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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 16 NOVEMBER 2020 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, 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  
 
Afwezig: Fatima Hbili, raadslid 
 

Wegens de getroffen maatregelen, genomen door het Overlegcomité op 30 oktober 2020 
voor de bestrijding van het coronavirus COVID-19, wordt deze gemeenteraad gehouden 
via video conference. 

De vergadering wordt opgenomen, live uitgezonden en kan herbekeken worden via de 
website van de Stad Ronse. 
 

De voorzitter opent de zitting. 

De heer Paul Carteus, gemeenteraadsvoorzitter, vraagt om een minuut stilte te houden         
naar aanleiding van het overlijden van de heer Lieven Dhaeze, gewezen 
gemeenteraadsvoorzitter en gemeenteraadslid voor de legislatuur 2013 - 2018. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 05 oktober 2020 worden met 
algemene stemmen goedgekeurd. 
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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Openbare veiligheid 
1. Politie.                                                                                                                           

Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor mogelijke fusie tussen de Politiezones 
Brakel, Ronse en Vlaamse Ardennen door middel van een occasionele samenaankoop. 
Goedkeuring van het bestek, de raming, de voorwaarden en de wijze van gunnen. 

Financieel beheer 
2. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Ronse.                                        

Goedkeuring van de jaarrekening 2019. 
3. Politie.                                                                                                                        

Begroting van het dienstjaar 2021 van de Politiezone Ronse.                               
Vaststelling. 

4. Algemene gemeentelijke heffing.                                                                             
Wijziging. 

 5.   Belasting op motoren.                                                                                                    
Intrekking.                                                                                                               
Hernieuwing.                                                                                                   

6. Aangaan van een lening ter financiering van de investeringen.                                           
Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze. 

7. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                      
Aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan 2020-2025.                                    
Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
8. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                    

Grondverkoop voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie 
Catillus.                                                                                                                         
Goedkeuring. 

9. Toetreding van de Stad Ronse tot 'Licht als dienst', voor de activiteit openbare verlichting 
van Gaselwest.                                                                                                                   
Goedkeuring van de ontwerpakte. 

10. Verkoop van een perceel stadsgrond (wegoverschot) in de Gebroeders Van Eyckstraat 
aan de aanpalende eigenaar.                                                                                           
Goedkeuring. 

11. Aankoop van een perceel grond in de Geraardsbergenstraat in het kader van de 
realisatie van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 1.       
Goedkeuring. 

12. Ontwerp, bouw (renovatie en nieuwbouw) en het technisch onderhoud van het nieuw 
administratief centrum.                                                                                                    
Goedkeuring van het bestek en het programma van eisen. 

Wonen en omgeving 
13. Samenwerkingsovereenkomst Erosiecoördinator Ronse, afgesloten tussen de Stad 

Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen - steunpunt erosie en afsprakennota. 
Goedkeuring van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota 
Erosiecoördinator. 

Leven en welzijn 
14. Sociaal Huis.                                                                                                                        

Opheffing van de werkgroep Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) onder de stedelijke 
Adviesraad voor Welzijn.                                                                                                 
Beslissing. 

15. Sociaal Huis.                                                                                                                   
Oprichting van de stedelijke Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang met goedkeuring 
van de statuten en kandidaatstellingen voor het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). 
Beslissing. 
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16. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen in functie van het project 'Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen 
van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'.                                                   
Beslissing. 

Vrije tijd 
17. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.                                                                   

1) Goedkeuring van de resultatenrekening, de balans en het verslag van toezicht 2019.              
2) Kennisname van de begroting 2020. 

18. Overeenkomst nummer 20/106 met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake 
de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
aan de Stad Ronse, voor de automatische toekenning van aanvullende rechten.                                                     
Kennisname. 

Intergemeentelijke samenwerking 
19. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                        

Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 11 december 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

20. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                         
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 08 december 2020 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

21. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.                                                        
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 01 december 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

22. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                           
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 16 
december 2020 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                  
Beslissing. 

23. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, IVLA.                                             
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 17 december 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

24. Ontbinding en vereffening van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband 
Oost-Vlaanderen (ERSV).                                                                                                   
Goedkeuring van de voorwaarden tot afhandeling. 

Organisatieontwikkeling 
25. Stadspersoneel.                                                                                                                   

Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor het jaar 2021. 
Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de openbare zitting 

Mobiliteit 
26. Bijkomend agendapunt voorgebracht door raadslid Lech Schelfout, namens de Groen-

fractie, houdende verzoek aan het stadsbestuur tot ondertekenen van het Charter 
Werftransport en opmaak van een reglement voor weren van vrachtverkeer uit 
schoolomgevingen tijdens de piekuren. 

 
Punten van de besloten zitting 

Click here to enter text. 
01. Politie.                                                                                                                           

Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een contractueel burgerpersoneelslid, 
tewerkgesteld als consulent niveau B (verantwoordelijke Personeelsbeheer) bij de 
Politiezone Ronse.                                                                                                  
Goedkeuring. 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Openbare veiligheid 

1. Politie.                                                                                                                           
Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor mogelijke fusie tussen de Politiezones 
Brakel, Ronse en Vlaamse Ardennen door middel van een occasionele samenaankoop. 
Goedkeuring van het bestek, de raming, de voorwaarden en de wijze van gunnen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

˗ De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten. 

˗ De wet van 16 februari 2017 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

˗ Het KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren. 

˗ Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken. 

˗ Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
˗ De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
˗ De goedkeuring van het Politiecollege van 12 oktober 2020. 

Feiten/context/motivering 

De schaalvergroting van politiezones is de laatste jaren een veelbesproken issue en werd 
reeds in een aantal politiezones doorgevoerd. 

Na grondig overleg tussen de Burgemeesters en de Korpschefs van de Politiezones Vlaamse 
Ardennen, Ronse en Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm wensen de besturen, op een 
objectieve manier en door beroep te doen op een externe partner, een beeld te krijgen van de 
werking en de profielen van hun eigen politiezones en dit op een vergelijkbare manier. 

Zij willen eveneens een kijk op de toekomst krijgen door na te gaan wat een toekomstige fusie 
van de 3 politiezones als resultaat zou kunnen geven. 

In een eerste fase zal aan een dienstverlener gevraagd worden om per politiezone :  
A) Politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm 
B) Politiezone Ronse 
C) Politiezone Vlaamse Ardennen  
een doorgedreven en alomvattende profielanalyse te maken. 

Elke zone heeft zijn specifieke werking, processen, cultuur en karakteristieken die in kaart 
moeten worden gebracht en geanalyseerd. 

Na evaluatie van de huidige situatie in de zones, na de verschillende processen in kaart te 
hebben gebracht van de respectievelijke politiezones en de nodige gesprekken te hebben 
gevoerd in fase 1, dienen ook alle opportuniteiten verder onderzocht te worden en 
samengekoppeld om finaal te komen tot concrete mogelijke nieuwe organisatiemodellen / 
algemeen fusieprofiel(en) mét financiële studie van de impact van de mogelijke samensmelting 
van de 3 voornoemde politiezones. 

De gevraagde profielanalyses, visies en strategieën dienen uitgewerkt te worden en in een 
overzichtelijk, resultaatsgericht en pragmatisch rapport te worden weergegeven. 
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Er voorgesteld wordt dat de Politiezone Vlaamse Ardennen optreedt als “opdrachthouder” van 
deze overheidsopdracht tot “occasionele aankoop” waarbij een financiële regeling wordt 
uitgewerkt waarbij elke zone 1/3 van de kosten van de uiteindelijke factuur voor zijn rekening 
zal nemen. 

De Politiezone Vlaamse Ardennen zal zich engageren tot betaling van de volledige factuur en 
vervolgens de terugvordering doen van telkens 1/3 van de factuur aan de Politiezone Ronse 
en de Politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm. 

De opdracht wordt uitvoerig beschreven in het bestek in bijlage betreffende de 
haalbaarheidsstudie naar een mogelijke fusie van de Politiezones Brakel-Horebeke-
Maarkedal-Zwalm, Ronse en Vlaamse Ardennen. 

De kostprijs voor de opmaak van deze haalbaarheidsstudie wordt geraamd op 75.000 EUR 
inclusief BTW. 

Deze opdracht zal door het politiecollege van de Politiezone Vlaamse Ardennen gegund 
worden na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na prijsvraag bij 3 
dienstverleners.  

De evaluatie van de bestekken zal gebeuren in overleg met vertegenwoordigers van de 
Politiezone Ronse en de Politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm. 

De nodige kredieten worden voorzien op de gewone dienst van de politiebegroting 2021, 
artikel nummer 330/122-02. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Door middel van een occasionele samenaankoop wordt overgegaan tot het uitvoeren van een 
haalbaarheidsstudie tot mogelijke fusie tussen de Politiezones Brakel-Horebeke-Maarkedal-
Zwalm, Ronse en Vlaamse Ardennen. 
Het bestek voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp : haalbaarheidsstudie 
naar een mogelijke fusie van de Politiezones Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm, Ronse en 
Vlaamse Ardennen en de raming ten bedrage van 75.000 EUR inclusief btw worden 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De Politiezone Vlaamse Ardennen zal optreden als opdrachtgever van deze occasionele 
samenaankoop voor de 3 voormelde politiezones, waarbij elke politiezone 1/3 van de kosten 
ten laste neemt met een maximum van elk 25.000 EUR inclusief btw. 
De Politiezone Vlaamse Ardennen zal na ontvangst van de factu(ur)r(en) overgaan tot 
volledige betaling met terugvordering van 1/3 van de kosten aan de PZ Brakel-Horebeke-
Maarkedal-Zwalm en de PZ Ronse. 
Artikel 3:  
Deze opdracht zal door het Politiecollege gegund worden na de organisatie van een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij een prijsvraag wordt gericht aan de 
volgende dienstverleners : 

˗ NMI bv - Zeelstraat 5 - 9690 Zulzeke 
˗ Idea Consult – Jozef II Straat 40 bus A – 1000 Brussel (cfr fusiestudie Kruisem) 
˗ Universiteit Gent - Prof. dr. Jelle Janssens – Docent Strafrecht en Criminologie –  

Universiteitsstraat 4 – 9000 Gent. 
Artikel 4:  
De opdracht zal gefinancierd worden met de kredieten voorzien op de gewone dienst van de 
politiebegroting 2021, artikelnummer 330/122-02. 
Artikel 5:  
Het dossier zal verder worden afgehandeld zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 
WGP en zoals voorzien in het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
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Financieel beheer 

2. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Ronse.                                        
Goedkeuring van de jaarrekening 2019. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 3°. 
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 249. 
˗ Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 

beheerscyclus. 
˗ Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 
˗ Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 29 juni 2020 houdende 

vaststelling van de jaarrekening 2019 van het OCMW Ronse. 

