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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 8 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. Centraal Kerkbestuur. Geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. Goedkeuring. 

Financieel beheer 
2. Raad der Bommels. Goedkeuring van een toelage uit het noodfonds. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Locaties voor de plaatsing van LED-borden. Goedkeuring. 
4. De Stadstuin.  Grondverkopen voor 4 appartementen waarvan 1 appartement met garage en 
berging gelegen in residentie Catillus en 3 appartementen met elk een niet-overdekte 
autostaanplaats gelegen in residentie Zelus. Goedkeuring. 
5. Beheersplan voor de Priestersstraat, Bruul en omgeving. Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 
6. Toelating bebossing landbouwgrond Victor Hugostraat / Boschveld. Goedkeuring . 

Vrije tijd 
7. Inrichting speelpleinwerking schoolvakanties. Beslissing. 
8. Stedelijke Adviesraad voor Jeugd. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement. 
9. Verslag werkgroep toerisme – UNESCO Fiertelommegang - kennisname 
10. Vernieuwing perssamenwerking Press and Promotion - beslissing 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
11. Centraal Kerkbestuur Ronse. Budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse. Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
12. Overdracht van de voetgangersbrug "Passerelle" aan de stad Ronse. Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
13. Offerte RTS m.b.t. camerabewaking van het vaccinatiecentrum te Ronse.  Goedkeuring. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Centraal Kerkbestuur. Geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken 

ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
De bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, 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. 
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 geactualiseerd meerjarenplan van de Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur, 
zoals goedgekeurd door de kerkraad op 25 november 2020.  

Feiten/context/motivering 
Er wordt voorgesteld om het geactualiseerd meerjarenplan van de Kerkfabrieken ressorterend onder 
het Centraal Kerkbestuur goed te keuren. 

Adviezen/visum 
De nota 2021/02 dd° 4 februari 2021 van de Financiële Dienst inzake het geactualiseerd 
meerjarenplan van de Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. 

Besluit: 
Artikel 1: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de gemeenteraad het geactualiseerd meerjarenplan 
2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur te laten goedkeuren, 
met volgende bijdrages in exploitatie en investeringen : 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Exploitatie KF De Klijpe 34.306,62 36.017,57 0,00 0,00 0,00 0,00 
 KF St-Antonius 31.364,46 34.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 KF St-Hermes 87.890,63 81.608,75 109.580,00 109.580,00 110.580,00 110.580,00 
 KF St-Martinus 73.190,22 74.288,08 75.402,40 76.533,43 77.681,44 78.846,66 
 KF St-Pieter 9.101,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Investeringen KF De Klijpe 0,00 30.177,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
 KF St-Antonius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 KF St-Hermes 37.399,55 284.874,15 107.973,76 35.000,00 0,00 0,00 
 KF St-Martinus 71.607,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 KF St-Pieter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Financieel beheer 
2. Raad der Bommels. Goedkeuring van een toelage uit het noodfonds. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 Lokaal Bestuur, artikel 56. 
De beslissing van de Vlaamse Regering om 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de 
ondersteuning van de sectoren cultuur, jeugd en sport. 
De beslissing van het college van 22 juni 2020 betreffende de verdeling van de middelen van de 
noodfonds. 

Feiten/context/motivering 
Om de vrijetijdssector zuurstof te geven in kader van de coronacrisis heeft de Vlaamse overheid een 
noodfonds voorzien waaruit de Stad Ronse een bedrag van 432.035 euro werd toebedeeld. 

In zitting van 22 juni 2020 is het college principieel akkoord gegaan met de verdeling van de middelen, 
waaronder een toelage van 5000 euro voor de Raad der Bommels.  

Besluit: 
Artikel 1: 
Een toelage van € 5000,00 uit het noodfonds uit te betalen op rekeningnummer BE79 0018 6897 0233 
van de Raad der Bommels. 
Artikel 2: 
De toelage zal naar de verenigingen gaan. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Locaties voor de plaatsing van LED-borden. 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 2021/015 van de technische dienst van 3 februari 2021. 

