subregio’s, nl. de subregio Vlaamse Ardennen 
(15 gemeenten) en de subregio Land van Aalst (6 gemeenten) die wat inwoneraantal betreft ongeveer 
gelijkwaardig zijn. 
Dit standpunt sluit het best aan bij de uitgangspunten van de Vlaamse regering die Vlaanderen wil 
opdelen in een 15-tal referentieregio’s, waarin burgemeesters de spil zijn, het burgemeestersoverleg 
fungeert als strategisch forum voor de regio en waarin samengewerkt wordt volgens het 
matroesjkamodel. 
Een gedegen regiowerking vereist  een sterk ondersteunende capaciteit ten dienste van het 
burgemeestersoverleg als kritische succesfactor. Solva heeft bewezen dat ze deze  sterk 
ondersteunende capaciteit kan leveren. 
Op initiatief van Solva werd immers het burgemeestersoverleg opgericht, dat als forum en 
ontmoetingsplaats dient waar de problemen, kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de regio 
besproken worden. Eveneens is er een traditie van overleg van de algemene Directeuren. Solva is 
trekker van een heel reeks initiatieven  rond wonen, mobiliteit, klimaat, binnenhalen van allerlei 
subsidies en levert op tal van vlakken de versterkte uitvoeringsmodaliteit als belangrijkste incentive 
om tot een echt regiooverleg te komen. 
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Na de stopzetting van het streekoverleg Z_O.Vlaanderen hebben alle gemeenten zich trouwens 
akkoord verklaard om  het steekoverleg sinds 1 januari 2019 te integreren in de intercommunale Solva 
en hebben ze zich geëngageerd de financiële ondersteuning die eerder werd ingezet voor het 
streekoverleg verder te zetten voor Solva. De intercommunale Solva werd trouwens vrij 
recent  hernieuwd voor een periode van 18 jaar. 
Opsplitsing van de voorgestelde referentieregio zou er bovendien kunnen toe leiden dat een aantal 
gemeenten die centraal gelegen zijn in Zuid-Oost-Vlaanderen worden gedwongen om kant te kiezen 
en  zich beperkt zien in hun samenwerking met aangrenzende gemeenten wat, in geval van keuze 
voor de Regio Aalst,  zal   leiden tot een verzwakking van de (sub)regio Vlaamse Ardennen 
Bovendien is er geen zekerheid dat, bij opsplitsing in twee regio’s, Solva in zijn huidige vorm kan 
verder werken. Een intercommunale kan immers maar regiooverschrijdend werken in de mate ze twee 
volledige regio’s bedient, wat bij opsplitsing van de voorgestelde referentieregio allesbehalve een 
zekerheid is. Op die manier zou de sterke werking die in het verleden werd uitgebouwd, volledig in lijn 
met de visie van de Vlaamse regering, in gevaar kunnen worden gebracht. 
Een opsplitsing van de regio dreigt ook een schaalvergroting op vlak van hulpverlening en politie te 
hypothekeren, gezien de Vlaamse regering zich engageert om bij de Federale regering aan te dringen 
zich eveneens in te schrijven in het referentieregiomodel.  
De referentieregio, die nu samenvalt met de regionale zorgzone (evenwel zonder Gavere)  staat 
overigens de vorming van een subregio Vlaamse Ardennen, die volledig kadert binnen de 
referentieregio, niet in de weg. 
CD&V pleit dus voor de referentieregio zoals voorgesteld, met dien verstande dat, om de sterke 
streekbinding en het merk “ Vlaamse Ardennen” niet te verliezen, de referentieregio ipv regio Zuid-
Oost Vlaanderen, de regio Vlaamse Ardennen/Land van Aalst zou worden genoemd. 
De subregio Vlaamse Ardennen kan dan best samenvallen met de 15 gemeenten die nu al de 
vervoerregio uitmaken. 
Deze sub-regio valt ook samen met : 
-de toeristische regio Vlaamse Ardennen, evenwel zonder Gavere, 
-de projectvereniging Variant (erfgoed) , waarbij te voegen Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem, 
-de eerstelijnszones, evenwel met Kruisem en zonder Gavere”. 
NV-A fractie is de mening toegedaan dat de regio Zuid-Oost Vlaanderen niet opportuun is en er 
daarentegen moet geopteerd worden voor een nieuwe regio Vlaamse Ardennen : 
Vlaanderen wil inspelen op steden en gemeenten die elkaar versterken door middel van 
regiovorming.  Dit kan voor de stad Ronse niet door middel van de regio Zuid-Oost Vlaanderen. 
Stad Ronse heeft een sterke band met de regio Vlaamse Ardennen, niet met de ruime regio Zuid-
Oost-Vlaanderen. 
De Vlaamse Ardennen zijn een regio met een sterke demografische en geografische identiteit.   De 
stad Ronse sluit van nature perfect aan in deze regio. 
De uitdagingen waarmee we in de regio Vlaamse Ardennen geconfronteerd worden, verschillen sterk 
van de gemeenten regio Aalst en Ninove, waarmee geen enkele onderlinge verbondenheid geldt. 
Op economisch vlak en op toeristisch vlak verschilt de regio Vlaamse Ardennen zeer sterk van de 
regio die nu door de Vlaamse Regering wordt voorgesteld.  De regio Vlaamse Ardennen zijn door de 
inspanningen van de laatste jaren een "sterk merk" met een "eigen identiteit" geworden, welke teniet 
zou gedaan worden door opgeslorpt te worden in de ruime regio Zuid-Oost Vlaanderen.    
Ook op vlak van zorg, veiligheid, onderwijs en mobiliteit heeft de regio Vlaamse Ardennen, waar 
Ronse integrerend deel van uitmaakt, meer efficiëntie in zich dan de regio Zuid-Oost Vlaanderen. 
Belangrijk hierbij te vermelden is dat Solva, als goedwerkende IGS, twee regio's op volwaardige wijze 
kan bedienen.   