Relevante documenten 

Het ontwerp van jaarrekening 2019 van het OCMW Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Er werd een ontwerp van jaarrekening 2019 van het OCMW Ronse vastgesteld door de raad 
voor maatschappelijk welzijn d.d. 29 juni 2020.  
De gemeenteraad dient de jaarrekening van het OCMW Ronse van het boekjaar 2019 goed 
te keuren zodat ze definitief is vastgesteld. Na de goedkeuring door de gemeenteraad kan 
deze jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de toezichthoudende overheid. 

Adviezen/visum 

Het advies 2020-19 d.d. 10 juni 2020 van de Financiële Dienst. 

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 Groen stemmen voor: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

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

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

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

Enig artikel:  
De jaarrekening van het boekjaar 2019 van het OCMW Ronse goed te keuren. 

 
Gunther Deriemaker (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 
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3. Politie.                                                                                                                        
Begroting van het dienstjaar 2021 van de Politiezone Ronse.                               
Vaststelling. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
˗ De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus. 
˗ Het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement op 

de boekhouding van de lokale politie. 

Relevante documenten 

˗ Het ontwerp van begroting 2021 van de Politiezone Ronse. 
˗ Het verslag van de interne begrotingscommissie van 26 oktober 2020 van de 

Politiezone Ronse ingevolge artikel 11 van het koninklijk besluit van 05 september 
2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone 
betreffende de begroting 2021. 

Adviezen/visum 

Het advies 2020–23 van 12 oktober 2020 van de bijzonder rekenplichtige inzake de 
krachtlijnen van de begroting 2021 van de Politiezone Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De begroting van het dienstjaar 2021 van de Politiezone Ronse vast te stellen met volgende 
samenvattingstabellen :  
 
Gewone Dienst 
 

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2018   285.643,00 
Resultaat van de begrotingsrekening 2019   -285.643,00 
Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2019              0,00 
Geraamd resultaat van de begroting 2020               0,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 
2020               0,00 
    
Begroting 2021    
  saldo  
Ontvangsten eigen dienstjaar  7.352.465,00   
Uitgaven eigen dienstjaar 7.201.381,00 151.084,00  
    
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)     11.203,00   
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)     79.287,00  -69.084,00  
    
Ontvangsten overboekingen              0,00   
Uitgaven overboekingen     82.000,00  -82.000,00  
    
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 
2021              0,00 

 

  
   

Gemeentelijke toelage voor de gewone dienst : 4.567.443,00 EUR 
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Buitengewone dienst 
 

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2018   0,00 
Resultaat van de begrotingsrekening 2019   0,00 
Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2019   0,00 
Geraamd resultaat van de begroting 2020   0,00 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020   0,00 
    
Begroting 2021    
  saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar  
                    

0,00   
Uitgaven eigen dienstjaar 82.000,00 -82.000,00  
    
Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2021)     0,00   
Uitgaven vorige dienstjaren (in 2021)     0,00           0,00  
    
Ontvangsten overboekingen 82.000,00   
Uitgaven overboekingen     0,00  82.000,00  
    
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021   0,00 

Gemeentelijke toelage voor de buitengewone dienst : 0,00 EUR 

4. Algemene gemeentelijke heffing.                                                                             
Wijziging. 

De heer Tom Deputter, gemeenteraadslid behorende tot de Open Vld-fractie, wenst voor 
dit agendapunt een amendement in te dienen. Hij stelt voor om, voor wat de Algemene 
gemeentelijke heffing gezinnen betreft, voor het jaar 2020, niet enkel een vermindering 
toe te staan aan de vermelde doelgroepen doch aan alle gezinnen een vrijstelling van 
50 euro per gezin te geven en daartoe het Artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit in die 
zin aan te passen. 

De heer Paul Carteus, gemeenteraadsvoorzitter, stelt voor om over dit amendement een 
stemming per fractie te houden.  

De uitslag van de stemming is als volgt : de CD&V-fractie en de N-VA-fractie stemmen 
tegen het amendement, de sp.a-fractie en de Open Vld-fractie stemmen voor het 
amendement en de Groen-fractie onthoudt zich.  

Bij deze is het amendement verworpen en wordt het agendapunt zoals oorspronkelijk 
voorgesteld, aan de gemeenteraad ter stemming voorgelegd. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3. 
˗ Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 
mei 2010 en 147 februari 2012. 

˗ De omzendbrief BB 2008/07 inzake het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

˗ De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.  
˗ Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 betreffende de aanpassing van de 

algemene gemeentelijke heffing. 
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Relevante documenten 

De nota 2020/25 d.d. 27 oktober 2020 van de Financiële Dienst inzake 
koopkrachtondersteunende maatregelen in 2020 ingevolge de coronacrisis. 
De nota 2020/26 d.d. 04 november 2020 van de Financiële Dienst inzake de impact van de 
coronacrisis op inkomsten en uitgaven van het Lokaal Bestuur Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de coronacrisis wil het Lokaal Bestuur Ronse ondersteuning bieden aan tal van 
doelgroepen die zwaar zijn getroffen. Het betreft de bedrijven, verenigingen, gezinnen en 
mensen die het echt moeilijk hebben. 

Het Lokaal Bestuur Ronse wenst een tegemoetkoming te doen voor de eerder vermelde 
doelgroepen en wel op een gedifferentieerde wijze. 

Wat de gezinnen betreft, wenst het Lokaal Bestuur Ronse (naast de bestaande vermindering), 
de volgende doelgroepen een bijkomende vermindering te geven van 50,00 euro per gezin en 
dit voor het aanslagjaar 2020 : 

a) de gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 01 januari 
2020 geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige 
verzorging op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere 
wijzigingen  

b) de gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 01 januari 
2020 geniet van het voorkeurtarief op basis van het inkomen waarover het gezin 
beschikt, na een inkomensonderzoek uitgevoerd door de verzekeringsinstelling op 
basis van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming bedoeld in Artikel 37, §19, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994. 

Voor alle andere gezinnen wordt de belasting behouden in 2020.  
Wel zullen deze gezinnen via een apart reglement een koopkrachtondersteuning krijgen via 
de terbeschikkingstelling van een aankoopbon van 25,00 euro per gezin, te besteden in de 
handelszaken van Ronse.  

Teneinde deze maatregelen nog voor het huidige jaar te kunnen invoeren dient het 
gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 te worden gewijzigd. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Aan de belastingverordening van 16 december 2019, houdende aanpassing van de algemene 
gemeentelijke heffing, wordt bij Artikel 9 de volgende paragraaf toegevoegd : 

§3. Voor het aanslagjaar 2020 wordt bovenop de vermindering van 80,00 euro voor de 
doelgroepen vermeld onder Artikel 9 §1 een bijkomende vermindering toegekend van 50,00 
euro per gezin voor deze doelgroepen. 
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5. Belasting op motoren.                                                                                                    
Intrekking.                                                                                                               
Hernieuwing.                                                                                                   

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3. 
˗ Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 
28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

˗ De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit. 

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 betreffende de algemene 
gemeentelijke heffing. 

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende de hernieuwing van het 
gemeentelijk belastingreglement op motoren. 

 
Relevante documenten 

Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende de hernieuwing van het 
gemeentelijk belastingreglement op motoren. 
De nota 2020/25 d.d. 27 oktober 2020 van de financiële dienst inzake 
koopkrachtondersteunende maatregelen in 2020 ingevolge de coronacrisis. 
 
Feiten/context/motivering 

Ingevolge de coronacrisis wil het Lokaal Bestuur Ronse ondersteuning bieden aan tal van 
doelgroepen die zwaar zijn getroffen. Het betreft de bedrijven, verenigingen, gezinnen en 
mensen die het echt moeilijk hebben. 

Het Lokaal Bestuur Ronse wenst een tegemoetkoming te doen voor de eerder vermelde 
doelgroepen en wel op een gedifferentieerde wijze. 
Wat de bedrijven betreft, werd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende de 
hernieuwing van het gemeentelijk belastingreglement op motoren reeds de beslissing tot 
afbouw van deze belasting tegen 2023 ingevoerd. Teneinde de bedrijven meer zuurstof te 
geven wenst het Lokaal Bestuur deze afbouw nog te versnellen en wel tegen 2022 met de 
grootste afbouw van de tarieven in 2020. 

Teneinde deze maatregelen nog voor het huidige jaar te kunnen invoeren dient het 
gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 te worden ingetrokken en vervangen door 
onderhavig nieuw belastingreglement. 
 
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 Groen stemmen tegen: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

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

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

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman 
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Artikel 1:. HEFFINGSTERMIJN 
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt er een gemeentebelasting gevestigd op 
motoren. 
Artikel 2: TOEPASSINGSGEBIED 
§1 De belasting wordt gevestigd op motoren, per eenheid en per breuk van kilowatt, ongeacht 
de krachtbron die deze motoren in beweging brengt, en gebruikt op het grondgebied van de 
stad Ronse. De belasting slaat dienvolgens onder meer op de elektromotoren, de 
stoommachines, de verbrandingsmotoren, de waterturbines, enzovoort. 
§2 De belasting is verschuldigd door elk toeristisch, nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf, 
alsook door de beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht of het hier gaat over een 
éénmanszaak of een vennootschap. Ze wordt gevestigd op de motoren die de 
belastingplichtige voor de exploitatie van zijn inrichting of van haar bijgebouwen gebruikt. 
Dienen als bijgebouw van een inrichting beschouwd te worden, iedere instelling of 
onderneming, iedere werf van om het even welke aard, die gedurende een ononderbroken 
tijdvak van minstens drie maanden op het grondgebied van de gemeente gevestigd is. 
§3 Voor de motoren, gebruikt voor een zoals in het vorig lid bedoeld en op het grondgebied 
van een andere gemeente overgebracht bijgebouw, is geen gemeentebelasting verschuldigd 
voor het tijdvak van het gebruik in de andere gemeente. 
§4 Wanneer, hetzij een inrichting, hetzij een zoals hierboven bedoeld bijgebouw, geregeld en 
duurzaam een verplaatsbare motor gebruikt voor de verbinding met één of meer bijgebouwen, 
of met een verkeersweg, is daarvoor de belasting enkel verschuldigd, indien hetzij de inrichting 
zelf, hetzij het voornaamste bijgebouw in de gemeente gevestigd is. 
§5 Belastbaar kwartiervermogen:  

A. Wanneer de installaties van een nijverheidsbedrijf voorzien zijn van meetapparaten voor 
het maximum kwartiervermogen, waarvan de opnemingen maandelijks door de 
leverancier van elektrische energie worden gedaan met het oog op het factureren ervan, 
kan op verzoek van de exploitant, het bedrag van de belasting vastgesteld worden op 
basis van een belastbaar vermogen, gelijk aan het rekenkundig gemiddelde der twaalf 
maandelijkse maximum kwartiervermogens van het jaar voorafgaand aan het 
aanslagjaar. 

