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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 25 JANUARI 2021 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Protestantse Kerk. Meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring. 
2. Herinrichting stedelijke bibliotheek Ronse - leveren maatwerk en bibliotheekmeubilair 
2020/374. Goedkeuring gunning. 

Openbare veiligheid 
3. Aanvraag toelating fondsenwerving door Artsen Zonder Grenzen in 2021. Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 
4. Opdrachtverklaring i.k.v. de integratie van LAVA vzw in Natuurpunt Beheer vzw. Beslissing. 

Mobiliteit 
5. Herkenbaarheid en verkeersveiligheid schoolomgevingen – goedkeuring uitwerking subsidie-
aanvraag 

Vrije tijd 
6. Organisatie Villa Creademie (zomervakantie 2021) - Beslissing 
7. Organisatie Sierk Masjiek (18/09/2021) - Beslissing 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Protestantse Kerk. Meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De bepalingen van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de 
uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 

- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen 
van de erkende erediensten. 
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- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

Relevante documenten 

Het meerjarenplan 2020-2025 van de Protestantse Kerk van Ronse zoals vastgesteld door de 
bestuursraad op 25 juni 2019 maar door personele problemen bij de Protestantse Kerk slechts aan 
het stadsbestuur Ronse overgemaakt op 16 december 2020.  

Het verslag van het overleg met de Protestantse Kerk van 23 mei 2019. 

Feiten/context/motivering 

Er wordt voorgesteld om het meerjarenplan 2020-2025 goed te keuren omdat de bedragen die er in 
zijn opgenomen overeenstemmen met de afspraken die werden gemaakt op een overleg stadsbestuur 
– Protestantse Kerk op 23 mei 2019. 

Adviezen/visum 

De nota 2021/01 d.d. 8 januari 2021 van de financiële dienst inzake het meerjarenplan 2020-2025 van 
de Protestantse Kerk. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het meerjarenplan 2020-2025 van de Protestantse Kerk van Ronse goed te keuren met volgende 
bijdrage in exploitatie en investeringen : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie 11.296,00 11.465,44 11.637,42 11.811,98 11.989,18 12.169,01 

Investeringen  12.500,00 12.500,00 12.500,00   
Artikel 2:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit punt ter goedkeuring voor te leggen op de 
eerstvolgende zitting van de gemeenteraad. 
 

2. Herinrichting stedelijke bibliotheek Ronse - leveren maatwerk en bibliotheekmeubilair 
2020/374. Goedkeuring gunning. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 
Relevante documenten 
- Verslag van nazicht van 18 januari 2021, met bijlagen 
- Visum van de financieel directeur 
Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Herinrichting stedelijke bibliotheek Ronse - leveren maatwerk en 
bibliotheekmeubilair” werd een bestek met nr. 2020/374 opgesteld door de Financiële Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 138.842,97 excl. btw of € 168.000,00 incl. 21% 
btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 9 november 2020 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
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Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 9 november 2020 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- Schulz Benelux bvba, Appelweg 94c te 3221 Holsbeek; 
- CAD Consultancy customising solutions bvba (3CS), Nachtegalenlaan 19 te 9100 Sint-Niklaas; 
- Potteau Labo nv, Zuidstraat 24-32 te 8501 Heule-Kortrijk. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 5 januari 2021 om 12.00 uur te bereiken. 
Er werd 1 offerte ontvangen van Schulz Benelux bvba, Appelweg 94c te 3221 Holsbeek (€ 121.380,11 
excl. btw of € 146.869,93 incl. 21% btw). 
De Financiële Dienst stelde op 18 januari 2021 het verslag van nazicht van de offertes op. 
Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de 
firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Schulz Benelux 
bvba, Appelweg 94c te 3221 Holsbeek, tegen het nagerekende offertebedrag van € 121.380,11 excl. 
btw of € 146.869,93 incl. 21% btw. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode AR 
2400000/BI 07030 BIB-HERINR. 
Adviezen/visum 
De financieel directeur verleende een visum op 21 januari 2021. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 januari 2021. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3: 
De opdracht “Herinrichting stedelijke bibliotheek Ronse - leveren maatwerk en bibliotheekmeubilair” 
wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde Schulz Benelux bvba, Appelweg 94c te 3221 Holsbeek, tegen het nagerekende offertebedrag 
van € 121.380,11 excl. btw of € 146.869,93 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/374. 
Artikel 5: 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op 
budgetcode AR 2400000/BI 07030 BIB-HERINR. 
 