Feiten/context/motivering 
Bij gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus en 5 oktober 2020 werd akkoord gegaan met de 
plaatsing van LED-borden via een domeinconcessie. 
Er wordt voorgesteld om deze LED-borden te laten plaatsen op volgende locaties: 

A. Op de middenberm van het Aimé Delhayeplein, ter hoogte van de uitrit van de Delhaize. 
B. In de De Biesestraat, ter hoogte van de bibliotheek. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de bovengenoemde locaties voor de plaatsing van LED-borden. 
 

4. De Stadstuin.  Grondverkopen voor 4 appartementen waarvan 1 appartement met garage 
en berging gelegen in residentie Catillus en 3 appartementen met elk een niet-overdekte 
autostaanplaats gelegen in residentie Zelus. Goedkeuring. 

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. 
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- Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de overeenkomst 
publiek-private samenwerking tussen de stad Ronse en de bvba Avaronne voor de realisatie 
van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 

Relevante documenten  
- Verslag 2021/017 van de technische dienst van 4 februari 2021. 
- 4 tabellen van grondverkoop 
- 4 ontwerpen van akte 
- 1 verkoopovereenkomst 
- 3 aankoop- en verkoopbeloftes 
- Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 

Feiten/context/motivering 
De overeenkomst tussen de Stad Ronse en bvba Avaronne regelt onder meer de ter beschikking stelling 
van de gronden aan  de private partner en de prijsbepaling van de grondwaarde.  Hierbij werd 
overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 11% van de totale (inclusief 
bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief registratierechten btw en notariskosten) en een forfait voor 
ondergrondse staanplaats en bergingen ontvangt. 
In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur 4 ontwerpen van 
akte, 1 verkoopovereenkomst en 3 aankoop- en verkoopbeloftes: 

• op naam van de heer Stas Jori , voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de 
residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “App.19.22”, een garage “G.07” en een berging 
“B.09”. De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 25.735,00 euro. 

• op naam van de heer Lobert Jean en mevrouw Lepée, voor een appartement met 
aanhorigheden gelegen binnen de residentie Zelus van De Stadstuin, zijnde “App. 17.32” en 
een niet - overdekte autostaanplaats “S.13”.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 
30.944,00 euro. 

• op naam van de heer Hoste Remco, voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen 
de residentie Zelus van De Stadstuin, zijne “App. 17.22” en een niet-overdekte autostaanplaats 
“S.12”.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 24.042,00 euro. 

• op naam van de heer Van Steenkiste Filip en zijn echtgenote mevrouw Martens Regina, 
mevrouw Van Steenkiste Nele, mevrouw Van Steenkiste Sara, mevrouw Van Steenkiste Lien, 
voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Zelus van De 
Stadstuin, zijnde “App. 17.03” en een niet – overdekte autostaanplaats “S.14”.  De grondwaarde 
van deze verkoop bedraagt 20.219,00 euro.  

Na beraadslaging. 

Besluit: 
Enig artikel : 
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht huidige grondverkopen binnen het 
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

5. Beheersplan voor de Priestersstraat, Bruul en omgeving. 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 2021/016 van de technische dienst van 4 februari 2021. 
- Ontwerp van beheersplan. 