B. Om het voordeel van de bepalingen van dit artikel te genieten, moet de exploitant, voor 
31 maart van het aanslagjaar een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur 
indienen met opgave van de maandelijkse waarden van het maximum 
kwartiervermogen, welke in zijn installaties werden opgenomen. 

C. De exploitant die deze wijze van aangifte, controle en aanslag kiest, verbindt zich door 
zijn keuze voor een tijdvak van drie jaar. 

Artikel 3. GRONDSLAG 
§1 De kracht van hydraulische motoren wordt berekend door omzetting van de kracht 
uitgedrukt in PK, naar kW. 
§2 De belasting wordt gevestigd op grond van de belastbare motorenkracht tijdens het jaar 
voorafgaand aan het aanslagjaar. Ze wordt berekend per maand en elk gedeelte ervan wordt 
voor een volledige maand geteld.  
§3 Een motor die voor de eerste maal in werking wordt gesteld, is belastbaar vanaf de 
volgende maand. Dit geldt nochtans niet wanneer werd geopteerd voor de in Artikel 2 §5 
voorziene regeling. 
§4 Bij staking van de bedrijfsactiviteiten op het grondgebied van de gemeente in de loop van 
het belastingjaar om welke reden ook, wordt een aanslag gevestigd, berekend op basis van 
de motoren tijdens vorenbedoeld jaargedeelte of jaar gebruikt en verbonden aan het jaar 
waarin de staking van de bedrijfsactiviteiten plaats heeft. 
Voor de bedrijven aangeslagen op basis van het maximum kwartiervermogen   (Artikel 2 §5) 
zal de eventueel bijkomende aanslag gevestigd worden op basis van het gemiddeld 
kwartiervermogen tijdens het jaargedeelte of jaar dat er nog bedrijfsactiviteiten waren. De aan 
te geven waarden zijn deze vermeld op de facturen voor levering van elektrische energie. 
De belastingplichtigen die onder de toepassing van deze bepaling vallen, zijn verplicht, uiterlijk 
acht dagen na de staking van de bedrijfsactiviteiten, hiervan aangifte te doen bij het 
gemeentebestuur. 
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Artikel 4. TARIEVEN 
Voor 2020 bedraagt de belasting € 7,50 per eenheid en per breuk van kilowatt. Ze wordt de 
komende 2 jaar jaarlijks per schijf van € 2,50 afgebouwd : 
- voor 2021 bedraagt de belasting € 5,00 per eenheid en per breuk van kilowatt 
- voor 2022 bedraagt de belasting € 2,50 per eenheid en per breuk van kilowatt 

Vanaf 2023 wordt er geen belasting meer geheven op motoren. 
Iedere breuk van kilowatt wordt afgerond naar een hogere eenheid. 
Artikel 5. AANGIFTEPLICHT 
§1 De belasting is verschuldigd door diegene die de motoren aanwendt overeenkomstig artikel 
2 §2. 
§2 Iedere belastingplichtige, houder van in of buiten werking zijnde motoren, waarvan hij al 
dan niet eigenaar is, dient aangifte te doen uiterlijk tegen 30 juni van het aanslagjaar door 
middel van het aangifteformulier “belasting op motoren” dat hem door het gemeentebestuur 
ten huize zal besteld worden. 
§3 De belastingplichtige die het formulier niet zou ontvangen hebben, dient de voor deze 
aangifte noodzakelijke gegevens spontaan ter beschikking te stellen uiterlijk tegen 31 
augustus van het aanslagjaar. Volgende gegevens dienen minstens te worden opgegeven : 

˗ Naam en adres van de maatschappelijke zetel 
˗ Adres van uitbating te Ronse 
˗ Aard van het bedrijf 
˗ Contactgegevens 
˗ BTW nummer 
˗ Voor bedrijven die de berekening op basis van het maximum kwartiervermogen 

aanvragen, het maximum kwartiervermogen tijdens het voorafgaande jaar 
˗ Een overzicht van het totaal aantal belastbare motoren inclusief de totale kracht in KW 

op 1 januari van het voorafgaande jaar en van de wijzigingen tijdens dat jaar 
˗ Een overzicht van het totaal aantal niet-belastbare motoren volgens Artikel 6 inclusief 

de totale kracht in KW op 1 januari van het voorafgaande jaar en van de wijzigingen 
tijdens dat jaar. 

Artikel 6. VRIJSTELLINGEN EN VERMINDERINGEN 
§1 Vrijstellingen 
De belasting wordt niet gegeven op: 

1. de (reserve)motor die gans het onmiddellijk voorafgaande jaar niet werd gebruikt; deze 
non-activiteit moet blijken uit desbetreffende, om de drie maanden te hernieuwen, 
schriftelijke berichten aan het gemeentebestuur, zoals voorzien bij §2 van huidig Artikel 
Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van de non-activiteit 
evenwel met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren. 

2. de motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de verkeersbelasting 
valt of speciaal van deze belasting is vrijgesteld 
Zelfrijdende nijverheidswerktuigen vallen nochtans buiten deze vrijstellingsbepaling. 
Met zelfrijdende nijverheidswerktuigen worden onder andere bedoeld : bulldozers,  
graafmachines, heftrucks, kranen, walsen, pletmolens, enz. ...  

3. de motor van een draagbaar toestel 
4. de motor die een elektrische generator drijft, voor het gedeelte van zijn vermogen dat 

overeenstemt met dat benodigd voor het drijven van een generator 
5. de door perslucht aangedreven motor 
6. de motorkracht die uitsluitend gebruikt wordt voor toestellen tot verwarming, verluchting 

en verlichting 
7. de motorkracht die uitsluitend gebruikt wordt voor waterbemalingstoestellen 
8. de installaties die bedrijven (moeten) plaatsen om milieu- en veiligheidsredenen 
9. de motoren van vaartuigen dienende voor het transport van goederen alsmede deze 

aan boord van bedoelde vaartuigen gebruikt 
10. de eerste twintig kilowatt. 
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§2 Verminderingen 
Behoudens wanneer de regeling bedoeld bij Artikel 2 §5 werd gekozen, brengt de verdwijning 
of het definitief buiten gebruik stellen in de loop van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar 
van een belastbare motor, een belastingvermindering mee. 
Deze vermindering gaat in vanaf de maand volgend op het bericht, gezonden aan het 
gemeentebestuur, betreffende de verdwijning of het buiten gebruik stellen. 
Het stilleggen voor een ononderbroken tijdvak gelijk aan of groter dan een maand, met 
uitzondering van de jaarlijkse verplichte vakantieperiode, geeft aanleiding tot een 
belastingvermindering in verhouding tot het aantal maanden dat het toestel gedurende het jaar 
voorafgaand aan het belastingjaar ononderbroken buiten werking is geweest. 
Met een inactiviteit voor de duur van één maand wordt gelijkgesteld de activiteit die beperkt is 
tot één dag op vier weken of één week werk na vier weken inactiviteit in de bedrijven die met 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een akkoord hebben aangegaan inzake de activiteit-
vermindering om een massaal ontslag van personeel te voorkomen. 
Om deze evenredige vermindering te kunnen genieten, moet de belanghebbende, behoudens 
wanneer hij op geldige wijze de regeling bedoeld bij Artikel 2 §5 heeft gekozen, binnen de 8 
dagen aan het gemeentebestuur schriftelijk bericht gegeven hebben van de dag waarop de 
motor stilligt en van de dag waarop hij terug in werking wordt gesteld. 
Een ontvangstbewijs zal aan de belanghebbende worden afgeleverd. 
Dit bericht moet om de drie maand hernieuwd worden. De vermindering van belasting geldt 
vanaf de maand volgend op de datum van ontvangst van het bericht van stillegging tot de 
maand volgend op deze van wederinwerkingstelling. 
De berichtgeving is van substantiële aard en op straf van verval voorgeschreven. 
Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van tijdelijke non-activiteit 
of van de definitieve buitengebruik stelling nochtans met alle mogelijke rechtsmiddelen te 
leveren. 
Artikel 7. TERUGGAVE VAN BELASTING 
§1 Aan nieuw-opgerichte bedrijven, gestart vóór 1 januari van het aanslagjaar, wordt 
teruggave van belasting verleend op voorwaarde dat die bedrijven binnen de twee maanden 
volgend op de aflevering van het betrokken aanslagbiljet, een verzoek om belastingteruggave 
indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen en de nodige bewijsstukken 
voorleggen. 
Van deze teruggave kunnen niet genieten : 

a) de bedrijven die zich binnen het grondgebied van de stad verplaatsen, behoudens 
de bedrijven die zich hervestigen in de industrie- of ambachtelijke zone 

b) de bedrijven gesticht door wijziging, omzetting, overname, fusie, inbreng of  
splitsing, juridisch of op een andere wijze, van bestaande bedrijven in de stad. 

§2 Bij uitbreiding van een bedrijf vóór 1 januari van elk aanslagjaar, die zich openbaart door 
vermeerdering van het motorkrachtvermogen, wordt eveneens belastingteruggave verleend, 
berekend op de wegens uitbreiding vermeerderde motorenkracht, onder volgende 
voorwaarden : 

a) in de loop van het jaar dat onmiddellijk aan het belastingjaar voorafgaat, een 
vermogen van belastbare drijfkracht te hebben in gebruik genomen of gehouden, 
dat minstens 20 % hoger ligt dan dit van het jaar onmiddellijk voorafgaande aan 
het uitbreidingsjaar. 

b) binnen de twee maanden volgend op de aflevering van het betrokken aanslagbiljet, 
een verzoek om belastingteruggave indienen bij het College van Burgemeester en 
Schepenen en de nodige bewijsstukken voorleggen. 