Besluit: 

Enig artikel: 
Bovenstaand advies over te maken aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. 
 

Openbare veiligheid 

3. Politiebesluit houdende uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. 
Bekrachtiging van de beslissing van de burgemeester van 14 december 2020. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De nieuwe gemeentewet, artikel 134 en 135. 



 

 4/11 

- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur. 
- Ministerieel besluit d.d. 28 oktober 2020, gewijzigd door het MB van 1  november 2020 

houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, in het bijzonder artikel 7,8° en 11,6° van het MB van 1/11/2020. 

- Ministerieel besluit van 29 november 2020 houdende wijzigingen van het ministerieel besluit 
van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken 

- Het besluit van gouverneur Carina Van Cauter van 04 november 2020 m.b.t. verbod op 
occasionele verkopen met een niet – commercieel karakter aan huis of door middel van afhaal, 
evenals alle handelingen ter (voor) bereiding en levering van deze verkopen. 

Feiten/context/motivering 

Op 04 november 2020 werd door de Gouverneur Carina Van Cauter een politiebesluit opgemaakt 
m.b.t. verbod op occasionele verkopen met een niet – commercieel karakter aan huis of doormiddel 
van afhaal, evenals alle handelingen ter (voor)bereiding en levering van deze verkopen. 
Dit beluit vervalt op  13 december 2020 om middernacht. 
Het besluit van de Gouverneur d.d. 4 november  2020 werd genomen op basis van volgende nog 
steeds geldende overwegingen, waarbij deze hierna worden hernomen die ook voor onze stad op 
heden nog steeds relevant zijn:  
Gelet op de artikelen 4, 5, 7 ,8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5  augustus 1992; 
Gelet op de wet van 06 maart 1818 met betrekking tot de straffen die moeten worden opgelegd 
voor overtredingen van algemene maatregelen van intern bestuur, evenals de straffén die 
kunnen worden vastgesteld door de reglementen van de provinciale of gemeentelijke 
autoriteiten; 
Gelet op artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de Noodplanning en 
het beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciale niveau en betreffende de rol 
van de burgemeesters en provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale 
fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door het Ministerieel 
Besluit van 01 november 2020; 
Gelet op Artikel 27 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door 
het Ministerieel Besluit van 01 november 2020; dat bepaalt dat wanneer de burgemeester of 
de gouverneur door het gezondheidsorganisme van de betrokken gefedereerde entiteit wordt 
ingelicht over een plaatselijke toename van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij 
dit vaststelt, de burgemeester of de gouverneur bijkomende maatregelen moet nemen vereist 
door de situatie; 
Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel inzake het beheer van de federale fase 
en de uitvoering van lokale maatregelen; 
Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel rísíco met 
een zekere mate van waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid is om dringende 
en voorlopige beschermingsmaatregelen te nemen op het meest geschikte niveau; 
Overwegende de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot de 
noodtoestand inzake de openbare gezondheid op internationaal niveau van 30 januari 2020, 
in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico; 
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie werd verklaard door de 
Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020, met een aanzienlijke verspreiding binnen 
Europa en België; 
Overwegende dat de WHO heeft vastgesteld dat tal van landen een grootschalige besmetting 
konden verhinderen dankzij bewezen preventie- en bestrijdingsmaatregelen, en dat die 
maatregelen nog steeds het beste verdedigingsmiddel tegen COVlD-19 zijn; 
Overwegende dat de federale maatregelen voorzien in een aanbeveling aan de bevolking tot 
het dragen van een mondneusmasker voor elke situatie waarin de regels van social distancing 
niet kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het 