Feiten/context/motivering 
In maart 2019 werd architectenbureau Sabine Okkerse aangesteld voor de opmaak van een 
beheersplan voor Priestersstraat, Bruul en omgeving. De afbakening van dit gebied komt overeen met 
het beschermde stadsgezicht zoals opgenomen in het ministerieel besluit van 25 november 1992. 
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In een beheersplan wordt de visie voor de komende 24 jaar vastgelegd. Eens het beheersplan 
goedgekeurd wordt door het Agentschap Onroerend Erfgoed dient er geen afzonderlijke toelating 
meer aangevraagd te worden voor werken die in het beheersplan beschreven zijn. 
Op basis van uitgebreid historisch onderzoek en plaatsbezoeken werd een ontwerp van beheersplan 
opgemaakt door het architectenbureau. Het beheersplan is opgebouwd uit volgende onderdelen:  
Identificatie en afbakening: 
Dit hoofdstuk geeft een algemene inleiding over het gebied waarvoor het beheersplan wordt 
opgemaakt, het beschermd stadsgezicht, het doel van het beheersplan en de locatie van de site. 
Historische nota: 
Dit gedeelte bundelt alle relevante historische informatie over de onderzoekssite in zijn geheel en de 
verschillende gebouwen afzonderlijk. 
Inventaris van de erfgoedelementen: 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de straten en panden die binnen het stadsgezicht 
gelegen zijn. Daarbij worden de erfgoedwaarden per gebouw toegelicht, zowel van het exterieur als 
het interieur. Ook het landschappelijk erfgoed wordt besproken. 
Visie op beheer: 
In dit gedeelte wordt de beheersvisie voor het beschermde stadsgezicht beschreven. Deze visie 
bestaat uit doelstellingen om de huidige erfgoedwaarden te behouden en waar mogelijk te versterken. 
Daarnaast worden ook maatregelen beschreven in functie van energie-efficiëntie, toegankelijkheid etc. 
Beheersmaatregelen: 
Dit hoofdstuk geeft een opsomming van de maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen uit het 
vorig hoofdstuk te realiseren. Daarbij wordt een opdeling gemaakt tussen maatregelen die op korte of 
langere termijn nodig zijn. 
Voorstel opvolging en evaluatie: 
In dit hoofdstuk wordt kort omschreven hoe de uitvoering van de beheersmaatregelen zal opgevolgd 
worden. 
Bijlagen: 
Aan het beheersplan worden enkele bijlagen toegevoegd. Deze bijlagen gaan over het RUP, de 
particuliere panden in de Priestersstraat, de inventarisatie van de bomen en de doelstellingenkaart. 
Het ontwerp van beheersplan werd ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed voor prelectuur 
en werd goed bevonden. Na goedkeuring door de gemeenteraad kan het beheersplan definitief 
ingediend worden. 

Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het ontwerp van beheersplan aan de goedkeuring 
van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

Wonen en omgeving 
6. Toelating bebossing landbouwgrond Victor Hugostraat / Boschveld. Goedkeuring . 
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; 
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 
Het bosdecreet van 13 juni 1990 
Het natuurdecreet – het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu 
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Het natuurbesluit – het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere 
regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu 
Het veldwetboek van 7 oktober 1886 

Relevante documenten 
Aanvraag tot toelating voor het bebossen van landbouwgrond, ingediend op 5/01/2021 door de stad 
Ronse in het kader van compensatiebebossing voor de uitbouw van de fietssnelweg F421.  
De nota 2021/002 van 21/01/2021 van de dienst omgeving over dit onderwerp.  

Feiten/context/motivering 
Deze aanvraag werd ingediend vandaag 5 januari 2021; het college van burgemeester en schepenen 
moet bijgevolg een beslissing nemen vóór 4 februari 2021.  

Het bestaand stedelijk wandelpad zal omgevormd worden naar een fietssnelweg van 3m breed. 
Hiervoor dient boscompensatie uitgevoerd te worden. 

Fietssnelweg: algemene info 
De provincie Oost-Vlaanderen wil op haar grondgebied en in overleg met de overheden van naburige 
regio’s een sluitend netwerk van hoogwaardige fietsverbindingen realiseren. Deze hoogwaardige 
verbindingen verlopen zo vlak mogelijk met zo weinig mogelijk conflictpunten. Vaak worden ze 
daarom aangelegd op oude spoorwegbeddingen of langsheen bestaande spoorwegbeddingen. De 
fietssnelwegen vormen de hoofdroutes van het netwerk voor functionele verbindingen tussen 
belangrijke steden, gemeenten en andere functionele attractiepolen.  