    Zijn van deze gedeeltelijke teruggave uitgesloten de bedrijven waarvan de uitbreiding 
enkel het gevolg is van overname, fusie of inbreng van de in de stad  bestaande bedrijven. 
§3 Het genot van deze fiscale voordelen wordt, op voorwaarde dat het oorzakelijk verband is 
blijven bestaan, slechts verleend gedurende drie opeenvolgende jaren. 
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Artikel 8. AMBTSHALVE INKOHIERING 
Bij gebrek aan een aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent 
het College van Burgemeester en Schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend 
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de 
aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van 
de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen, te rekenen van de derde 
werkdag volgend op de datum van verzending van die betekening om zijn opmerkingen 
schriftelijk voor te dragen. 
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd 
gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn 
wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te 
bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. 
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de 
verschuldigde belasting. Bij herhaling binnen een periode van drie jaar wordt de belasting 
verhoogd met het dubbel van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging 
wordt eveneens ingekohierd. 
De overtredingen worden vastgesteld door de beëdigde, daartoe speciaal door het College 
van Burgemeester en Schepenen aangewezen ambtenaren. 
De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 
Artikel 9. WIJZE VAN INVORDEREN 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. 
Artikel 10. BETAALTERMIJN 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet.  
Artikel 11. BEZWAARPROCEDURE 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar indienen 
bij het College van Burgemeester en Schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Het 
bezwaar dient, op straffe van verval, te worden ingediend binnen een termijn van drie 
maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger het vraagt in het bezwaarschrift, wordt de 
belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd op een hoorzitting. 
Artikel 12.   
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, (Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 
(algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 
tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de 
nalatigheids- en moratoriumintrest); rechten en voorrechten van de schatkist,) van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de Artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit 
van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij 
met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
Artikel 13. INWERKINGTREDING 
Onderhavig belastingbesluit treedt in werking op 01 januari 2020. 
Het belastingbesluit van 16 december 2019, houdende hernieuwing van de gemeentelijke 
belasting op de motoren, wordt ingetrokken met ingang van 01 januari 2020. 
Artikel 14. 
Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het decreet over het Lokaal 
Bestuur van 22 december 2017. 
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6. Aangaan van een lening ter financiering van de investeringen.                                           
Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
˗ De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies en latere wijzigingen. 

˗ De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 
˗ Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
˗ Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren en latere wijzigingen. 

Relevante documenten 

Het bijgevoegde bestek inzake het aangaan van een lening ter financiering van de 
investeringen. 

Feiten/context/motivering 

De investeringen van het Lokaal Bestuur Ronse worden voor zoveel als mogelijk gefinancierd 
middels eigen middelen. Indien deze uitgeput zijn, wordt een voorfinanciering voorzien via 
commercial paper om na afsluiting van de jaarrekening deze om te zetten in een klassieke 
lening. 

Adviezen/visum 

De nota 2020/6 d.d. 26 oktober 2020 van de Financiële Dienst. 

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 Groen onthouden zich: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

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

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

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

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan het bestek betreffende het aangaan van een lening ter 
financiering van de investeringen, ten bedrage van 9 mio euro met inbegrip van de 
gunningswijze, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
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7. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                      
Aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan 2020-2025.                                    
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 41, lid 21° en 56 §1. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen. 
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering 
van de lokale en provinciale besturen. 

- De omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 d.d. 18 september 2020 betreffende de aanpassing 
van de  meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de 
beleids- en beheerscyclus. 

 
Relevante documenten 

- De aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse zoals vastgesteld in zitting van de 
Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse op 20 oktober 2020. 

- Het advies 2020-24 d.d. 22 oktober 2020 van de Financiële Dienst. 
 
Feiten/context/motivering 

Er werd een aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan 2020-2025 voor het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse opgemaakt conform de regelgeving BBC 2020. Dit 
meerjarenplan werd reeds vastgesteld in zitting van de Raad van Bestuur van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
 
Adviezen/ Visum 

De financieel directeur gaf op 22 oktober 2020 in zijn nota 2020-24 een positief advies tot 
goedkeuring van de aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse goed te keuren. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

8. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                    
Grondverkoop voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de 
residentie Catillus.                                                                                                                         
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.  
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Relevante documenten  

Verslag 2020/0119 van 22 oktober 2020 van de Technische Dienst. 
1 tabel van grondverkoop 
1 verkoopovereenkomst 
1 ontwerp van akte 
Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 

Feiten/context/motivering 

De overeenkomst tussen de Stad Ronse en bvba Avaronne regelt onder meer de 
terbeschikkingstelling van de gronden aan de private partner en de prijsbepaling van de 
grondwaarde.  Hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 
11% van de totale verkoopprijs (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 1 
ontwerp van akte en 1 verkoopovereenkomst : 

- op naam van XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met 
aanhorigheden binnen de residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “App. 18.06”, een 
ondergrondse berging “B17” en een ondergrondse autostaanplaats “P.08”, met een 
grondwaarde van 22.875,00 EUR. 

Voordracht  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden binnen de 
residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “App. 18.06”, een ondergrondse berging “B17” en 
een ondergrondse autostaanplaats “P.08”met een grondwaarde van 22.875,00 EUR goed. 

9. Toetreding van de Stad Ronse tot 'Licht als dienst', voor de activiteit openbare 
verlichting van Gaselwest.                                                                                                                   
Goedkeuring van de ontwerpakte. 

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 2020/120 van 26 oktober 2020 van de Technische Dienst. 
- Gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2019. 
- Ontwerpakte. 

Feiten/context/motivering 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 18 november 2019 werd akkoord gegaan met de toetreding 
tot het aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting’ en de toetreding tot Gaselwest voor de activiteit 
openbare verlichting; ‘Licht als dienst’ in het kort.  

Op de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 12 december 2019 werd de 
Stad Ronse als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting aanvaard. 
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Op basis van het inbrengverslag van de Raad van Bestuur van Gaselwest, het inbrengverslag 
van de commissaris en de notulen van de buitengewone algemene vergadering werd de 
definitieve inbrengwaarde voor de Stad Ronse vastgesteld op 1.789.209,66 euro. Daarvan 
werd 447.309,66 euro in cash uitbetaald op 14 februari 2020. Het resterende bedrag wordt 
uitgekeerd onder de vorm van aandelen. 

Om dit te officialiseren heeft de stad van Fluvius een ontwerp van akte ontvangen. Het gaat 
om een algemene akte, te ondertekenen door alle steden en gemeenten die toetreden. Voor 
de Stad Ronse is volgende passage opgenomen in de akte : De Stad Ronse verklaart in te 
brengen in deze vereniging, overeenkomstig de voorwaarden vervat in voorgaand besluit 
onder punt B in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed overeenkomstig artikel 9 van 
de statuten :  

- de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen 
- de semi-openbare verlichtingsinstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn 

weergegeven in het reglement. 
Gelegen op het grondgebied van de Stad Ronse. Gewaardeerd zoals hierna gemeld.  

De Stad Ronse verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze op eigen kosten 
op haar grondgebied te hebben laten oprichten. 
In ruil voor :  

a. de hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend 
gerechtigde aandelen Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met 
ingenottreding op 12 december 2019, en voor het overige in alles gelijk aan de 
bestaande aandelen 

b. de hierna vermelde opleg in kontanten. 

Stad Ronse Definitieve waardering 
Inbrengwaarde 1.789.209,66 euro 
Aantal aandelen Aov 53.676 
Waarde in aandelen 1.341.900,00 euro 
Waarde in cash    447.309,66 euro 
Datum toetreding/inbreng 12 december 2019 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Er wordt kennis genomen van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 
Gaselwest van 12 december 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 12 
december 2019 van de Stad Ronse voor de activiteit openbare verlichting tot Gaselwest en 
van de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de 
buitengewone algemene vergadering van 12 december 2019. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte houdende de formalisering van de hogervermelde inbreng in natura 
wordt goedgekeurd. 
Artikel 3: 
De heer Luc Dupont, burgemeester, en mevrouw Linda Vandekerkhove, Algemeen Directeur, 
worden aangeduid om als gevolmachtigde van de stad de authentieke akte te ondertekenen. 
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10. Verkoop van een perceel stadsgrond (wegoverschot) in de Gebroeders Van 
Eyckstraat aan de aanpalende eigenaar.                                                                                           
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2020/110 van 23 september 2020 van de Technische Dienst. 
- Ontwerpakte. 
- Tabel. 
- Plan. 

Feiten/context/motivering 

- Na de realisatie van de rooilijn van de Gebroeders Van Eyckstraat en de aanleg van 
de nieuwe wegenis is ter hoogte van perceel sectie C nummer 202 2W (huisnummer 
53) een perceel stadsgrond (wegoverschot) vrijgekomen.  

- Het College van Burgemeester en Schepenen ging in 2001 reeds akkoord om de grond 
te verkopen aan de aanpalende eigenaars. 

- Ondertussen werd de grond opgemeten en werd met de aanpalende eigenaar een 
akkoord bereikt om de grond, met een oppervlakte van 14 m², te verkopen voor de som 
van 1.260,00 euro, te vermeerderen met de kosten ten bedrage van 356,00 euro.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De verkoop van het wegoverschot van 14 m² in de Gebroeders Van Eyckstraat aan de 
aanpalende eigenaar wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 

11. Aankoop van een perceel grond in de Geraardsbergenstraat in het kader van de 
realisatie van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 1.       
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 2020/125 van 29 oktober 2020 van de Technische Dienst  
- Tabel van verkoop 
- Schatting 
- Akte 
- Plan 
- Bodemattest. 
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Feiten/context/motivering 

- In het kader van de realisatie van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat, buurtweg 
nummer 1, dienen 127 grondinnames te gebeuren voor de geplande wegen- en 
rioleringswerken. 

- Naar aanleiding van een verkoop, werd alvast met één eigenaar een akkoord getroffen 
voor de aankoop van 11m² grond. 

- Met de eigenaar van inneming lot 57, gelegen in de Geraardsbergenstraat 23, 
kadastraal gekend als 2de afdeling sectie C, deel van nummer 429 T3 P0000, werd 
een akkoord bereikt voor het verwerven van een perceel grond met een oppervlakte 
volgens meting van 11m² voor de som van 1.369,50 euro, alle vergoedingen 
inbegrepen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De grondaankoop voor de inneming lot 57 voor de geplande wegen- en rioleringswerken in de 
Geraardsbergenstraat, in het kader van de realisatie van de rooilijn van de 
Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 1, wordt goedgekeurd voor de som van 1.369,50 
euro, vergoeding, prijzij en wederbeleggingsvergoeding inbegrepen. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
Artikel 3: 
Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2020 – algemene rekening 
2240000 beleidsitem 06100 “verwezenlijking straten”. 

12. Ontwerp, bouw (renovatie en nieuwbouw) en het technisch onderhoud van het 
nieuw administratief centrum.                                                                                                    
Goedkeuring van het bestek en het programma van eisen. 

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 2020/124 van 30 oktober 2020 van de Technische Dienst. 
- Bestek. 
- Programma van eisen. 