Openbare veiligheid 

3. Aanvraag toelating fondsenwerving door Artsen Zonder Grenzen in 2021. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 
56.  

- Het GAS-reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 7 mei 2007 en aangepast bij 
gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2015, artikel 35. 

- Reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare 
markten en op het openbaar domein van de Stad Ronse, aangepast bij 
gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2018, artikel 14. 

Relevante documenten 

- Schrijven van Artsen Zonder Grenzen van 15 januari 2021 betreffende aanvraag toelating 
rekruteringsactie 2021. 

- Advies van de politie d.d. 24 januari 2019. 

Feiten/context/motivering 

Artsen Zonder Grenzen is als organisatie bekend voor haar internationaal humanitair werk in meer 
dan 60 landen. Minder geweten bij het grote publiek is dat zij ook gedurende de huidige COVID-
pandemie zeer actief zijn geweest in België. Zo hebben mobiele teams bijgesprongen in woon- en 
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zorgcentra, werden opleidingen voorzien en in Brussel werd een opvang- en triagecentrum opgericht 
voor daklozen. 
Om dergelijke acties als onafhankelijke organisatie te kunnen financieren, kunnen zij normaal 
doorheen het jaar rekenen op fondsenwervers die geregeld aanwezig zijn aan winkels en openbare 
pleinen en straten. Gezien de uitzonderlijke situatie waarin we ons momenteel bevinden, hebben ze 
deze acties in de loop van 2020 stopgezet voor de veiligheid van passanten en personeel. 
Nu de vaccinatiecampagne uit de startblokken schiet, bereiden wij ons geleidelijk aan voor om de 
fondsenwerving opnieuw op te starten.  
AzG heeft het handvest van de Vlaamse Gemeenschap ‘Directe Dialoog 2020-2021’ ondertekend. 
De veiligheidsvoorschriften die AZG reeds van in het begin van de COVID-periode hanteerde, blijven 
steeds van toepassing: 
- medewerkers beschikken over een officiële badge en moeten de schriftelijke toestemming bij hebben 
en zich houden aan de toegewezen standplaats/omgeving 
- men draagt een mondmasker en ontsmet alle materiaal met hygiënische gel tussen gesprekken 
- anderhalve meter afstand wordt gerespecteerd en er wordt op gelet dat passanten te allen tijde 
ongehinderd kunnen passeren 
- er wordt niets verkocht en er zijn geen transacties met cash geld: er wordt enkel uitleg gegeven over 
wat Artsen Zonder Grenzen doet en geïnteresseerden die willen steunen worden ingeschreven. 
Het marktreglement bepaalt het volgende: 
Inname van de standplaats kan gebeuren door personen die verkopen realiseren zonder commercieel 
karakter binnen het kader van het K.B. van 24 september 2006, toegewezen aan de verantwoordelijke 
van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze. 
Adviezen 
Het advies van de heer Dirk De Jonghe, commissaris van de politie, van 24 januari 2019:  
Het deur aan deur werven belast de politie met heel wat telefonische oproepen. Het zoeken van de 
groep, onderzoeken van de feiten en geruststellen van de burgers die beroep op ons doen vergt tijd.  
De heer Dirk De Jonghe stelt voor de aanvragers voor deze professionele manier van fondsenwerving 
slechts één keer per jaar toelating te geven om op een zaterdagmarkt een kleine stand op te stellen. 
In geen geval adviseert de politie een toelating om in de stad rond te trekken.   
Na beraadslaging.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Toelating te geven om slechts één keer in 2021 op een zaterdagmarkt een stand op te stellen om 
fondsen te verwerven.  
Artikel 2:  
De exacte dag van de acties moet ten minste 2 weken op voorhand aangevraagd worden bij de Dienst 
Omgeving via het e-mailadres markten@ronse.be. 
 