In Ronse zijn de spoorlijnen L86 en de oude spoorlijn OL 87 de drager van een geplande 
fietssnelweg. Deze fietssnelweg (F421) zal Ronse doorkruisen van oost naar west. In oostelijke 
richting zal hij verderlopen door de gemeentes Ellezelles, Flobecq en Lessines richting 
Geraardsbergen. Daarbij wordt een fietstunnel voorzien onder de brug van Rue Beaufaux in 
Ellezelles. In westelijke richting zal de fietssnelweg doorlopen over het grondgebied Mont-de-L’Enclus 
naar Avelgem over de nieuwe fietsersbrug over de Schelde. De fietssnelweg zal aansluiting geven 
met heel wat attractiepolen in Ronse, ondermeer de industriezones Klein Frankrijk, Pont Oost en Pont 
West, de Stadstuin, de verschillende diensten op de zorgsite Delghust en TIO3 en de stadskern.  

Voor de aanleg van deze fietssnelweg werd een Europees subsidiedossier ingediend dat ondertussen 
werd goedgekeurd. De uitvoeringstermijn bedraagt 5 jaar en loopt tot oktober 2022. Dit Europees 
subsidieproject omvat het grootste deel van de fietssnelweg: deel van Ellezelles tot aan Mgr. 
Beylstraat (over bestaand tracé van stedelijk wandelpad – inclusief ondertunneling van brug 
Beaufaux), deel van Barreelstraat tot aan de Viermaartlaan langsheen de bestaande spoorweglijn, via 
de stationsomgeving onder de Pessemiersbrug tot aan het bestaand nieuw fietspad langsheen de 
Viermaartlaan en deel tussen Engelsenlaan en grens Russeignies (over oude spoorwegbedding).  

De uitvoering zal gefaseerd verlopen. Bij de uitvoering van de perronwerken door INFRABEL in 2017 
werd reeds een aftakking van de toekomstige fietssnelweg naar de Molendam aangelegd. Samen met 
de aanleg van de nieuwe stationsparking in 2019 werd ook het deel fietssnelweg tussen het station en 
de parking aangelegd. De planning voor de verdere aanleg is terug te vinden op de onderstaande 
figuur. De opmaak van de verschillende deelplannen gebeurt steeds in overleg met de betrokken 
instanties. Zo verloopt de uitwerking van het deel fietssnelweg op het bestaand stedelijk wandelpad in 
nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, INBO en Natuurpunt teneinde de effecten op 
natuur te beperken en waar nodig milderende maatregelen te voorzien. 

Fietssnelwegen worden in de eerste plaats aangelegd voor fietsers maar een medegebruik door 
wandelaars en joggers is mogelijk. Waar er voldoende ruimte is, wordt de fietssnelweg dan ook 
aangelegd met een breedte van 4m. Op andere plaatsen waar minder ruimte is of de impact van extra 
grondinname te groot, wordt overgegaan naar een minimale breedte van 3m (bv deel fietssnelweg op 
bestaand wandelpad). 

Deel fietssnelweg op stedelijk wandelpad 
Op de GBC van 8 maart 2018 werd de startnota goedgekeurd die het tracé van de F421 op de 
bedding van spoorlijn OL87 bepaalt. Deze startnota werd goedgekeurd op de RMC van 18 juni 2018. 

Voor het deel fietssnelweg tussen de Mgr. Beylsstraat en Ellezelles – gelegen op het huidig stedelijk 
wandelpad - werd de projectnota goedgekeurd door de GBC op 19 maart 2019. Op deze GBC werd 
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het ANB vertegenwoordigd door Delphine De Hemptinne. De projectnota werd goedgekeurd door de 
RMC op 20 april 2019. 

Rekening houdend met alle randvoorwaarden werd het tracé van de F421 vastgelegd op de oude 
spoorwegbedding van OL87. Vanaf de grens met Ellezelles tot aan de Mgr. Beylsstraat ligt de F421 
op de bedding van OL87, op vandaag een wandelpad. Dit wandelpad is vandaag maximum 2 meter 
breed. Er werd toestemming verkregen om dit pad opnieuw aan te leggen op maximum 3 meter 
breed, eventuele kantstroken inclusief.  