dragen van een mondneusmasker verplicht ís in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke 
situaties; dat het mondneusmasker alleen voor de strikt noodzakelijke tijd mag worden afgezet, 
met name om te drinken en te eten, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en 
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slechthorenden; dat het louter gebruik van een mondneusmasker echter niet volstaat en dat 
het steeds gepaard moet gaan met de andere preventiemaatregelen; dat de social distancing 
de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft; 
Overwegende dat het gevaar zich opnieuw uitstrekt over het gehele nationale grondgebied; 
dat het van belang is dat er een maximale coherentie bestaat bij het nemen van maatregelen 
voor de handhaving van de openbare orde, teneinde de efficiëntie ervan te maximaliseren; dat 
de lokale overheden evenwel de mogelijkheid hebben om in geval van een toename van de 
epidemie op hun grondgebied strengere maatregelen te nemen; 
Overwegende dat in de voorbereiding en de uitvoering van verkopen aan huis of doormiddel 
van afhaal de toepassing van het samenscholingsverbod van meer als vier personen, de 
onderlinge afstand van anderhalve meter en de neusmondmaskerplicht moeilijk nageleefd 
en/of gehandhaafd kunnen worden, 
Overwegende dat het aantal bevestigde gevallen blijft stijgen  
Overwegende dat het RAG-rapport van 28/10/2020 de sanitaire noodtoestand uitroept voor 
het ganse land en oproept om aanvullende en coherente maatregelen te nemen die de sociale 
contacten verder beperken; 
Overwegende dat het noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die 
een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich meebrengen en om activiteiten te 
blijven verbieden die te nauwe contacten tussen individuen impliceren en/of een groot aantal 
personen samenbrengen ; 
Overwegende dat het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door 
het Ministerieel Besluit van 01 november 2020, een verbod invoert op huis-aan-huis- en 
leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook; 
Overwegende dat bovenstaande overwegingen van de Gouverneur nog steeds onverkort blijven 
bestaan. 
Dat ondanks het feit dat het MB van 29 november strenge beperkingsmaatregelen oplegde om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan, de besmettingscijfers in onze stad sindsdien alleen maar zijn 
gestegen. 
Ronse bevindt zich ook opnieuw in alarmfase 3. Ook het risico op besmetting is opnieuw aanzienlijk 
toegenomen.  
De hoge incidentie van het virus in onze stad, de reproductiegraad van het virus, het belangrijk aantal 
dagelijkse besmettingen, de verspreiding van het virus over het hele grondgebied van de stad en bij 
alle leeftijdscategorieën, maken het noodzakelijk om blijvend de contacten tussen personen te 
beperken en een gelijkaardig besluit te nemen als dit van de Gouverneur van 04 november 2020 dat 
vervalt op 13 december as. om middernacht. 
Deze bijkomende lokale maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus op het grondgebied 
voorkomen. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Volgend besluit van de burgemeester van 14 december 2020 te bekrachtigen:  
Bevoegdheid/rechtsgrond 
De nieuwe gemeentewet, artikel 134 en 135. 
Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur. 
Ministerieel besluit d.d. 28 oktober 2020, gewijzigd door het MB van 1  november 2020 houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, in het 
bijzonder artikel 7,8° en 11,6° van het MB van 1/11/2020. 
Ministerieel besluit van 29 november 2020 houdende wijzigingen van het ministerieel besluit van 28 
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken 
Het besluit van gouverneur Carina Van Cauter van 04 november 2020 m.b.t. verbod op occasionele 
verkopen met een niet – commercieel karakter aan huis of door middel van afhaal, evenals alle 
handelingen ter (voor) bereiding en levering van deze verkopen. 
Feiten/context/motivering 
Op 04 november 2020 werd door de Gouverneur Carina Van Cauter een politiebesluit opgemaakt 
m.b.t. verbod op occasionele verkopen met een niet – commercieel karakter aan huis of doormiddel 
van afhaal, evenals alle handelingen ter (voor) bereiding en levering van deze verkopen. 
Dit beluit vervalt op  13 december 2020 om middernacht. 