Wonen en omgeving 

4. Opdrachtverklaring i.k.v. de integratie van LAVA vzw in Natuurpunt Beheer vzw. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen; 

Relevante documenten 

De vraag van 11/01/2021 van Kristien Galle voor LAVA vzw om de overdracht van de taken  
toevertrouwd aan LAVA naar Natuurpunt Beheer vzw te regelen;  
De opdrachtverklaring van 11/05/2015 tussen de stad Ronse en LAVA vzw voor natuur- en 
landschapsbeheer op het grondgebied Ronse, jaarlijks stilzwijgend verlengbaar afhankelijk van de 
subsidies van de Vlaamse Overheid voor Mina werkers;  
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De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 07/05/2018 om de samenwerking 
met LAVA vzw voor het onderhoud van trage wegen en groene ruimten verder te zetten;  

Feiten/context/motivering 

Landschapsbeheer Vlaamse Ardennen (Lava vzw ) beleefde in de periode 2008-2010 erg moeilijke 
tijden. Door de goede samenwerking tussen de betrokken gemeentebesturen en Natuurpunt beheer 
en met steun van de provincie kon Lava zich herpakken en groeide het opnieuw tot een gezond 
sociaal economiebedrijf gespecialiseerd in natuur en landschapsbeheer.  
Van bij het begin van de reddingsoperatie was het de bedoeling Lava volledig  te integreren in de 
werking van Natuurpunt Beheer vzw. Er waren echter obstakels die deze volledige fusie tot vandaag 
niet mogelijk maakten (o.a. het feit dat de WEP arbeidsplaatsen niet konden overgedragen worden, 
dat statuten zouden vervallen... ) en het was net één van de gestelde voorwaarden dat geen enkele 
sociale tewerkstellingsplaats zou verloren gaan. Lava vzw maakt intussen reeds geruime tijd deel uit 
van de unie van vzw’s van de Natuurpunt groep met dezelfde arbeidsvoorwaarden. Lava 
functioneerde er in de feiten als een technische vzw binnen Natuurpunt Beheer.  
Aangezien de juridische obstakels zeer recent weggewerkt zijn, wordt het mogelijk om Lava vzw vanaf 
1 april 2021 volledig te integreren binnen het LDE initiatief van Natuurpunt Beheer vzw. 
Dit bespaart heel wat jaarlijkse administratieve beslommeringen. De werking in de Vlaamse Ardennen 
blijft behouden en er gaat geen enkele sociale tewerkstellingsplaats verloren. Deze fusie creëert zelfs 
nieuwe kansen voor toekomstige groei . 
Om deze fusie te kunnen realiseren moet LAVA/Natuurpunt Beheer aan de Vlaamse Overheid 
(departement  werk en sociale economie ) onder andere een opdrachtverklaring aan het LDE initiatief 
van Natuurpunt Beheer vzw kunnen voorleggen waaruit blijkt dat alle opdrachten van LAVA met 
akkoord van de opdrachtgevers overgedragen zullen worden  aan de rechtsopvolger van LAVA, het 
LDE initiatief van Natuurpunt beheer vzw. De LDE opdrachten dienen immers steeds te kaderen in 
een klaverbladfinanciering waarvan de opdracht van de gemeente in bijvoorbeeld het kader van MINA 
werkers er één is.  
De opdracht van de stad Ronse aan LAVA omvat 1 VTE (1200 uren).  

Besluit: 

Artikel 1:  
Het college van Burgemeester en Schepenen verklaart zich in zitting van 25/01/2021 akkoord om de 
opdracht gegeven aan het LDE initiatief Landschapsbeheer Vlaamse Ardennen vzw vanaf 1 april 2021 
over te dragen aan de rechtsopvolger van LAVA waarmee LAVA vanaf 1 april 2021 fuseert,  met 
name Natuurpunt Beheer vzw met zetel Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met uitvoerend filiaal 
gevestigd in Veemarkt 27, 9600 Ronse.  
Deze opdracht komt overeen met 1 VTE (1200 uren).  
 

