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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 1 FEBRUARI 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. Uitbreiding camerabewaking met randapparatuur. Goedkeuring proces verbaal van definitieve 
oplevering. 
2. Aankoop AVM voor de openbare stedelijke bibliotheek Ronse 2021-2024. Goedkeuring 
gunning. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Aankoop van een GPS meettoestel - aanvraag tot gunnen. 
4. Grondaankoop in de Spinstersstraat naast het terrein van Den Botaniek.  Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 
5. Inzamelen van asbest op het recyclagepark. Nieuwe regels over het verpakt aanleveren van 
asbestafval. Beslissing. 

Mobiliteit 
6. Aanvullend reglement parkeerverbod in de Michel Portoisstraat - beslissing 

Leven en welzijn 
7. Verslag van het samenwerkingsverband Lejo vzw, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en 
KOPA vzw voor het Wijswerkproject van 1 september 2020 tem 31 december 2020. Kennisname. 

Vrije tijd 
8. Kennisname verslag vergadering Cultuurlink dd. 06/01/2021,  goedkeuring werkingssubsidies 
en bijkomende steunmaatregelen 2020 & projectsubsidie Ruggelings. Goedkeuring 
9. Kennisname verslag vergadering Werkgroep Gedichtendag dd. 20/01/2021. Kennisname 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Uitbreiding camerabewaking met randapparatuur. Goedkeuring proces verbaal van 
definitieve oplevering. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
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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 41, §1, 1° (het geraamde 
bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 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. 
Relevante documenten 
Proces verbaal van definitieve oplevering van 22 januari 2021. 
Feiten/context/motivering 
Op 22 januari 2021 werd door dhr Patrick Boel, Korpschef van de politie Ronse, overgegaan tot 
nazicht van de levering van “de uitbreiding camerabewaking met randapparatuur”, geleverd door de 
firma RTS bvba, Paddevijverstraat 56 A te 8900 Ieper ; 
Er werd vastgesteld dat de levering in goede staat van onderhoud is gebleven en geen aanleiding 
heeft gegeven tot opmerkingen ; 
Het proces-verbaal van definitieve oplevering van 22 januari 2021. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met de definitieve oplevering van de levering “uitbreiding camerabewaking met 
randapparatuur”, geleverd door de firma RTS bvba, Paddevijverstraat 56 A te 8900 Ieper. 
Artikel 2: 
Aan de Consignatie- en Depositokas opdracht te geven om het saldo van de borgstelling, ten bedrage 
van 8.030,- € volledig vrij te geven.  
 

2. Aankoop AVM voor de openbare stedelijke bibliotheek Ronse 2021-2024. 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) en artikel 43. 
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 de offertes dd. 14 januari 2021 
- Visum van de financieel directeur dd. 28 januari 2021 
Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Aankoop AVM voor de openbare stedelijke bibliotheek Ronse 2021-
2024” werd een bestek met nr. 2020/372 opgesteld door de Financiële Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 12 oktober 2020 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 12 oktober 2020 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- Muziek-Al, Stationsstraat 68 te 9880 Aalter; 
- Medio-Europe bvba, Leuvensesteenweg 286 te 3190 Boortmeerbeek; 
- Standaard Boekhandel Gent, Kouter 31 te 9000 Gent. 
Er werden 3 offertes ontvangen: 
- Muziek-Al, Stationsstraat 68 te 9880 Aalter (% Korting: 0% - nettoprijzen); 
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- Medio-Europe bvba, Leuvensesteenweg 286 te 3190 Boortmeerbeek (% Korting: 25,7%); 
- Standaard Boekhandel Gent, Kouter 31 te 9000 Gent (% Korting: 10%); 
Op 14 januari 2021 werd het verslag van nazicht van de offertes opgesteld. 
Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 
Muziek-Al, Stationsstraat 68 te 9880 Aalter, tegen 0% op de officiële prijzen, zijnde tegen nettoprijzen. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode AR 
6160400 / BI 07030 en in het exploitatiebudget van de volgende jaren 2022, 2023 en 2024. 
Adviezen/visum 
Een visum is vereist van de financieel directeur. De financieel directeur verleende een visum op 
28 januari 2021. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 januari 2021. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3: 
De opdracht “Aankoop AVM voor de openbare stedelijke bibliotheek Ronse 2021-2024” wordt gegund 
aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 
Muziek-Al, Stationsstraat 68 te 9880 Aalter, tegen een korting van 0% op de officiële prijzen, zijnde 
tegen nettoprijzen. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/372. 
Artikel 5: 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021, op 
budgetcode AR 6160400 / BI 07030 en in het exploitatiebudget van de volgende jaren 2022, 2023 en 
2024. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