Feiten/context/motivering 

- De selectieleidraad voor het ontwerpen, de bouw (renovatie en nieuwbouw) en het 
technisch onderhoud van het nieuw administratief centrum werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 29 juni 2020 en werd op 09 juli 2020 gepubliceerd. Ondertussen 
werden de kandidaturen ontvangen en deze zullen de komende weken beoordeeld en 
geselecteerd worden. 

- Om de volgende fase in de procedure te kunnen aanvatten, werd door de Technische 
Dienst een bestek opgemaakt. Het definitief programma van eisen werd eveneens 
gefinaliseerd.  
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- De geselecteerde kandidaten zullen deze documenten ontvangen via het e-
procurementplatform. Zij zullen nadien uitgenodigd worden om hun eerste ideeën voor 
te stellen. Op basis van deze eerste uiteenzetting kan er nog bijgestuurd worden of kan 
blijken dat er nog verfijningen aan het programma van eisen nodig zijn en kunnen de 
technische bepalingen van het bestek verder uitgeschreven worden. 

- Nadien zullen de kandidaten een offerte overmaken aan het bestuur.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het bestek en het programma van eisen voor het ontwerpen, de bouw (renovatie en 
nieuwbouw) en het technisch onderhoud van het nieuw administratief centrum worden 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om het bestek en het 
programma van eisen te verfijnen indien dit nodig blijkt. 

Wonen en omgeving 

13. Samenwerkingsovereenkomst Erosiecoördinator Ronse, afgesloten tussen de Stad 
Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen - steunpunt erosie en afsprakennota. 
Goedkeuring van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota 
Erosiecoördinator. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

˗ De beslissing van de gemeenteraad van 06 september 2010 om akkoord te gaan met : 
 het indienen van een definitieve aanvraag bij ALBON voor subsidiëring van het 

Steunpunt Erosie van de Provincie Oost-Vlaanderen als erosiecoördinator voor 
de Stad Ronse 

 de goedkeuring van de ‘Samenwerkingsovereenkomst Erosiecoördinator 
Ronse’ opgemaakt door het Steunpunt Erosie 

 de praktische afspraken in de ‘Afsprakennota Erosiecoördinator Ronse’ en de 
eventuele latere wijzigingen hierop te laten goedkeuren door het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 25 juni 2012 
waarbij akkoord gegaan werd met de aangepaste afsprakennota Erosiecoördinator.  

Relevante documenten 

- Samenwerkingsovereenkomst Erosiecoördinator 2010 
- Samenwerkingsovereenkomst Erosiecoördinator 2020 
- Afsprakennota Erosiecoördinator 2012 
- Afsprakennota Erosiecoördinator 2020. 
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Feiten/context/motivering 

Het Steunpunt Erosie van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft gevraagd om de ondertekening 
van de aangepaste Samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota Erosiecoördinator ter 
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze Samenwerkingsovereenkomst 
herbevestigt de bestaande samenwerking. Een nieuwe overeenkomst is echter nodig gezien 
enkele noodzakelijke administratieve aanpassingen (onder andere wijziging milieucontract  
naar omgevingscontract). 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Gaat akkoord om de ondertekening van de aangepaste ‘Samenwerkingsovereenkomst 
Erosiecoördinator Ronse’, afgesloten tussen de Stad Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen 
– steunpunt Erosie, goed te keuren.  
Artikel 2:  
Gaat akkoord om de ondertekening van de aangepaste ‘Afsprakennota Erosiecoördinator 
Ronse’ goed te keuren en de eventuele latere wijzigingen hierop te laten goedkeuren door het 
College van Burgemeester en Schepenen. 

Leven en welzijn 

14. Sociaal Huis.                                                                                                                        
Opheffing van de werkgroep Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) onder de stedelijke 
Adviesraad voor Welzijn.                                                                                                 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 13° en artikel 
304 §3. 

˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokale beleid 
kinderopvang. 

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 02 september 2013 houdende goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement van de stedelijke Adviesraad voor Welzijn.  

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 26 oktober 2020. 

Relevante documenten 

Het huishoudelijk reglement van de huidige stedelijke Adviesraad voor Welzijn. 
De oorspronkelijke statuten van de werkgroep Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). 

Feiten/context/motivering 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een Adviesraad, ressorterend als werkgroep onder 
de stedelijke Adviesraad voor Welzijn. Met de oprichting van deze stedelijke Adviesraad gaf 
het gemeentebestuur uitvoering aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering 
van 04 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang. In mei 2013 nam de Vlaamse 
regering hieromtrent een nieuw besluit houdende het lokale beleid kinderopvang. De statuten 
van de werkgroep Lokaal Overleg Kinderopvang werden echter in de periode daarvoor 
opgemaakt en goedgekeurd. 

Het LOK was vanaf september 2013 tot op heden ingericht als een werkgroep van de stedelijke 
Adviesraad voor Welzijn. Gezien het LOK echter een officieel adviesorgaan is, dat autonoom 
moet kunnen handelen, adviseert de coördinator van het Huis van het Kind de opheffing van 
het LOK als werkgroep van de stedelijke Adviesraad voor Welzijn. 
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Het LOK kan vervolgens geïnstalleerd worden als officieel adviesorgaan volgens de 
bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur in verband met adviesraden die van 
toepassing zijn op het Lokaal Overleg Kinderopvang en tevens volgens de bepalingen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokale beleid kinderopvang. 

Adviezen/visum 

De opheffing van het LOK als werkgroep van de stedelijke Adviesraad voor Welzijn wordt 
voorgelegd op positief advies van de coördinator van het Huis van het Kind in overleg met het 
afdelingshoofd Leven en Welzijn. 

Voorstel 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 26 oktober 2020. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De werkgroep Lokaal Overleg Kinderopvang ressorterend onder de stedelijke Adviesraad voor 
Welzijn op te heffen. 

15. Sociaal Huis.                                                                                                                   
Oprichting van de stedelijke Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang met goedkeuring 
van de statuten en kandidaatstellingen voor het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). 
Beslissing. 

 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 13°. 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 304 §3. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal 
beleid kinderopvang. 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 26 oktober 2020. 

Relevante documenten 

 Kandidaatstellingen 
 Nieuwe statuten LOK 

Feiten/context/motivering 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een Adviesraad, ressorterend als werkgroep onder de 
stedelijke Adviesraad voor Welzijn. Met de oprichting van deze stedelijke Adviesraad gaf het 
gemeentebestuur uitvoering aan de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse regering van 
04 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang. In mei 2013 nam de Vlaamse regering 
hieromtrent een nieuw besluit houdende het lokale beleid kinderopvang. De statuten van de 
werkgroep Lokaal Overleg Kinderopvang werden echter in de periode daarvoor opgemaakt en 
goedgekeurd. 
Het LOK was vanaf september 2013 tot op heden ingericht als een werkgroep van deze 
stedelijke Adviesraad voor Welzijn. Gezien het LOK echter een officieel adviesorgaan is, dat 
autonoom moet kunnen handelen, adviseert de coördinator van het Huis van het Kind de 
opheffing van het LOK als werkgroep van de stedelijke Adviesraad voor Welzijn en de 
installatie van het LOK als officieel adviesorgaan volgens de bepalingen van het decreet over 
het Lokaal Bestuur in verband met adviesraden die van toepassing zijn op het Lokaal Overleg 
Kinderopvang en tevens volgens de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 
24 mei 2013 houdende het lokale beleid kinderopvang, artikel 41 §13. 
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Het LOK werd geregeld door het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende 
het lokaal beleid kinderopvang. Dit besluit trad in werking op 01 januari 2014. Ook het 
Gemeentedecreet bevatte bepalingen in verband met adviesraden die van toepassing zijn op 
het Lokaal Overleg Kinderopvang. 
Het Gemeente- en OCMW-decreet werden op 22 december 2017 vervangen door het Decreet 
over het Lokaal Bestuur (gedeeltelijk in voege vanaf 01 januari 2018). 

Welke wijzigingen brengt dit met zich mee voor het Lokaal Overleg Kinderopvang? 
Het Decreet over het Lokaal Bestuur bevat voor adviesraden in grote lijnen de bepalingen uit 
het Gemeentedecreet, op drie wijzigingen na : 

- Er moet lokaal niet meer worden vastgelegd op welke wijze de gemeente zal 
meedelen welk gevolg ze zal geven aan adviezen. 

- Het is niet meer verplicht om verslagen en einddocumenten van de adviesraden ook 
mee te delen aan de gemeenteraad. 

- Ook de bepaling dat de gemeenteraad erover waakt dat de nodige middelen ter 
beschikking worden gesteld voor de vervulling van de adviesopdracht vervalt. 

Wat blijft behouden met de komst van het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB, titel 6, 
hoofdstuk 2, art. 304, §3) : 

- Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren is van 
hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies 
worden uitgebracht. 

- Gemeenteraadsleden en leden van het College van Burgemeester en Schepenen 
kunnen geen stemgerechtigd lid zijn. 

1)  Om bovenstaande redenen en om het LOK te laten fungeren als autonoom adviesorgaan, 
worden de statuten van het LOK aangepast. De huidige verouderde statuten werden 
immers neergelegd vóór het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013. Als bijlage 
een  voorstel van de nieuwe statuten van het LOK, na advies van de VVSG aangepast aan 
de huidige regelgeving.  

2)  Het LOK is samengesteld uit stemgerechtige en niet-stemgerechtigde leden 

Naar aanleiding van de COVID-19 pandemie werd de hernieuwde oprichting en samenstelling 
van een LOK uitgesteld.  

In februari 2020 werd een oproep gedaan tot kandidaatstellingen voor het LOK te Ronse:  
 Via de website van de Stad Ronse 
 Via de oudercomités van de basisscholen in Ronse 
 Via een mailing naar actoren die een rol spelen in de lokale kinderopvang. 

De volgende kandidaatstellingen kwamen binnen via het Huis van het Kind :  
Stemgerechtigde kandidaat-leden  

 Lokale speler kinderopvang Felies  
 Kinderdagverblijf De klavertjes 4 te Ronse 
 Give us a Break vzw (GUAB), vakantie-opvang van kinderen met een beperking 
 Vertegenwoordiging Campus Glorieux 
 Opbouwwerker te Ronse - Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 
 Kinderopvang Glorieux 
 Groepsopvang Het Sprookjesbos 
 Zelfstandige onthaalouder Niki’s Filous, te Ronse 
 I-mens , verantwoordelijke onthaalouders (voorheen  Reddie Teddy) 
 Huis van het Kind vertegenwoordiging 
 Coördinator Buitenschoolse Kinderopvang 
 Afdelingshoofd Vrije Tijd Ronse  
 Jeugddienst Ronse vertegenwoordiging 
 Sportdienst vertegenwoordiging 
 Kunstacademie vertegenwoordiging 
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Niet stemgerechtigde kandidaat - leden:  

 Schepen van Sociaal Huis 
 Agentschap Opgroeien (voordien Kind en Gezin) afgevaardigde.  