Mobiliteit 

5. Herkenbaarheid en verkeersveiligheid schoolomgevingen – goedkeuring uitwerking 
subsidie-aanvraag 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 van 21 december 2018 – 
art.13 subsidies veilige schoolomgevingen; 

Relevante documenten 

- Kader attentieverhogende elementen thv schoolomgevingen (langs gewestwegen) 
- Verslag verkeerscommissie 25 juni 2020 (zie actiepunt 455) 
- Uitgewerkt voorstel 5 schoolomgevingen gewestwegen 

Feiten/context/motivering 

Vanuit de scholen leeft reeds een tijdje de vraag naar maatregelen rond veiligheid en herkenbaarheid 
van de schoolomgevingen. Stelselmatig werden de voorbije jaren maatregelen uitgevoerd rond 
verkeersveiligheid in de schoolomgevingen (betere scheiding van verschillende verkeerstromen op 
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parking thv Klijpeschool en beveiliging van zebrapad thv Klijpeschool, herinrichting Elzeelsesteenweg 
thv wijkschool Sint-Antonius, wijziging thv bushaltes S.M.Glorieuxlaan, wijzigingen fietspad en 
zebrapad thv Bruul, invoering zone 30 thv Ringelwikke…). Om voor de verschillende weggebruikers 
(en zeker de automobilisten) duidelijk te maken dat ze een schoolomgeving betreden en dus hun 
rijgedrag moeten aanpassen, is het aangewezen om ook een uniforme aanduiding van deze 
schoolomgevingen te voorzien zodat deze duidelijker zichtbaaar worden in het straatbeeld. Via de 
Vlaamse Overheid bestaat er subsidiekanaal voor kleine ingrepen rond verkeersveiligheid van 
schoolomgevingen. Elke gemeente kan jaarlijks 1 aanvraag indienen voor maximum 10 
schoolomgevingen en kan tot €25.000 subsidie per schoolomgeving ontvangen (max. 50% van de 
kosten). Aangezien een aantal schoolomgevingen in Ronse langs gewestwegen zijn gelegen, werd in 
overleg met AWV en de verkeerscommissie gezocht naar een uniforme inrichting die kan toegepast 
worden zowel op gewestwegen als gemeentewegen. Voor gewestwegen moet hierbij het ‘Kader 
attentieverhogende elementen thv schoolomgevingen’ gevolgd worden. Er werd een principieel 
akkoord gevonden om thv elke schoolomgeving het woord ‘SCHOOL’ aan te brengen als 
wegmarkering op het rijvak in de rijrichting naar de school toe vergezeld van een fluogeel bord met 
daarop schoolzone + afbeelding kinderen (verkeersbord A23 is niet toegelaten). In overleg met de 
verkeerscommissie werden volgende 10 schoolomgevingen geselecteerd om in eerste instantie een 
aanvraag voor in te dienen (zie verslag VC 25/06/20 aangevuld met bespreking op VC 18/01/21 – 
voor andere schoolomgevingen kan dan subsidiedossier ingediend worden in 2022): 
1.S.M.Glorieuxlaan (KSO Glorieux) 
2.St.Pietersnieuwstraat (campus Glorieux kleuter) 
3.Zonnestraat (wijkschool Klijpe Decroly) 
4.L.Vangrootenbruelstraat 62 (Decrolyschool) 
5.Elzeelsesteenweg 647 (Ringelwikke) 
6. Kruisstraat (Decrolyschool) 
7.Elzeelsesteenweg thv Paterskerk (Campus Sint-Franciscus – Aatstraat 270) 
8.Lorettestraat (nieuwe locatie St.Pietersschool) 
9.Grote Marijve (wijkschool Decroly) 
10.de Mérodestraat 26 (Serafijnschool) 
De procedure voor subsidie-aanvraag bij de Vlaamse Overheid voorziet dat in het aanvraagdossier 
een akkoord van de betrokken wegbeheerders moet toegevoegd worden. Er dient dus ook een 