3. Aankoop van een GPS meettoestel - aanvraag tot gunnen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2021/008  
- Bestek 

Feiten/context/motivering 

- Gezien het huidige GPS meettoestel sterk verouderd is (de aankoop dateert van 2013) en niet 
meer compatibel is met de huidige satellieten, werd een bestek opgemaakt voor de aankoop 
van een nieuw GPS meettoestel dat beantwoordt aan de hedendaagse eisen voor het uitvoeren 
van opmetingen. 

- In het bestek wordt een prijsofferte gevraagd voor volgende punten: 
o Totaalstation met scherm. 
o Smartantenne. 
o Veldboek. 
o Opleiding. 

- De opdracht wordt geraamd op 45.000 euro exclusief btw en 54.550 euro inclusief btw, te 
betalen door de stad. 

- De raming is kleiner dan 139.000 euro exclusief btw en overeenkomstig de wet van 30 juni 2017 
kan gehandeld worden via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  

- Het budget is voorzien in het meerjarenplan 2021 algemene rekening 2300000 – beleidsitem 
01190. 
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Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De hierboven beschreven levering en de raming van 54.550 euro inclusief btw worden goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Voor deze opdracht zal via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
worden gehandeld overeenkomstig artikelen 90 en 95 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017. 
 

4. Grondaankoop in de Spinstersstraat naast het terrein van Den Botaniek.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2021/010 van de technische dienst van 25 januari 2021 
- Tabel  
- Akte 
- Plan 
- Bodemattest 

Feiten/context/motivering 

- Het schepencollege ging op 9 november 2020 akkoord met de aankoop van een perceel grond 
in de Spinstersstraat, gelegen naast Den Botaniek en te nemen uit de eigendom Zonnestraat 
25, voor de som van 47.500 euro. 

- Inmiddels heeft de technische dienst alle nodige gegevens voor het aankoopdossier ontvangen 
en werd het perceel opgesplitst in een deel Zonnestraat en een deel Spinstersstraat volgens 
bijgevoegd plan. 

- De aankoop van het deel Spinstersstraat heeft een oppervlakte volgens meting van 430m² en 
is kadastraal gekend als sectie A deel van nummer 20 T P0000. 

- Het krediet is voorzien in het investeringsbudget 2210000 – beleidsitem 06210. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig artikel: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier betreffende de grondaankoop in de 
Spinstersstraat naast Den Botaniek aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te 
leggen. 
 

Wonen en omgeving 

5. Inzamelen van asbest op het recyclagepark. Nieuwe regels over het verpakt aanleveren 
van asbestafval. 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; 
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- Het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 en latere wijzigingen 
- Het Omgevingsvergunningsbesluit – het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 

tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en bijlagen – 
en latere wijzigingen 

- DABM - het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid - en latere 
wijzigingen 

- Materialendecreet  - het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen 

- Vlarema – het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere 
wijzigingen 

- Het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (UHA) zoals vastgesteld 
door de Vlaamse Regering op 16 september 2016, gewijzigd op 17 mei 2019 

- Vlarem 2 - het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en 
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, met latere wijzigingen;  