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Het besluit van de Gouverneur d.d. 4 november  2020 werd genomen op basis van volgende nog 
steeds geldende overwegingen, waarbij deze hierna worden hernomen die ook voor onze stad op 
heden nog steeds relevant zijn:  
Gelet op de artikelen 4, 5, 7 ,8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5  augustus 1992; 
Gelet op de wet van 06 maart 1818 met betrekking tot de straffen die moeten worden opgelegd 
voor overtredingen van algemene maatregelen van intern bestuur, evenals de straffén die 
kunnen worden vastgesteld door de reglementen van de provinciale of gemeentelijke 
autoriteiten; 
Gelet op artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de Noodplanning en 
het beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciale niveau en betreffende de rol 
van de burgemeesters en provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale 
fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door het Ministerieel 
Besluit van 01 november 2020; 
Gelet op Artikel 27 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door 
het Ministerieel Besluit van 01 november 2020; dat bepaalt dat wanneer de burgemeester of 
de gouverneur door het gezondheidsorganisme van de betrokken gefedereerde entiteit wordt 
ingelicht over een plaatselijke toename van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij 
dit vaststelt, de burgemeester of de gouverneur bijkomende maatregelen moet nemen vereist 
door de situatie; 
Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel inzake het beheer van de federale fase 
en de uitvoering van lokale maatregelen; 
Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel rísíco met 
een zekere mate van waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid is om dringende 
en voorlopige beschermingsmaatregelen te nemen op het meest geschikte niveau; 
Overwegende de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot de 
noodtoestand inzake de openbare gezondheid op internationaal niveau van 30 januari 2020, 
in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico; 
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie werd verklaard door de 
Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020, met een aanzienlijke verspreiding binnen 
Europa en België; 
Overwegende dat de WHO heeft vastgesteld dat tal van landen een grootschalige besmetting 
konden verhinderen dankzij bewezen preventie- en bestrijdingsmaatregelen, en dat die 
maatregelen nog steeds het beste verdedigingsmiddel tegen COVlD-19 zijn; 
Overwegende dat de federale maatregelen voorzien in een aanbeveling aan de bevolking tot 
het dragen van een mondneusmasker voor elke situatie waarin de regels van social distancing 
niet kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het 
dragen van een mondneusmasker verplicht ís in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke 
situaties; dat het mondneusmasker alleen voor de strikt noodzakelijke tijd mag worden afgezet, 
met name om te drinken en te eten, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en 
slechthorenden; dat het louter gebruik van een mondneusmasker echter niet volstaat en dat 
het steeds gepaard moet gaan met de andere preventiemaatregelen; dat de social distancing 
de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft; 
Overwegende dat het gevaar zich opnieuw uitstrekt over het gehele nationale grondgebied; 
dat het van belang is dat er een maximale coherentie bestaat bij het nemen van maatregelen 
voor de handhaving van de openbare orde, teneinde de efficiëntie ervan te maximaliseren; dat 
de lokale overheden evenwel de mogelijkheid hebben om in geval van een toename van de 
epidemie op hun grondgebied strengere maatregelen te nemen; 
Overwegende dat in de voorbereiding en de uitvoering van verkopen aan huis of doormiddel 
van afhaal de toepassing van het samenscholingsverbod van meer als vier personen, de 
onderlinge afstand van anderhalve meter en de neusmondmaskerplicht moeilijk nageleefd 
en/of gehandhaafd kunnen worden, 
Overwegende dat het aantal bevestigde gevallen blijft stijgen  
Overwegende dat het RAG-rapport van 28/10/2020 de sanitaire noodtoestand uitroept voor 