akkoord van AWV te worden toegevoegd. De procedure voor aanvragen bij AWV van niet-juridische 
bijkomende wegmarkeringen en/of verticale elementen thv schoolomgevingen voorziet dat er vooraf 
een akkoord nodig is van de lokale overheid vooraleer voor te leggen aan AWV. Bijgevolg dient het 
college eerst akkoord te gaan met de locaties en de keuze van maatregelen. Nadien zal goedkeuring 
voor de maatregelen bij schoolomgevingen langs gewestwegen gevraagd worden bij AWV waarna het 
subsidiedossier dan opnieuw dient goedgekeurd te worden door het college vooraleer in te dienen bij 
de Vlaamse Overheid. De subsidie-aanvraag zal tevens een raming van de voorziene werken 
bevatten.  
De uitwerking van de voorziene maatregelen langs gewestwegen die ter goedkeuring zullen 
voorgelegd worden aan AWV, zijn toegevoegd in bijlage. Globaal gezien komt er bij 
schoolomgevingen langs gewestwegen de wegmarkering ‘SCHOOL’ op de grond. AWV liet weten dat 
tussen de wegmarkering en middellijn en zijlijn min 50 cm dient vrij gelaten te worden. Hiermee 
rekening houdend kunnen letters aangebracht worden van 50cm hoog (breedte wegmarkering is dan 
1,75 à 1,95m – ruimte tussen letters is aanpasbaar). Hier wordt het fluogeel bord niet voorzien omdat 
bij de meeste schoolomgevingen langs gewestwegen een variabele zone 30 geldt. Dat variabel bord 
is standaard bevestigd op een geel-zwart gestreepte paal met boven het variabel bord een 
verkeersbord A23. Bij schoolomgevingen zonder variabele zone 30, zal het bord A23 voorzien 
worden. 
Langs gemeentewegen zou ook de wegmarkering ‘SCHOOL’ aangebracht worden samen met een 
fluogeel bord met daarop schoolzone + verkeersbord A23 en dit in beide rijrichtingen. Voor 
éénrichtingsstraten wordt het woord ‘SCHOOL’ aangebracht over de volledige breedte van de rijweg.  
Op de verkeerscommissie van 18/01/21 was tevens voorgesteld om naar het voorbeeld van Aalst, bij 
de schoolomgevingen waar een zebrapad ligt thv de schoolingang, een groen vlak te voorzien onder 
het zebrapad. Dit moet nog verder in detail bekeken worden. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met het uitwerken van een subsidie-aanvraag ikv verkeersveiligheid schoolomgevingen 
voor de volgende 10 schoolomgevingen: 
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1.S.M.Glorieuxlaan 30-40 (KSO Glorieux) 
2.St.Pietersnieuwstraat 4 (campus Glorieux kleuter) 
3.Zonnestraat 518 (wijkschool Klijpe Decroly) 
4.L.Vangrootenbruelstraat 62 (Decrolyschool) 
5.Elzeelsesteenweg 647 (Steinerschool Ringelwikke) 
6. Kruisstraat 97-113 (Decrolyschool) 
7.Elzeelsesteenweg thv Paterskerk (Campus Sint-Franciscus – Aatstraat 270) 
8.Lorettestraat 102 (nieuwe locatie St.Pietersschool) 
9.Grote Marijve 135 (wijkschool Decroly) 
10.de Mérodestraat 26 (Serafijnschool) 
Artikel 2: 
Bij de schoolomgevingen langs gewestwegen (1,3,5,6,7) zal de wegmarkering ‘SCHOOL’ worden 
aangebracht over de breedte van het rijvak in de rijrichting naar de school toe vergezeld van 
verkeersbord A23 (waar dit nog niet is voorzien) en dit in beide rijrichtingen. De voorziene 
maatregelen voor de 5 schoolomgevingen langs gewestwegen zullen ter goedkeuring voorgelegd 
worden aan AWV.  
 