- De Codex Welzijn op het Werk 

Relevante documenten 

De omzendbrief OMG 2020/O 2020/1 van 18/12/2020 van Vlaams Minister van Justitie en 
Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir: Omzendbrief betreffende de wijziging en 
actualisatie van de omzendbrief van 27 augustus 2008 over inzameling van asbestcement op de 
recyclageparken in het Vlaams Gewest 
Het bericht van IVLA van 21 januari 2021 over de groepsaankoop van zakken voor het verpakken van 
asbest 
De nota 2021/003 van de dienst Omgeving van 26/01/2021 over dit onderwerp;  

Feiten/context/motivering 

De omzendbrief betreft de aanlevering door burgers van verpakt asbestcement op recyclageparken 
uitgebaat door lokale bestuur en het asbestveilige beheer ervan ter plaatse. 
In 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Asbestafbouw goed met mijlpalen om deze 
strategische doelstelling te bereiken: tegen 2040 leven we in een asbestveilig Vlaanderen waarin we 
in ons dagelijkse leven niet meer blootgesteld geraken aan asbestvezels. 
In het Actieplan Asbestafbouw wil de Vlaamse overheid het voor de burger zo makkelijk en ook zo 
veilig mogelijk maken het vrijkomende asbestcement af te voeren. 
Voor kleine hoeveelheden bij burgers is het lokaal bestuur daarin de meest geschikte actor. De 
afgelopen jaren zette de OVAM in op het verkleinen van risico’s bij inzameling van asbest via een 
vernieuwd concept van ophaling aan huis van asbestcement. Burgers kopen daarbij een golfplatenzak 
of bigbag aan en kunnen aan een verlaagd gesubsidieerd tarief asbestcement bij hen thuis laten 
ophalen. Binnen het samenwerkingsgebied van IVLA werd dit project in 2020 opgestart.  
Burgers kunnen ook kleine hoeveelheden asbestcement naar het recyclagepark brengen.  
Na sectoraal overleg met VVSG/Interafval en de federale overheidsdienst voor arbeidsbescherming 
FOD WASO bleek de verplicht verpakte aanlevering van asbestcement op het recyclagepark een 
geschikte maatregel om het risico op asbestvezelblootstelling en asbestincidenten terug te dringen. 
Dit vormt een toepassingsmaatregel van VLAREM II waarin het verpakt vervoeren van asbestcement 
reeds een verplichting is.  
Het politiereglement voor de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (GR 
21/12/2020) zal moeten aangepast worden in dit kader.  
Binnen IVLA werd afgesproken dat zou worden nagegaan wat het zou kosten om via groepsaankooop 
foliezakken voor het verpakken van asbestafval ter beschikking te stellen.  
IVLA laat hierover het volgende weten:  
Geraamde kostprijs:  

 LDPE zak (lengte 3,1 meter; goed voor 2 golfplaten): 2 EUR/stuk 
 Puinzak (60cm x 100cm; goed voor kleine brokstukken asbestcement): 0,40 eur/stuk 

Uiteraard zijn deze tarieven richting aangevend. We hebben de indruk, gezien de actuele situatie, dat 
de prijzen wat stijgen.  
Het geraamde jaarlijkse verbruik voor LDPE is 4000 stuks voor het volledige werkingsgebied. Voor de 
puinzakken is dat 1000 stuks. 
Op de meeste parken is het aantal zakken per gebruiker wel beperkt.   
IVLA wenst het standpunt van het College van Burgemeester en Schepenen  over dit onderwerp.  
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Als voorbereiding op de Raad van bestuur vragen wij u of uw gemeente/stad hiervan gebruik 
zal maken. Dit laat ons toe om mee in te tekenen op een groepsaankoop georganiseerd door IVM. Of 
de zakken dan gratis of betalend moeten zijn kan besproken worden op de volgende vergadering. Het 
is wel aangewezen dat we in deze ook streven naar uniformiteit anders faciliteren we 
“zakkentoerisme”. 
IVLA geeft ook nog mee dat de ophaler (Catte containers) akkoord is met de manier van aanpak en 
een opstart vanaf 1 juni. Vooraf zullen we proberen alle parken te bezoeken met een specifieke 
vorming rond deze thematiek. 