het ganse land en oproept om aanvullende en coherente maatregelen te nemen die de sociale 
contacten verder beperken; 
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Overwegende dat het noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die 
een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich meebrengen en om activiteiten te 
blijven verbieden die te nauwe contacten tussen individuen impliceren en/of een groot aantal 
personen samenbrengen ; 
Overwegende dat het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door 
het Ministerieel Besluit van 01 november 2020, een verbod invoert op huis-aan-huis- en 
leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook; 
Overwegende dat bovenstaande overwegingen van de Gouverneur nog steeds onverkort blijven 
bestaan. 
Dat ondanks het feit dat het MB van 29 november strenge beperkingsmaatregelen oplegde om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan, de besmettingscijfers in onze stad sindsdien alleen maar zijn 
gestegen. 
Ronse bevindt zich ook opnieuw in alarmfase 3. Ook het risico op besmetting is opnieuw aanzienlijk 
toegenomen.  
De hoge incidentie van het virus in onze stad, de reproductiegraad van het virus, het belangrijk aantal 
dagelijkse besmettingen, de verspreiding van het virus over het hele grondgebied van de stad en bij 
alle leeftijdscategorieën, maken het noodzakelijk om blijvend de contacten tussen personen te 
beperken en een gelijkaardig besluit te nemen als dit van de Gouverneur van 04 november 2020 dat 
vervalt op 13 december as. om middernacht. 
Deze bijkomende lokale maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus op het grondgebied 
voorkomen. 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: Worden, in aanvulling op het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door 
het Ministerieel Besluit van 01 november 2020 en het MB van 29 november 2020 verboden: 
Occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter aan huis of door middel van 
afhaal, evenals alle handelingen ter (voor)bereiding en levering van deze verkopen 
Artikel 2: Artikel 1 is niet van toepassing voor: 
De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor 
de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, 
zoals opgesomd in de bijlage bij het ministerieel besluit van 01.11.2020 houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken. 
Bedelingen- en afhalingen georganiseerd door de lokale overheid of door humanitaire 
organisaties uitsluitend in kader van humanitaire hulp voor mensen in precaire situaties 
na voorafgaandelijke goedkeuring door de lokale overheid, in zoverre deze niet in strijd 
zijn met de  Ministeriële l Besluiten  van 28 oktober 2020, gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 
01 november 2020 en het MB van  29 november 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COV¡D-19 te beperken,  
Verkopen die (voor)bereid worden door een professionele aanbieder en die afgehaald 
worden bij of geleverd worden door een professionele aanbieder, onverminderd de 
maatregelen zoals bepaald door het Ministerieel Besluit van28 oktober 2020 houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 01 november 2Oé0 en het MB van 29 november 
2020 en mits het respecteren van alle geldende regels en protocollen. 
Artikel 3: Dit besluit treedt in werking op 14 december 2020 en blijft gelden tot en met 15 januari. 
Dit politiebesluit kan ten allen tijde en onbeperkt herzien worden in het licht van de verdere evolutie 
van de gezondheidsrisico's. 
Artikel 4: Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en worden 
bekendgemaakt via de gemeentelijke website. 
Artikel 5: Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot 
veertien dagen en met een geldboete van 26,00 euro tot 200,00 euro, of met één van 
voormelde straffen alleen. 
Artikel 6: Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) 
dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekend verzoekschrift kan per 
aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 3, 1040 Brussel 
worden gericht of elektronisch via https://eproadmin.raadvst-consetat.be 
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Ronse, 14 december 2020. 
Burgemeester 
Luc Dupont 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