Vrije tijd 

6. Organisatie Villa Creademie (zomervakantie 2021) - Beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Feiten/context/motivering 

Naast het bestaande aanbod van de sport- en de cultuurdienst willen we vanuit de jeugddienst, net 
zoals de voorbije zomervakanties, deze zomer graag opnieuw Villa Creademie organiseren. 
Met Villa Creademie willen wij gedurende 6 weken (vanaf maandag, 5 juli tot en met vrijdag, 27 
augustus) themaweken/zomerkampen met een kunstzinnige toets op maat van en voor kleuters, Plus 
6 en 10’ers aanbieden. 
Net zoals in het verleden willen wij graag externe organisaties inschakelen die de nodige expertise in 
huis hebben om kleuters, kinderen en jongeren wegwijs te maken in de domeinen muziek, theater, 
dans, audiovisuele en beeldende kunsten. 
Als uitvalsbasis willen wij opnieuw CC De Ververij gebruiken. Ervaring heeft immers geleerd dat CC 
De Ververij een uitstekende locatie is, die voor Villa Creademie tal van mogelijkheden en voordelen 
biedt. Het gebruik van CC De Ververij is reeds besproken met Leconte Jan, Diensthoofd Cultuur. 
Verder willen wij niet veel raken aan het oorspronkelijke concept en kan Villa Creademie er als volgt 
uitzien.  
Per kunstweek willen wij 15 kleuters (4 tot 6 jaar) en 15 à 20 +6 – jarigen (1ste tot en met 4de leerjaar 
basisschool) laten deelnemen. 
Daarnaast willen wij ook een (beperkter) aanbod uitwerken voor maximum 15 tieners (5de leerjaar 
basisschool tot en met 2de middelbaar secundair onderwijs). 
Wij willen dan ook graag verder werken met de reeds opgemaakte promocampagne van afgelopen 
jaar om het tieneraanbod binnen Villa Creademie in de kijker te plaatsen. Omwille van Corona en alle 
bijhorende maatregelen is het tieneraanbod binnen Villa Creademie geannuleerd moeten worden. 
Binnen de begroting is er voor Villa Creademie een totaalbudget van € 33.000 voorzien. Onder dit 
budget dienen zowel de vrijwilligersvergoedingen, het aankopen van materiaal in functie van Villa 
Creademie, de vergoedingen voor externe organisaties die de zomerkampen mee gestaltekomen 
geven, te worden verstaan. 
Als richtprijs voorzien per zomerkamp een maximale kostprijs van € 1.700 (voorbereiding, vergoeding 
docenten, vervoersonkosten, materiaal,…). 
Uiteraard kan de kostprijs per themaweek waarschijnlijk wel nog eens variëren maar er zal over 
gewaakt de vooropgestelde budgetten niet te overschrijden. 
Rekening houdend met de kostprijs die verbonden is aan de organisatie van deze themaweken, willen 
wij dan ook graag als basisprijs € 120/week voorstellen. 
Wat de deelnameprijzen, gekoppeld aan de Vrijetijdspas en bijhorende kortingen betreft, blijven de 
deelnameprijzen zoals in het verleden gehanteerd, ongewijzigd. 
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Concreet betekent dit dat met een Vrijetijdspas Categorie 2 de prijs voor een zomerkamp neerkomt op 
€100 per week en aan de hand van een Vrijetijdspas Categorie 1 wordt er € 65 voor een zomerkamp 
betaald. 
Wat de overige inschrijvingsmodaliteiten betreft, zullen de inschrijvingsregels, die in functie van het 
Vrijetijdspasbeleid gelden voor het volledige vakantieaanbod van de Afdeling Vrije Tijd, gehanteerd 
worden. 
Om organisatorische en financiële redenen is het de bedoeling om zoveel mogelijk parallel te gaan 
werken en indien mogelijk de kleuter- en de +6 – kampen per week binnen hetzelfde thema te 
organiseren. 
Of elke themaweek op vrijdagnamiddag afgesloten zal kunnen worden met een toonmoment, zal 
afhangen van de COVID – 19 – beschermingsmaatregelen die voor deze zomer van toepassing zullen 
zijn. 
Vanuit de jeugddienst willen wij graag Villa Creademie aanbieden vanaf maandag, 5 juli tot en met 
vrijdag, 27 augustus. 
Naar analogie met voorgaande jaren stellen wij opnieuw voor om gedurende twee weken (tussen 26 
juli en 8 augustus 2021) geen Villa Creademie te organiseren. 

Voordracht 

CBS 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de organisatie van Villa Creademie en verdere concretisering van het aanbod 
tijdens de zomervakantie, vanaf maandag, 5 juli tot en met vrijdag, 27 augustus. 
Artikel 2:  
Akkoord te gaan om Villa Creademie opnieuw door te laten gaan in CC De Ververij en hiervoor dan 
ook de nodige ruimtes te vrijwaren en de noodzakelijke ondersteuning van het logistiek personeel te 
voorzien. 
Artikel 3: 
Akkoord te gaan met het uitwerken van een aanbod op maat van en voor kleuters, Plus 6 en 10’ers, 
waarbij er telkens maximaal 15 inschrijvingen toegelaten worden. 
Artikel 4:  
Akkoord te gaan om verder te werken met de reeds opgemaakte promocampagne van afgelopen jaar 
om het tieneraanbod binnen Villa Creademie in de kijker te plaatsen en deze waar nodig aan te 
passen. 
Artikel 5: 
Akkoord te gaan met de verdere hantering van de reeds eerder toegepaste deelnameprijzen van    € 
120/week (basisprijs), 100/week (met Vrijetijdspas categorie 2) en € 65/week (met Vrijetijdspas 
categorie 1). 
Artikel 6: 
Akkoord te gaan met de algemeen geldende inschrijvingsregels, die in functie van het 
Vrijetijdspasbeleid voor het volledige vakantieaanbod van de Afdeling Vrije Tijd, gehanteerd worden. 
Artikel 7: 
Akkoord te gaan om tussen maandag, 26 juli en zondag, 8 augustus geen Villa Creademie te 
organiseren. 
 