Besluit: 

Artikel 1 
Akkoord te gaan om in te tekenen op de groepsaankoop via IVLA voor verpakkingsmateriaal voor het 
aanleveren van asbest op het recyclagepark.  
 

Mobiliteit 

6. Aanvullend reglement parkeerverbod in de Michel Portoisstraat - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens wordt bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
De beslissing van de gemeenteraad van 18 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad van 10 september 1990 over het invoeren van parkeerverbod 
voor voertuigen in de Michel Portoisstraat langs de overkant van het Barasteegje; 
De collegebeslissing van 9 februari 2015 over het aanbrengen van een volle middenlijn in de Michel 
Portoisstraat. 
De collegebeslissing van 9 november 2020 over het invoeren van parkeerverbod aan de kant van het 
Barasteegje, op het weggedeelte tussen de Olifantstraat en Barasteegje 

Feiten/context/motivering 

- Door de collegebeslissing van 9 november 2020 werd in de Michel Portoisstraat parkeerverbod 
ingevoerd aan de kant van de appartementen en het Barasteegje en werd parkeren aan de overzijde 
van de straat opnieuw mogelijk. 
Verschillende bewoners van de appartementsblok Kloosterhof meldden dat ze na de aanpassing van 
het parkeerverbod niet meer in of uit hun garages kunnen rijden wanneer er voertuigen geparkeerd 
staan aan de overkant van de straat; 
- Op de verkeerscommissie van 30 november 2020 werd positief advies gegeven om aan de hand van 
een proefopstelling met tijdelijke parkeerverbodsborden geen voertuigen meer te laten parkeren aan 
beide zijden van de Michel Portoisstraat. 
- De bewoners van de appartementen melden aan het stadsbestuur, aan de hand van een petitie, dat 
zij niet akkoord kunnen gaan met het invoeren van parkeerverbod aan beide kanten van de Michel 



 

 7/9 

Portoisstraat omwille dat door het parkeerverbod het onmogelijk is om kort iets in- of  uit te laden of 
halt te houden ter hoogte van de appartementen. 
De bewoners moeten ofwel telkens hun voertuig in hun garage zetten ofwel zich parkeren op parking 
Portois. Hierdoor is laden en lossen ter hoogte van de appartementen niet meer mogelijk.  
De bewoners vragen om terug te keren naar de oude situatie waarbij kon geparkeerd worden aan de 
kant van de appartementen. 
- De verkeerscommissie in zitting van 18 januari 2021 kan de argumenten van de bewoners volgen en 
geeft positief advies om de oude situatie terug in te voeren, namelijk parkeerverbod aan de overkant 
van de appartementen in de Michel Portoisstraat.  

Besluit: 

Artikel 1:  
De collegebeslissing van 9 november 2020 over het invoeren van parkeerverbod in de M. 
Portoisstraat  aan de kant van het Barasteegje, op het weggedeelte tussen de Olifantstraat en het 
Barasteegje wordt opgeheven. 
 

Leven en welzijn 

7. Verslag van het samenwerkingsverband Lejo vzw, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 
en KOPA vzw voor het Wijswerkproject van 1 september 2020 tem 31 december 2020. 
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56 §1, 40 en 41. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 29 juni 2020 inzake subsidiëring van het Wijs-Werk project. 

Relevante documenten 

- Dossier vindplaatsgericht werken: oorspronkelijke projectaanvraag; 
- Voorstellingsnota en verantwoording kosten van het partnerschap tussen Lejo vzw, 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en KOPA vzw en het project Wijs-werk. 
- Mail van Lejo vzw, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en KOPA vzw omtrent de 

verderzetting van het project Wijswerk. 
- De verslaggeving d.d. 21 december 2020 over de periode van september tot december 2020 

met de financiële verantwoording 
- Mail van het afdelingshoofd Leven en Welzijn omtent de financiële afrekening. 