Boscompensatie  
Er moet bos gecompenseerd worden voor een totale oppervlakte van 8.562 m². Dit zal uitgevoerd 
worden op perceel sectie C nummer 1294A (kad opp. 1ha 42a 10 ca) in eigendom van de stad Ronse.  

Ligging van het perceel 45422C1294/00A000: 

o gelegen tussen Victor Hugostraat en stedelijk wandelpad 

o Gewestplan: landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

o Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere zuidvlaamse bossen” 
BE 23-00007-2. 

Het perceel is 1,4 ha groot maar enkel de oppervlakte die vereist is ikv boscompensatie voor de 
fietssnelweg zal bebost worden. De rest wenst de stad voorlopig vrij te houden in functie van 
eventuele boscompensatie voor andere toekomstige stadsprojecten. Aangezien in het noorden van 
het perceel een Fluxysleiding loopt, zal daar een strook niet beplant worden en onderhouden worden 
in ruigtebeheer (1 à 2x/jaar maaien).  

Het bebossingsplan werd uitgewerkt door de Bos groep Vlaamse Ardennen tot Dender.  

Er is gekozen voor vlaksgewijze aanplant met zomereik en groepsgewijze inmenging van beuk, 
boskers, winterlinde, haagbeuk en hazelaar. Langs de noordelijke perceelsgrens wordt een zone 
vrijgelaten waar de Fluxys aardgasleiding passeert en geen bomen mogen geplant worden. Deze 
zone zal als ruigte jaarlijks 1 à 2x gemaaid worden. Langs de ruigtezone en langs de oostelijke 
perceelsgrens wordt een bosrand voorzien met gemengde inheemse struiken.  

De trage weg zal verplaatst worden van de perceelsgrens weg en zal door het bos lopen.  

Artikel 35bis §5. van het veldwetboek van 7 oktober 1886 zegt het volgende:  
In de voor de landbouw bestemde gedeelten van het grondgebied is bosaanplanting verboden 
op minder dan zes meter van de scheidingslijn tussen twee erven; bovendien is vergunning 
van het college van burgemeester en schepenen vereist. Het college beslist binnen dertig 
dagen na de indiening van de aanvraag. Doet het dit niet binnen die termijn, dan wordt de 
vergunning geacht verleend te zijn. De weigering van de vergunning is met redenen omkleed; 
binnen een maand na de kennisgeving kan beroep worden ingesteld bij de bestendige 
deputatie.De bepalingen van het vorige lid zijn eveneens van toepassing op de voor bosbouw 
bestemde zone, langs de voor landbouw bestemde zone. De bepalingen van het eerste lid zijn 
niet van toepassing op systemen voor grondgebruik waarbij de teelt van bomen wordt 
gecombineerd met landbouw op dezelfde grond, toegepast op een perceel landbouwgrond als 
vermeld in artikel 2, 12°, van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een 
gemeenschappelijke identificatie van landbouwer, exploitatie en landbouwgrond in het kader 
van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid. 

 
Het perceel is momenteel verpacht aan landbouwer Bernard Vandewiele, Rue Cinquant 64, 7890 
Ellezelles. Om dit perceel te kunnen bebossen moet de pacht opgezegd worden. Deze loopt nog tot 1 
oktober 2024; het perceel zal dus kunnen bebost worden in het plantseizoen 2024-2025.  
Dat de boscompensatie op dit perceel gebeurt is van bijzonder belang om verschillende redenen. Het 
perceel is gesitueerd vlakbij de zone waar ontbossing gebeurt en is bovendien zelf ingekleurd als 
habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere zuidvlaamse bossen” BE 23-
00007-2. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich verschillende gronden in eigendom van 
Natuurpunt, behorend tot het natuurgebied Tombeele-Pyreneeën. Om versnippering van natuur tegen 
te gaan sluit een nieuw te planten bos best aan bij reeds aanwezige natuur.  
Om het voortbestaan van de trage weg E6 Victor Hugostraat te garanderen en natuurbeleving 
mogelijk te maken zonder bijkomende druk te creëren op de oude bospercelen in de omgeving, is het 
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belangrijk dat dit nieuw bos opengesteld wordt. Dit gebeurt door het traject van de trage weg te 
verleggen door het nieuwe bos in plaats van erlangs.  
De te bebossen zone is bovendien gelegen langs één van de bovenlopen van de Lievensbeek. Door 
dit perceel te bebossen wordt de bovenloop van de Lievensbeek als biotoop versterkt en beschermd 
tegen invloeden van buitenaf door landbouwgebruik van de gronden.  