7. Organisatie Sierk Masjiek (18/09/2021) - Beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Feiten/context/motivering 

Rekening houdende met de aanwezigheid van COVID – 19 en alle bijhorende 
beschermingsmaatregelen, nu en in de toekomst, gaan wij ervan uit dat Sierk Masjiek in zijn vroegere 
organisatievorm ook dit jaar nog niet mogelijk zal zijn. 
We willen voor de eerstvolgende editie van Sierk Masjiek graag het concept van de voorbije editie 
behouden en verder uitwerken. 
Uiteraard zal Sierk Masjiek georganiseerd worden volgens de geldende COVID – 19 – 
beschermingsmaatregelen van het moment. 
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De opzet van Sierk Masjiek zou blijven om op drie of meerdere locaties (Albertpark, site CC De 
Ververij, Bruulpark, binnenkoer Must,…) voorstellingen door te laten gaan. 
Indien de COVID – 19 – beschermingsmaatregelen dit voorschrijven, zal het maximum aantal 
toegelaten toeschouwers per locatie opnieuw gelimiteerd worden. 
Naast de voorstellingen zal er uitgekeken worden naar beperkte randanimatie die Coronaproof kan 
gebracht worden. 
Er is bewust voor deze drie locaties gekozen omdat deze én makkelijk afsluitbaar zijn én op 
wandelafstand van elkaar liggen. Twee van de drie locaties grenzen ook aan de lokale horeca die we 
graag op deze manier ondersteunen en stimuleren. 
Verder hebben zowel de bibliotheek als de Kunstacademie Vlaamse Ardennen toegezegd om samen 
te werken in functie van Sierk Masjiek. De invulling van het programma blijft de 
eindverantwoordelijkheid van de jeugddienst en deze zal er dan ook over waken dat het aanbod van 
andere diensten geen afbreuk doet aan het opzet van Sierk Masjiek. 
Sierk Masjiek blijft gratis aangeboden maar net zoals bij de vorige editie zal er gevraagd worden om 
op voorhand online te reserveren. Bezoekers dienen zich bijkomend ook nog ter plaatse te 
registreren. Op die manier hopen we zo op efficiënte wijze de gevraagde gegevens in functie van 
contacttracing (mocht dit nog steeds nodig zijn) te kunnen verzamelen. 
Vorige editie van Sierk Masjiek is gebleken dat deze werkwijze beheersbaar en organisatorisch 
haalbaar is. 
Uiteraard zal Sierk Masjiek, indien nodig, aan een CERM – analyse onderworpen worden. 
Wanneer toch zou blijken dat omwille van COVID – 19 zaken alsnog geannuleerd moeten worden en 
deze kunnen niet omgeboekt worden, noch ingepland worden in de loop van het najaar, dan lijkt het 
ons wel opportuun om toch 25% van de vooropgestelde uitkoopsom uit te betalen. Met dit gebaar 
willen we de reeds geleverde inspanningen enigszins compenseren en willen we als lokaal bestuur 
een voorbeeldfunctie uitoefenen en aantonen solidair te zijn met de door COVID – 19 toch wel zeer 
hard getroffen sector. 

Voordracht 

CBS 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de organisatie van Sierk Masjiek, volgens de geldende COVID – 19 – 
beschermingsmaatregelen, op zaterdag 18 september 2021. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de vooropgestelde budgettaire regeling waarbij bij annulering omwille van 
COVID – 19 artiesten en gezelschappen zo veel mogelijk omgeboekt worden ter versterking van 
andere initiatieven. 
Artikel 3: 
Niet akkoord te gaan om, in geval omboeking onmogelijk is, een solidariteitsvergoeding van 25% van 
de uitkoopsom uit te betalen. 
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