4. Herconditionering van het gebouw van De Ververij. Plaatsen van een koelinstallatie in de 
Academie.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2020/145 van de technische dienst van 7 december 2020 
- Offerte applicatherm 

Feiten/context/motivering 

- Op vraag van het schepencollege werden de mogelijkheden onderzocht om een oplossing te 
bieden aan de overmatig hoge temperatuur in het gebouw van de Academie. 

- Voor de foyer en de danszaal, heeft de technische dienst een offerte opgevraagd voor het 
leveren en plaatsen van 6 luchtkoelers in de foyer en 2 luchtkoelers in de danszaal met een 
luchtgekoelde koelgroep die op het binnenplein tussen de foyer en de danszaal wordt geplaatst. 

- Voor de koeling van de danszaal en de foyer heeft de technische dienst een offerte ontvangen 
van de firma Applicatherm uit Ronse voor de som van 95.000 euro exclusief btw en 114.950 
euro inclusief btw. 

- Voor het gebouw van de academie heeft de technische dienst tevens een offerte opgevraagd 
voor het leveren en plaatsen van een airconditioning installatie met een luchtgekoelde 
koelgroep die op het dak geplaatst wordt. 

- Voor de airconditioning installatie van het gebouw van de academie heeft de technische dienst 
een offerte ontvangen van de firma Applicatherm uit Ronse voor de’ som van 85.000 euro 
exclusief btw en 102.850 euro inclusief btw. 

- Luchtkoelers worden onafhankelijk opgesteld en de airconditioning installatie wordt 
geïntegreerd in de bestaande ventilatie-installatie. 

- Gezien de technische specificiteit van dergelijke koelinstallaties en de keuze tussen 
airconditioning en luchtkoelers een grondige studie vereist, is het aangewezen hiervoor een 
gespecialiseerd studiebureau aan te stellen. 

- Indien het college akkoord gaat, wordt voorgesteld om prijs te vragen aan: 
o Ingenium nv, Nieuwe St.-Annadreef 23, 8200 Brugge. 
o BM Engineering, Beneluxlaan 1A, 8500 Kortrijk.  
o Tractebel Engineering nv, Simon Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel. 
o Endes Engineering Services nv, Hulststraat 11 b301, 8700 Tielt. 
o VK Engineering, Clemenceaulaan 87, 1000 Brussel. 
o Igenia, Achterstraat 4/E, 9550 Herzele. 
o Emaze, Koning Albert I Plein 31, 9820 Merelbeke 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het college gaat akkoord met het voorstel voor de aanstelling van een studiebureau. 
Artikel 2: 
De kosten zullen worden gebudgetteerd op de kredieten van het AGB. 
 

5. Faciliterend kader energiegemeenschappen windsector – ondersteuning initiatief 
Provincie Oost-Vlaanderen 
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Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Bestuursakkoord 2019-2024; 
 ‘Duurzaam Energie- en Klimaatplan Ronse’ goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 2  juli 
2018 en waarmee de stad zich engageert om de CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030; 
 
‘Beleidskader Hernieuwbare Energie met aandacht voor directe burgerparticipatie en sociale 
maatregelen’ goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 4 maart 2019 waarin akkoord werd 
gegaan met volgende punten: 

- burgers en de stad kunnen bij nieuwe hernieuwbare energieprojecten (oa zon en wind) op het 
grondgebied Ronse voor minimum 40% - minimum 50% voor projecten in eigen beheer – direct 
participeren via een burgercoöperatie, die de ICA-principes respecteert, om zodoende meer 
draagvlak bij de bevolking te creëren 

- via een samenwerking tussen oa de stad, een burgercoöperatie en het middenveld zal intensief 
en gericht ingezet worden op laagdrempelige en betaalbare isolatie, renovatie- en 
nieuwbouwprojecten 

Beslissing college van burgemeester en schepenen dd 2 december 2019 akkoord te gaan om SOLVA 
een mandaat te geven om aan de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen de officiële vraag te 
stellen om een ruimtelijke visie ‘Energielandschap Vlaamse Ardennen’ op te starten voor 
grootschalige hernieuwbare energieprojecten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen 

Relevante documenten 

- email Provincie Oost-Vlaanderen dd. 16 december 2020 
- brief Provincie Oost-Vlaanderen aan minister Zuhal Demir 
- brief Ronse aan minister Zuhal Demir 