Na goedkeuring van deze kandidaatstellingen, kiezen de leden van het LOK op de 
eerstvolgende installatievergadering onder haar leden een voorzitter en een secretaris. 

Adviezen/visum 

De coördinator van het Huis van het Kind geeft positief advies inzake de oprichting en 
samenstelling van de stedelijke Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang. 
De coördinator van het Huis van het Kind geeft positief advies aangaande de nieuwe statuten. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 26 oktober 2020. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen om de stedelijke Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) op 
te richten. 
Artikel 2: 
Goedkeuring te verlenen aan de kandidaatstellingen voor de nieuwe samenstelling van het 
LOK. 
Artikel 3: 
Goedkeuring te verlenen aan de nieuwe statuten van het LOK. 

16. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen in functie van het project 'Groeien in diversiteit - Gericht 
ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'.                                                   
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40§1 en 56§1. 
˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 30 oktober 2020. 

Relevante documenten 

- Brief van de Provincie Oost-Vlaanderen d.d. 05 juni 2020 aangaande het project 'Groeien 
in diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de 
klas'. 

- Projectaanvraag ‘Eerste aanvraag van een projectsubsidie om in het leerplichtonderwijs 
de slaagkans van leerlingen te verbeteren’. 

- Ontwerp van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in functie van het project 'Groeien in 
diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleid van de Stad Ronse wordt een samenwerking opgezet 
tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen met als doelstelling : 
het verhogen van de gelijke onderwijskansen’ door de uitvoering van het project ‘Groeien in 
diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. 

Deze samenwerking komt er naar aanleiding van een projectoproep van de Provincie Oost-
Vlaanderen. De Deputatie verleent, nadat een projectaanvraag werd ingediend, een subsidie 
van 10.000,00 EUR voor bovenstaand project.  
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De subsidie wordt uitbetaald als volgt : 
˗ voor 31 augustus 2020, 70 % van het toegekende bedrag 
˗ de resterende 30 % wordt ontvangen nadat het eindrapport (toe te sturen uiterlijk 30 

september 2020) werd goedgekeurd. 
Deze subsidie beoogt duurzame effecten in de betrokken scholen. De provincie verwacht dan 
ook via de opvolging en het eindrapport te vernemen hoe aan die duurzaamheid gewerkt zal 
worden. 

Het samenwerkingsverband bestaat uit volgende deelnemers : de Stad Ronse, vzw 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en de 2 secundaire scholen in Ronse namelijk Go! Da 
Vinci Campus Ronse en Katholiek Onderwijs Ronse – Campus Glorieux Secundair. 

Met dit project is het de bedoeling de leerkrachtenteams van de 2 secundaire scholen in Ronse 
te versterken in het omgaan met de grote diversiteit waarmee ze meer en meer in de klas 
geconfronteerd worden. Leerkrachten geven aan dat lesgeven ingewikkeld/moeilijker 
geworden is, omdat de groepen waar zij les aan geven steeds diverser worden. De homogene 
klasgroep is allang verleden tijd. Het ontbreekt leerkrachten aan handvaten, vaardigheden en 
competenties om met de grote diversiteit om te gaan of ze voelen zich onzeker om met de 
groeiende diversiteit om te gaan. Op basis van een wetenschappelijk 
diversiteitsscreeningsinstument (DISCO) van ‘diversiteit en leren’ van de UGent willen ze in 
eerste instantie in kaart brengen hoe de leerkrachtenteams van beide scholen kijken naar 
diversiteit en rond welke elementen van diversiteit ze zich minder vaardig voelen. Op basis 
van deze screening wordt op maat van elke school/leerkrachtenteam een traject uitgewerkt 
waarin er gewerkt wordt aan inzichten en handvaten om te “groeien in diversiteit” zodat de 
leer- en slaagkansen van kwetsbare leerlingen vergroten. Beide scholen wensen hier ook 
intensief over uit te wisselen en van elkaar te leren. 

Met het oog op deze samenwerking wordt een Samenwerkingsovereenkomst afgesloten met 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw die het project zal aansturen. 
 
Het Lokaal Bestuur Ronse stelt hiervoor de subsidie van 10.000,00 EUR, ontvangen van de 
Provincie Oost-Vlaanderen, ter beschikking in functie van personeelskosten en 
werkingskosten. 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw staat in voor de praktische organisatie.  

De opdracht wordt uitgevoerd door de inzet van : 
 10 % VTE onderwijsopbouwwerker samenlevingsopbouw : 5.000,00 EUR 
 5.000,00 EUR voor werkingskosten, opleidingen en voor scholen die een zorguur 

wensen in de kopen bij de Vlaamse Overheid. 

Daarnaast worden ook middelen ingezet van het convenant Onderwijsopbouwwerk. Elke 
school zet tevens 1 extra zorguur in voor het welslagen van het project. 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw staat in voor een continue personeelsbezetting 
om de doelstellingen te bereiken. 

Voorstel 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen voor de uitvoering van het door de Provincie Oost-
Vlaanderen gesubsidieerde project ‘Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van 
leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas’. 
Artikel 2: 
De Samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor 1 schooljaar. Ze treedt in werking op 
01 september 2020. 
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Vrije tijd 

17. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.                                                                   
1) Goedkeuring van de resultatenrekening, de balans en het verslag van toezicht 2019.              
2) Kennisname van de begroting 2020. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 §1 en 40§1. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 20 april 2015 houdende goedkeuring van de 

aangepaste overeenkomst met de interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen”. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2018 houdende goedkeuring van de 
aangepaste overeenkomst met de interlokale vereniging “Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen”.  

Relevante documenten 

- Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen – jaarrekening 2019 
(resultatenrekening + balans). 

- Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen – begroting 2020. 
- Het verslag van nazicht van de rekeningen 2019 van de interlokale vereniging 

Burensportdienst Vlaamse Ardennen. 

Feiten/context/motivering 

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten om verder deel uit te maken van de interlokale 
vereniging “Burensportdienst Vlaamse Ardennen”. Overeenkomstig de 
toetredingsovereenkomst dient de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter 
goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

De ontvangsten 2019 bedragen 24.994,83 EUR. De uitgaven bedragen 22.967,15 EUR. Dit 
resulteert in een positief saldo ten bedrage van 2.027,68 EUR. 

Het nazicht van de rekening werd uitgevoerd door XXXXXXXXXXX (Schepen van Sport van 
de Gemeente Brakel) en  XXXXXXXXXXXX (Gemeenteraadslid  van de Stad Oudenaarde).  
De rekening werd juist bevonden. 

De uitgavenbegroting voor 2020 bedraagt 25.960 EUR.  De ontvangstenbegroting bedraagt 
3.600 EUR. 
Hierbij worden onder meer de nodige kredieten voorzien voor de organisatie van de jaarlijkse 
personeelssportdag, seniorensportdag, jeugdsportdag, vorming en investering in 
gemeenschappelijk sportmateriaal. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De resultatenrekening 2019, de balans 2019 en het verslag van toezicht 2019 van de 
Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen goed te keuren. 
Artikel 2: 
De resultatenrekening 2019, de balans 2019 en de begroting 2020 van de Interlokale 
Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen worden als bijlage bij dit besluit gevoegd om 
er één geheel van uit te maken. 
Artikel 3: 
Kennis te nemen van de begroting 2020. 
Artikel 4: 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan XXXXXXXXX (voorzitter), Sportlaan 1 te 
9630 Zwalm. 
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18. Overeenkomst nummer 20/106 met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake 
de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid aan de Stad Ronse, voor de automatische toekenning van aanvullende 
rechten.                                                                                                                              
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

˗ Overeenkomst nummer 20/106 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Stad Ronse voor de automatische 
toekenning van aanvullende rechten met toepassing van beraadslaging nummer 16/008 
van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, 
overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2020 houdende aanpassing van het 
reglement betreffende het invoeren van de Vrijetijdspas. 

Relevante documenten 

Overeenkomst nummer 20/106 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Stad Ronse voor de automatische toekenning 
van aanvullende rechten met toepassing van beraadslaging nummer 16/008 van het sectoraal 
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, overeenkomstig artikel 11bis van de 
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid. 

Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 31 augustus 2020 werd ingestemd met een aanpassing van 
het reglement inzake de Vrijetijdspas. Een van de wijzigingen is het automatisch toekennen 
van de Vrijetijdspas aan de categorie van personen die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming in de zorg. 

Om toegang te krijgen tot de gegevens van de Kruispunt van de Sociale Zekerheid (KSZ) dient 
de stad een voorafgaandelijk akkoord op te stellen waarvan de duurtijd maximaal vijf jaar 
bedraagt. Jaarlijks krijgt de stad zicht op de kostprijs voor deze dienstverlening die afhankelijk 
is van het aantal inputberichten. Dit met een minimum van 342,00 euro en een 
maximumbedrag van 3.423,00 euro. 

Voorafgaandelijk aan het eerste gebruik van de KSZ dient de gemeenteraad van de als bijlage 
gevoegde overeenkomst in kennis te worden gesteld. 

De concrete procedures en toegangen worden na ondertekening van de overeenkomst 
vastgelegd in een technisch dossier dat door de KSZ in samenwerking met onze lokale 
informaticadienst wordt opgesteld. 
 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van de Overeenkomst nummer 20/106 inzake de mededeling van 
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Stad Ronse voor 
de automatische toekenning van aanvullende rechten, met toepassing van beraadslaging 
nummer 16/008 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, 
overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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Intergemeentelijke samenwerking 

19. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                        
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 11 december 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2020 waarbij de heer Paul Carteus, raadslid en 

gemeenteraadsvoorzitter, werd aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de 
algemene vergadering van TMVW ov en mevrouw Eugénie Carrez, raadslid, werd 
aangeduid als plaatsvervanger, voor de hele legislatuur. 

- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov.  

Relevante documenten 

Schrijven van Farys van 12 oktober 2020 houdende uitnodiging tot het bijwonen van de 
buitengewone algemene vergadering op 11 december 2020 en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van 12 oktober 2020 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 
voor Watervoorziening, TMVW ov werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de buitengewone 
algemene vergadering van 11 december 2020 met als agenda :  
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel     
       432 DLB) 
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB ) 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6. Statutaire benoemingen 
Varia. 