Feiten/context/motivering 

Op 1 september 2018 startte het partnerschap tussen Lejo vzw, Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen en KOPA vzw het project Wijs-werk op in Ronse. VDAB Oost-Vlaanderen zorgde voor de 
financiering. Het project liep af op 31 augustus 2020 (looptijd: 2 jaar, zie bijlage oorspronkelijke 
projectaanvraag). 
VDAB was bereid om het project via een openbare aanbesteding nog een jaar te ondersteunen in 
2021. Dit zal verlopen via ESF middelen. Ze legde daarbij de focus op outreachend/activerend werken 
met tussen jongeren 18 en 26 jaar.  
Dit betekende echter dat het project tussen september en november 2020 geen financiële 
ondersteuning had.  
Het stadsbestuur besliste in de gemeenteraad van 29 juni 2020 om het partnerschap tussen Lejo vzw, 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en KOPA vzw voor het project Wijs-Werk verder te 
subsidiëren voor een bedrag van 8.593,75 EUR voor de verderzetting van het project van september 
tot november 2020 (4.875 EUR voor Lejo vzw en 3.718,75 EUR voor KOPA vzw).  
Het totaal bedrag dat voor de overbrugging van het project werd gevraagd was voor KOPA vzw en 
Lejo vzw : € 17.187,50. 
KOPA vzw en Lejo vzw waren beiden bereid om de helft van dit bedrag zelf te voorzien. 
Op deze manier kon vlot de continuïteit in de werking worden voorzien en werd de overgang naar de 
door ESF voorziene en ondersteunde projecten versoepeld. 
Deze bedragen werden ondertussen reeds uitbetaald aan de organisaties. 
De verslaggeving van september tot december 2020 omschrijft hoe het project werd afgerond en geeft 
een verantwoording van de middelen die besteed werden. 
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Besluit: 

Enig artikel:  
Kennisname van het verslag d.d. 21 december 2020 voor de afronding van het project Wijs-werk 
inzake het partnerschap tussen Lejo vzw, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en KOPA vzw. 
 

Vrije tijd 

8. Kennisname verslag vergadering Cultuurlink dd. 06/01/2021,  goedkeuring 
werkingssubsidies en bijkomende steunmaatregelen 2020 & projectsubsidie Ruggelings. 
Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

Het verslag van de vergadering Stuurgroep Cultuurlink dd. 06/01/2021 
Advies Cultuurlink 2021-01 betreffende werkingssubsidies 2020 en bijkomende steunmaatregelen 
Cultuurverenigingen 
Advies Cultuurlink 2020- projectsubsidie Ruggelings 

Feiten/context/motivering 

Het College wordt gevraagd akkoord te gaan met het advies van de stuurgroep betreffende het 
uitbetalen van de werkingssubsidies aan verenigingen voor het werkjaar 2020 alsook met de 
voorgestelde bijkomende steunmaatregelen. 
Het College wordt eveneens gevraagd akkoord te gaan met het uitbetalen van een projectsubsidie 
aan Ruggelings voor een bedrag van 500 €. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag van de vergadering Stuurgroep Cultuurlink dd. 06/01/2021 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het voorstel voor uitbetaling werkingssubsidies culturele verenigingen 2020 & 
bijkomende steunmaatregelen 
Artikel 3: 
Akkoord te gaan met het uitbetalen van een projectsubsidie aan Ruggelings voor een bedrag van 500 
€ 
 

9. Kennisname verslag vergadering Werkgroep Gedichtendag dd. 20/01/2021. Kennisname 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 

Relevante documenten 

Het verslag van de vergadering werkgroep Gedichtendag dd. 20/01/2021  

Feiten/context/motivering 

Het College wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag van de  vergadering Werkgroep Gedichtendag dd. 20/01/2021. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 
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Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