Feiten/context/motivering 

Op 2  juli 2018 heeft de gemeenteraad het Klimaatplan goedgekeurd. Het klimaatplan bevat 64 
maatregelen met 325 acties. Er werd een TOP 20 van meest prioritaire maatregelen bepaald om mee 
te starten. De stad Ronse heeft zich geëngageerd om 4 van deze 20 maatregelen te trekken 
waaronder het produceren van stroom aan de hand van windturbines (samen met Geraardsbergen en 
Kluisbergen) en zonnepanelen (samen met Brakel en Kluisbergen) (hernieuwbare energie – 
elektriciteitsproductie). Via de gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2019 gaf de stad ook aan dat 
burgerparticpatie hierbij belangrijk is. Dit is ook opgenomen in het Bestuursakkoord 2019-2024: we 
onderzoeken de mogelijkheden om meer hernieuwbare energie op te wekken en gaan na hoe de 
Ronsenaars mee kunnen investeren in dergelijke projecten. 
De stad Ronse is 1 van de 19 Oost-Vlaamse gemeenten die de voorbije jaren met een 
gemeenteraadsbesluit de ambitie vastlegde tot de realisatie van rechtstreekse participatie van burgers 
en bedrijven bij hernieuwbare energieprojecten op hun grondgebied. De provincie ondersteunt dit 
initiatief maar merkt dat het niet eenvoudig is om deze ambitie te realiseren. 
Op dit moment zijn er een aantal beleidsontwikkelingen gaande, waar de provincie graag wil op 
inspelen. Nieuwe richtlijnen van Europa verplichten Vlaanderen een faciliterend kader te ontwikkelen 
voor energiegemeenschappen zodat zij op gelijke wijze toegang hebben tot de energiemarkt.  
Al bijna tien jaar voert de provincie Oost-Vlaanderen een beleid, onderzoek en experimenten om 
lokale participatie in hernieuwbare energie te realiseren. De provincie Oost-Vlaanderen wil graag met 
de steun van de steden en gemeenten haar inzichten in hoe zo een faciliterend kader kan worden 
ontwikkeld overmaken aan de Vlaamse minister van Energie, mevrouw Zuhal Demir. De provincie 
heeft via email op 16 december gevraagd of de stad haar steun voor dit initiatief kan betuigen door het 
ondertekenen van bijgevoegde brief. De provincie zal de brieven van de gemeentes toevoegen aan 
hun brief naar de minister. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met het ondertekenen van de voorgestelde brief door de provincie ter ondersteuning 
van hun initiatief rond de ontwikkeling van een faciliterend kader voor energiegemeenschappen in de 
windsector. 
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Vrije tijd 

6. Vraag tot deelname aan '10.000 stappen: Elke stap telt'.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 

Relevante documenten 

Website 10.000 stappen: www.10000stappen.be/lokalebesturen 

Feiten/context/motivering 

De levensverwachting in Vlaanderen (82,3 jaar) stijgt jaar na jaar en het zorgsysteem 
behoort tot de beste ter wereld. Toch blijven heel veel ziektes het gevolg van een 
ongezonde leefstijl en/of ongezonde omgeving.  
Amper 40% van de volwassen Vlamingen beweegt elke dag 30 minuten aan minstens 
matige intensiteit. Dat is niet voldoende om gezond te blijven. 
Hoe ouder je wordt, hoe minder je beweegt. 
Bovendien bedraagt ongeveer 1 op 5 van alle verplaatsingen met de auto minder dan 5 
km. 
Onderzoek wijst uit dat 10.000 stappen per dag de gezondheid verbetert bij 
volwassenen (8000 bij 65+’ers). Gemiddeld zetten we ongeveer 6.000 stappen per dag. 
Dat is maar 4.000 stappen verwijderd van het streefdoel. Met een half uur meer 
bewegen per dag haal je zo die 4.000 extra stappen.  
Maar, geraak je niet onmiddellijk aan deze aanbevelingen, probeer dan zoveel mogelijk 
te bewegen naarmate je eigen gezondheid het toelaat. Elke stap vooruit is een 
overwinning: ‘Elke stap telt!’. Dan bouw je beetje bij beetje aan een gezonder lichaam. 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen bundelen nu hun krachten 
om - over de beleidsdomeinen heen - het grootste beweegproject van Vlaanderen te 
organiseren in Ronse: 10.000 stappen: Elke stap telt. 
De Vlaamse Logo’s en de consulenten van Sport Vlaanderen ondersteunen en 
adviseren lokale besturen bij de plaatselijke uitrol ervan.  
Het 10.000-stappenproject is een wetenschappelijk onderbouwd project dat Gezond 
Leven al jaren succesvol coördineert met steun van de Vlaamse Overheid. 
Daarom organiseren Gezond Leven en Sport Vlaanderen vanaf 2021 samen ‘10.000 
stappen: Elke stap telt’, een grootschalig project dat steden en gemeenten wil 
aanzetten en ondersteunen om beweging mee(r) mogelijk te maken. Het roept lokale 
besturen op om te investeren in zichtbare ‘beweegvriendelijke buurten’, door:  

- inwoners duurzaam aan te moedigen om te bewegen, met extra aandacht voor 
minder actieve bevolkingsgroepen, zoals mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties; 

- 10.000 stappen en beweging blijvend zichtbaar te maken in de publieke ruimte 
van jouw gemeente - creëren van beweegvriendelijke buurten; 

- participatief aan de slag te gaan met geëngageerde burgers, het 
verenigingsleven en betrokken professionals. 