In uitvoering van Artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle 
agendapunten voorgelegd worden aan de gemeenteraad en dient het mandaat van de 
stadsvertegenwoordiger, de heer Paul Carteus, vastgesteld te worden. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov, van 11 december 2020 en de daarbij 
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :  
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel  
       432 DLB) 
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB ) 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6. Statutaire benoemingen 
Varia. 
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Artikel 2: 
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van 
de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2020 van TMVW ov waarvoor een 
beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

20. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                         
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 08 december 2020 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

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 34, 35, 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 houdende goedkeuring van de deelname 

aan de oprichting van de Dienstverlenende Vereniging "Tussengemeentelijke 
Maatschappij voor Services", TMVS dv. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, 
raadslid, werd aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de Algemene 
Vergadering van TMVS dv en de heer Jo Cornelus, raadslid, werd aangeduid als 
plaatsvervanger voor de hele legislatuur. 

- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv meer bepaald artikels 27 – 
33 betreffende de algemene vergadering.  

Relevante documenten 

Schrijven van Creat d.d. 14 september 2020 en 26 oktober 2020 betreffende de oproeping 
voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 08 december 2020 om 14u30. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van 14 september en 26 oktober 2020 van de Tussengemeentelijke Maatschappij 
voor Services, TMVS dv werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de buitengewone algemene 
vergadering van 08 december 2020 met als agenda :  
1. Toetreding van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432   
     DLB) 
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6. Statutaire benoemingen 
Varia. 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van Artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle 
agendapunten voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de 
stadsvertegenwoordiger kan vastgesteld worden. 

Bij schrijven van 26 oktober 2020 van TMVS dv werd uitleg verstrekt inzake de praktische 
organisatie van deze vergadering die volledig digitaal zal plaatsvinden.  
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv van 08 
december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten : 
1. Toetreding van deelnemers 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 

DLB) 
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB) 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing 
6. Statutaire benoemingen 
Varia. 
Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van 
de algemene vergadering van 08 december 2020, waarvoor een beslissing moet genomen 
worden, goed te keuren. 

21. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.                                                        
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 01 december 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 432 en 

445. 
- De statuten van de Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.  
- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij de heer David Vandekerkhove, 

raadslid, aangeduid werd als vertegenwoordiger en mevrouw Rossana Khoshaba, 
raadslid, als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van IGS Westlede 
tijdens de hele legislatuur 2019-2024. 

Relevante documenten 

Schrijven van 19 oktober 2020 van IGS Westlede houdende uitnodiging voor het bijwonen van 
de buitengewone algemene vergadering op 01 december 2020 in het hoofdgebouw van 
crematorium Westlede met vermelding van de agenda en de bijhorende documentatie met 
betrekking tot de algemene vergadering van 01 december 2020. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is als vennoot aangesloten bij de Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) 
Westlede. 
Bij schrijven van IGS Westlede van 19 oktober 2020 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
buitengewone algemene vergadering van 01 december 2020 met als agenda :  
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 02 juni 2020 
2. Activiteiten en strategie 
3. Begroting 2021 
4. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Kruishoutem. 

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

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
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Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de 
buitengewone algemene vergadering van 01 december 2020 van de Intergemeentelijke 
Samenwerking, IGS Westlede, met volgende agendapunten : 
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 02 juni 2020 
2. Activiteiten en strategie 
3. Begroting 2021 
4. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Kruishoutem. 
Artikel 2:  
De vertegenwoordiger van de stad wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en als dusdanig de op de agenda 
geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van 01 december 2020, 
waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

22. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                           
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 16 
december 2020 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                  
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 74, 432, 

445 en 447. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de aanstelling van mevrouw 

Eugénie Carrez als effectieve vertegenwoordiger en de heer Jo Cornelus als 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van SOLVA voor 
de legislatuur 2019-2024. 

- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke 
Ordening en Socio-Economische Expansie, SOLVA.  

Relevante documenten 

Schrijven van SOLVA d.d. 20 oktober 2020 betreffende de oproeping voor de algemene 
vergadering van SOLVA op 16 december 2020 om 19u00 met mededeling van de agenda en 
bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van SOLVA d.d. 20 oktober 2020 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de algemene 
vergadering van 16 december 2020 met als agenda :  

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke 
omstandigheden (indien noodzakelijk) 

2. Samenstelling van het bureau 
3. Goedkeuren actieplan en budget 2021 
4. Statutenwijziging SOLVA: Samenstelling Raad van Bestuur en Digitale 

vergaderwijze bestuursorganen 
5. Toetreding bij SOLVA 

a. Projectenvereniging Erfgoed Denderland 
b. Projectenvereniging VARIANT 

6. Toetreding SOLVA bij Poolstok 
7. Vertegenwoordiging SOLVA in de bestuursorganen van VENECO 
8. Benoeming van bestuurder voor mandaten die zijn opengevallen sinds de laatste 

Algemene Vergadering. 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
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In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle 
agendapunten voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de 
stadsvertegenwoordiger kan vastgesteld worden. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering van 
SOLVA van 16 december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het 
onderzoek van de agendapunten : 

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke 
omstandigheden (indien noodzakelijk) 

2. Samenstelling van het bureau 
3. Goedkeuren actieplan en budget 2021 
4. Statutenwijziging SOLVA: Samenstelling Raad van Bestuur en Digitale 

vergaderwijze bestuursorganen 
5. Toetreding bij SOLVA 

a. Projectenvereniging Erfgoed Denderland 
b. Projectenvereniging VARIANT 

6. Toetreding SOLVA bij Poolstok 
7. Vertegenwoordiging SOLVA in de bestuursorganen van VENECO 
8. Benoeming van bestuurder voor mandaten die zijn opengevallen sinds de laatste 

Algemene Vergadering. 
Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van 
de algemene vergadering van 16 december 2020, waarvoor een beslissing moet genomen 
worden, goed te keuren. 

23. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, IVLA.                                                                                                                        
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 17 december 2020 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 427 en 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 04 maart 2019 houdende de aanduiding van een 

vertegenwoordiger, namelijk mevrouw Sylvie Van Overmeeren en een plaatsvervanger, 
namelijk de heer Ignace Michaux, voor de algemene vergaderingen van I.VL.A., voor 
de legislatuur 2019 - 2024. 

- De statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor het Beheer van Afvalstoffen 
Vlaamse Ardennen, I.VL.A., artikel 31. 

 
Relevante documenten 

- Schrijven van I.VL.A. van 23 oktober 2020 betreffende de buitengewone algemene 
vergadering van 17 december 2020. 

- Beleidsnota IVLA 2021. 
- Begroting IVLA 2021. 
- Code van goed bestuur.  

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse, aangesloten bij I.VL.A., werd uitgenodigd voor het bijwonen van de 
buitengewone algemene vergadering van I.VL.A. op 17 december 2020.  
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De agenda luidt als volgt : 
1. Beleidsnota IVLA 2021.  
2. Begroting IVLA 2021.  
3. Code van goed bestuur. 

Varia. 

In artikel 432, alinea 3, van het decreet over het Lokaal Bestuur, wordt bepaald dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van 
de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te 
worden herhaald voor elke algemene vergadering.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 17 december 2020 van I.VL.A. en de daarbij behorende documentatie nodig 
voor het onderzoek van de agendapunten : 

1. Beleidsnota IVLA 2021  
2. Begroting IVLA 2021  
3. Code van goed bestuur IVLA 

Varia. 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van 
de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2020, waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 

24. Ontbinding en vereffening van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband 
Oost-Vlaanderen (ERSV).                                                                                                   
Goedkeuring van de voorwaarden tot afhandeling. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2005 houdende goedkeuring van de toetreding 

tot de vzw ERSV Oost-Vlaanderen en de oprichtingsakte (= statuten) en bijhorende 
princiepsverklaring. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 01 april 2019 houdende de aanduiding van de heer Wim 
Vandevelde, schepen, als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van vzw 
ERSV Oost-Vlaanderen voor de legislatuur 2019-2024. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2020 met betrekking tot 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'.  

Relevante documenten 

- Schrijven van de Provincie Oost-Vlaanderen d.d. 15 oktober 2020 betreffende de 
ontbinding van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen. 

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

Binnen de gemeenten van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen, waar ook de Stad Ronse deel  
van uit maakt, werd het streekoverleg tot hiertoe getrokken door de vzw Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV). Binnen dit streekoverleg worden acties 
opgezet en uitgewerkt die de economische ontwikkeling of de tewerkstelling binnen de regio 
kunnen bevorderen. In dit streekoverleg zijn -naast de gemeenten- ook de provincie en de 
sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) vertegenwoordigd.  

Gezien de subsidiestromen vanuit Vlaanderen, die de werking van deze initiatieven rond 
streekontwikkeling ondersteunen, recent werden stopgezet, heeft de Raad van Bestuur van 
de vzw beslist in vereffening te gaan en de vzw ERSV uiteindelijk te ontbinden. Een voorstel 
hiertoe zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van de vzw op 07 december 
2020. 

Vooraleer de Algemene Vergadering van de vzw een beslissing neemt, moet evenwel eerst 
de procedure op het niveau van de werkende leden-rechtspersonen worden afgehandeld. 
Dit houdt concreet in dat het voorstel tot ontbinding van de vzw eerst ter goedkeuring moet 
worden voorgelegd aan de provincieraad en de onderscheiden gemeenteraden. 

De voorwaarden die binnen de Raad van Bestuur van de vzw verbonden zijn aan de 
vereffening en ontbinding, zijn :  

1. De restmiddelen die de vzw ERSV Oost-Vlaanderen nog ter beschikking heeft bij de 
vereffening (verdeeld onder de twee regio's blijkens de zogenaamde cumultabel) 
worden toegewezen aan : 
˗ de intercommunales voor streekontwikkeling die in beide regio's actief zijn (Solva, 

Interwaas en DDS) voor wat de Vlaamse en gemeentelijke inbreng geweest is 
˗ aan de POM voor wat de provinciale inbreng geweest is. 

2. Deze middelen dienen blijvend besteed te worden aan de verdere socio-economische 
streekontwikkeling van de regio, waarbij acties en projecten kunnen ontwikkeld worden 
ter stimulering van zowel de economische- als de tewerkstellingssituatie van de regio. 

3. Binnen beide regio's zal er een verdere actieve betrokkenheid en inspraak blijven 
bestaan bij de besteding van deze middelen, voor zowel de lokale besturen als voor de 
sociale partners. 