10.000 stappen zet voor 100% in op meer bewegen. Een gezond en slim idee, zeker in 
volle coronatijd! 
Het is een ideaal project om in te spelen op de aanbevelingen uit het rapport van het 
Maatschappelijke Relancecomité naar aanleiding van COVID-19, zoals  
verschuiving naar de meer actieve vervoerswijzen, meer investeren in 
gezondheidsbevordering met bijzondere aandacht voor de kwetsbare burgers,… 
Hoe maak je dit mogelijk als lokaal bestuur? 

 10.000 stappen inspireert en ondersteunt (ook financieel) het lokaal bestuur de 
komende 4 jaar in de uitbouw van een beweegvriendelijke omgeving en een 
gezondere stad of gemeente: 

o 2021: stappensignalisaties in het straatbeeld 
o 2022: beweegroutes in jouw gemeente 
o 2023: lokale beweegacties opzetten i.s.m. het verenigingsleven 
o 2024: inzetten op het STOP-principe en gezonde mobiliteit 
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Jaarlijks deelnemen is geen verplichting, maar wordt wel aangeraden. Elke jaar 
wordt de focus gelegd op een ander belangrijk onderdeel van het integraal 
10.000 stappenproject, dat pas echt effectief is wanneer er op alle focussen en 
communicatiepieken wordt ingezet. 

 Daarnaast worden er op Vlaams niveau communicatiegolven naar de burgers 
georganiseerd over gezond bewegen en ‘Elke stap telt’. Elk deelnemend lokaal 
bestuur ontvangt kant-en-klare communicatietools om ook lokaal mee te surfen 
op deze Vlaamse media en te communiceren naar uw burgers. 

 De Vlaamse Logo’s en bovenlokale consulenten van Sport Vlaanderen 
ondersteunen en adviseren uw lokaal bestuur bij de plaatselijke uitrol, namelijk 
bij de keuze van type, opdruk en plaatsing van signalisaties, bij het opstellen 
van een participatief traject met intermediairs en burgers (mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties), bij intersectorale samenwerkingen,… 
Er wordt ook een inspiratiegids voorzien waar u als lokaal bestuur zelf mee aan 
de slag kan. 

Einddoel: Gezonde inwoners die meer bewegen, en als het kan 10.000 stappen per 
dag zetten, dankzij een combinatie van toffe sensibilisering en beweegvriendelijke 
buurten. 
Wat wordt er verwacht van het lokaal bestuur? 
We vragen aan de deelnemende lokale besturen om: 

 Zeker wegwijzers op te nemen in het gekozen signalisatiepakket (indien jouw 
stad of gemeente deze wegwijzers nog niet heeft), aangezien dit type 
signalisatiemateriaal (met het aantal stappen) vitaal zijn voor 
gedragsverandering van burgers. 

 De keuze van signalisaties uitgebreid voor te bereiden a.d.h.v. ondersteuning 
door Vlaamse Logo’s en Sport Vlaanderen, en a.d.h.v. een participatietraject 
met burgers, middenstand, intermediairs,….. 

 Zelf te investeren in extra materialen voor een optimale stappen-visualisatie 
(richtprijs +/- €500) 

 Tijdens de communicatiepieken 10.000 stappen in de picture zetten en de 
inwoners sensibiliseren, minstens a.d.h.v. de kant-en-klare 
communicatiematerialen van ‘10.000 stappen: Elke stap telt’. 

 Na levering van de signalisaties, deze zelf te plaatsen. 
 Bij inschrijving wordt er gevraagd hierover een engagementsverklaring te 

ondertekenen. 
 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan om deel te nemen aan het project ’10.000 stappen: Elke stap telt’ voor een looptijd 
van 1 jaar. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