4. De personeelsleden die momenteel nog in dienst zijn bij de vzw ERSV zullen bij de 
vereffening overgenomen worden door de respectievelijke intercommunales in de 
regio's, dit overeenkomstig de bepalingen in de CAO 32bis (overgang van onderneming 
krachtens overeenkomst). 
 

De Raad van Bestuur van SOLVA van 01 september 2020 verklaarde zich akkoord met deze 
voorwaarden. 

Eventuele opmerkingen of bedenkingen vanuit de gemeenteraad betreffende deze ontbinding 
kunnen meegenomen worden door onze gemeentelijke vertegenwoordiger binnen de 
Algemene Vergadering van de vzw, de heer Wim Vandevelde.  

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, Ruimtelijke Ontwikkeling, Overleg Algemeen Directeurs, Overleg 
Burgemeesters, Stakeholders, regiocongres, …) en een regionaal aanbod van projecten 
(Autodelen, Mobipunten, De Bouwdoos, Meerdoeners, IOED, …). 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1: 
Het voorstel van ontbinding en vereffening van de vzw Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen - ERSV Oost-Vlaanderen goed te keuren.   
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de voorwaarden zoals gesteld door de raad van bestuur van de vzw 
ERSV. 

Organisatieontwikkeling 

25. Stadspersoneel.                                                                                                                   
Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor het jaar 2021. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikels 40 en 41. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 en latere wijzigingen, houdende de 

goedkeuring van de rechtspositieregeling. Titel IX, hoofdstuk II, artikel 206 en hoofdstuk 
III, artikel 209 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling houdende de verloven en 
afwezigheden van het stadspersoneel. 

- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 september 2020 
houdende het voorstel voor de brug- en compensatiedagen voor 2021. 

 
Relevante documenten 

De nota van 19 augustus 2020 van XXXXXXXXXXX, administratief medewerker van de 
Personeelsdienst, houdende het voorstel tot vastlegging van de brug- en compensatiedagen 
voor 2021. 
De nota van 09 september 2020 van XXXXXXXXX, bibliothecaris, houdende het voorstel tot 
vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor de bibliotheek. 
De nota van 24 augustus 2020 van XXXXXXXXXXXX, omgevingsambtenaar, houdende het 
voorstel tot vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor het recyclagepark. 
De nota van 25 augustus 2020 van XXXXXXXXXXX, jeugdwerker, houdende het voorstel tot 
vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor de Jeugddienst. 
De nota van 20 augustus 2020 van XXXXXXXXXX, medewerker van de Sportdienst houdende 
het voorstel tot afwijking van de collectief voorgestelde brug- en compensatiedagen. 
De nota van 20 augustus 2020 van XXXXXXXXX, administratief medewerker van de 
Cultuurdienst houdende het voorstel tot vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor de 
Cultuurdienst. 
 
Feiten/context/motivering 

Artikel 209, §1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de personeelsleden een betaalde 
vakantie hebben op volgende feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, 
pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 15 
november, 25 december en 26 december. 
Artikel 206 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de vakantiedagen kunnen 
worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van de behoeften van 
de dienst, met uitzondering van de eerste werkdag na 1 januari en de namiddag (twv halve 
dag) van de laatste werkdag vóór kerstdag. 
Op de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 06 oktober 2014 werd 
beslist om jaarlijks geen permanentieplicht meer te voorzien op de namiddag van 31 
december. 
De bibliotheek, het recyclagepark, het sportcomplex ’t ROSCO, de Jeugddienst en de 
Cultuurdienst stellen wijzigingen voor op deze bovenvermelde sluitingsdagen. 
Bij alle voorstellen werd rekening gehouden met de continuïteit van de dienst. 
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Adviezen/visum 

Gunstig advies inzake de brug- en compensatiedagen uitgebracht door de leden van het 
Bijzonder Onderhandelingscomité dat plaats vond op 23 oktober 2020. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

 
Artikel 1:  
Volgende brugdagen voor het jaar 2021 te voorzien : 

- vrijdag 14 mei 2021 (dag na OLH Hemelvaart) 
- vrijdag 12 november 2021 (dag na Wapenstilstand). 

Artikel 2:  
Volgende inhaalverlofdagen te voorzien : 

- zaterdag 01 mei 2021 (Dag van de Arbeid) 
- zondag 11 juli 2021 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) 
- zondag 15 augustus /2021 (OLV Hemelvaart) 
- zaterdag 25 december 2021 (Kerstdag) 
- zondag 26 december 2021 (Tweede Kerst). 

Artikel 3:  
Volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de personeelsleden van de bibliotheek: 

- Zaterdag 02 januari 2021, aansluitend bij de wettelijke feestdag op vrijdag 01 januari 
2021. 

- Zaterdag 15 mei 2021, aansluitend bij donderdag OLH Hemelvaart (13 mei 2021) 
en de voorgestelde brugdag op vrijdag 14 mei 2021 (dag na OLH Hemelvaart) 

- Zaterdag 13 november 2021, aansluitend bij donderdag 11 november 2021 
(Wapenstilstand) en de voorgestelde brugdag op vrijdag 12 november 2021 (dag na 
Wapenstilstand). 

- Vrijdag 24 december 2021: in de namiddag van de laatste werkdag vóór kerstdag 
dient er verplicht verlof te worden genomen. In de voormiddag is de bib gesloten 
voor publiek maar wenst de bib volledig te sluiten en aldus ook geen telefonische 
permanentie of mailpermanentie te voorzien. 

- Vrijdag 31 december 2021, de dag voor Nieuwjaarsdag 01 januari 2022. 
Artikel 4:  
Volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de personeelsleden van het 
recyclagepark: 

- vanaf vrijdag 24 december 2021 tot en met maandag 03 januari 2022. 
Voor het recyclagepark worden geen brugdagen voorzien in 2021. 
Artikel 5:  
Volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de personeelsleden van de 
Jeugddienst: vanaf maandag, 24 december 2021 tot en met zondag 09 januari 2022. 
Artikel 6:  
Voor het sportcomplex ’t ROSCO worden volgende afwijkingen voorgesteld : 

- Op volgende feestdagen: maandag 05 april, zaterdag 01 mei, donderdag 13 mei, 
maandag 24 mei, zondag 11 juli, woensdag 21 juli, zondag 15 augustus, dinsdag 
02 november, donderdag 11 november, maandag 15 november zijn het zwembad 
en de sporthal open, dus de redders en de zaalwachters werken die dag  

- Op zaterdag 02 januari, zondag 04  april, 23 mei, 30 mei, zaterdag 24 december en 
dinsdag 31 december zullen de sporthal en het zwembad gesloten zijn.  

- De sporthal zal gesloten zijn tijdens de sluitingsperiode van 19 juli tot 01 augustus 
2021.  

- Het zwembad zal gesloten zijn tijdens de sluitingsperiode van 24 december 2021 
tot en met 02 januari 2022.  

- Op de dagen waarop brugverloven zijn gepland, namelijk 14 mei en 12 november 
2021, zijn het zwembad en de sporthal open, dus redders en zaalwachters werken 
op die dagen. 
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Artikel 7:  
Volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de personeelsleden van de 
Cultuurdienst : van 27 december 2021 tot en met 07 januari 2022. 
Artikel 8:  
Volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de personeelsleden van de 
Personeelsdienst : op vrijdagvoormiddag 24 december 2021, op maandag 27 december 2021 
en vrijdag 31 december 2021. 
 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Mobiliteit 

26. Bijkomend agendapunt voorgebracht door raadslid Lech Schelfout, namens de 
Groen-fractie, houdende verzoek aan het stadsbestuur tot ondertekenen van het 
Charter Werftransport en opmaak van een reglement voor weren van vrachtverkeer 
uit schoolomgevingen tijdens de piekuren. 

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

“Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

˗ Mailbericht van 10 november 2020 van de heer Lech Schelfout, raadslid van de Groen-
fractie, met de vraag tot het agenderen van een bijkomend agendapunt op de 
gemeenteraadszitting van 16 november 2020 houdende verzoek aan het stadsbestuur 
tot het ondertekenen van het Charter Werftransport en het opmaken van een reglement 
voor het weren van vrachtverkeer uit schoolomgevingen tijdens de piekuren. 

˗ Gemeenteraadsbesluit van de Stad Aalst houdende ‘een verbod voor voertuigen 
bestemd voor het vervoer van goederen’. 

˗ Proefproject tonnagebeperking Borgerhout. 

Feiten/context/motivering 

Eind 2019 stierf een 11-jarige jongen in het centrum van Aalst onder de wielen van een 
vrachtwagen, omdat de chauffeur hem niet gezien had in zijn dode hoek.  In september van 
dit jaar, nota bene op strapdag –een dag rond duurzame mobiliteit op school-, overleed een 
12-jarig meisje nadat ze door een vrachtwagen werd gegrepen in het centrum van Zwevegem. 

Er zijn in Ronse verschillende schoolomgevingen waar dagelijks vele vrachtwagens passeren. 
Dit zorgt voor een zeer onveilige situatie, die dringend vraagt om gerichte maatregelen. 

Reeds 63 Vlaamse gemeentes ondertekenden het Charter Werftransport. Dit charter, 
getrokken door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, is er gekomen na overleg tussen de 
Confederatie Bouw, De Bouwunie, FEMA en de VVSG. Het doel is om door goede  
afspraken met aannemers zwaar werfverkeer tijdens de spits te weren uit schoolomgevingen. 
Jammer genoeg staat Ronse nog niet op de lijst met ondertekenaars. 

De Stad Aalst besliste om begin 2021 in het centrum een tonnageverbod in te voeren tijdens 
de spits. Ook de gemeenteraad van Oudenaarde gelastte op maandag 28 september 2020 
het stadsbestuur om het werfcharter te ondertekenen en een reglement voor een 
tonnagebeperking tijdens de spits op te stellen.  
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Voordracht 

Op voorstel van de Groen-fractie. 
 
Besluit :  
 
Artikel 1:  
De Stad Ronse ondertekent zo snel mogelijk het Charter Werftransport. 
Artikel 2: 
Het stadsbestuur maakt een reglement op dat vrachtverkeer uit schoolomgevingen weert 
tijdens de piekuren.” 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen tegen: 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 Groen stemmen voor: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

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

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

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

Enig Artikel.  
Het bijkomend agendapunt voorgebracht door de heer Lech Schelfout, namens de Groen-
fractie, houdende verzoek aan het stadsbestuur tot ondertekenen van het Charter 
Werftransport en opmaak van een reglement voor weren van vrachtverkeer uit 
schoolomgevingen tijdens de piekuren, is verworpen. 
 

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 