Adviezen 
Er werd advies gevraag aan het Departement Landbouw en Visserij omdat het perceel gelegen is in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  
Het Departement Landbouw en Visserij bracht op 14/01/2021 het volgende advies uit:  
De aanvraag betreft het bebossen van een perceel ifv een boscompensatie voor de aanleg van een  
fietssnelweg F421. 
Het perceel bevindt zich in landschappelijk waardevol agrarisch gebied maar niet in HAG. Het sluit 
aan met een bestaand bos en natuurgebied. Het perceel is tevens gelegen in Habitatrichtlijngebied. 
Het Departement landbouw en Visserij heeft geen bezwaar dat dit perceel wordt bebost. 
Volgens de gegevens waarover het Departement Landbouw en Visserij beschikt, is het perceel wel 
nog in professioneel landbouwgebruik. Het departement wenst te benadrukken dat het gunstige 
advies verleend wordt op voorwaarde dat de bepalingen uit de pachtwet of uit een andere 
overeenkomst gesloten met de gebruiker van het perceel gerespecteerd worden. 
Artikel 35bis §5 van het Veldwetboek stelt dat in de voor de landbouw bestemde gedeelten van het 
grondgebied voor een bosaanplanting een vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen vereist is. In dit kader werd door de gemeente advies gevraagd aan het Departement 
Landbouw en Visserij. 
De definitieve juridisch-administratieve beslissing wordt echter genomen door het college van 
burgemeester en schepenen 

Besluit: 
Artikel 1:  
De vergunning voor de voorgestelde compensatiebebossing van landbouwperceel 
45422C1294/00A000 kan verleend worden. De bebossing kan uitgevoerd worden eens het perceel vrij 
is van pacht, in het plantseizoen 2024-2025, conform het voorgestelde bebossingsplan.   
Artikel 2: 
De pachtovereenkomst met Bernard Vandewiele, Rue Cinquant 64, 7890 Ellezelles zal tijdig 
opgezegd worden. 
 

Vrije tijd 
7. Inrichting speelpleinwerking schoolvakanties. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 56. 

Feiten/context/motivering 
Voor de inrichting van de speelpleinwerking Pagadders gedurende de hieronder vermelde 
vakantieperiodes dient een beslissing genomen te worden inzake onderstaande punten : 
Periodes : 
Krokusvakantie : 15 tot 19 februari 
Paasvakantie : 05 tot 16 april 
Zomervakantie : 05 juli tot 13 augustus 
Herfstvakantie : 2 tot 5 november 
Locatie : 
Omwille van de beperkte ruimte op onze jeugddienst, is het niet haalbaar om de speelpleinwerking  
“coronaproof”  te kunnen laten doorgaan en opteren wij om de werking terug op de campus DA VINCI 
te laten plaatsvinden.  
Aangezien de vele voordelen die deze locatie biedt zoals veel buitenruimte, buitenklasjes, grote 
polyvalente ruimte, sportzaal en genoeg lokalen om de leeftijdsgroepen op te spitsen vragen wij om 
voortaan onze speelpleinwerking voor alle vakanties (niet enkel paas –en zomervakantie) te laten 
doorgaan op de DA VINCI campus. 
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De kosten hiervoor bedragen : 10 weken speelplein x 700 euro per week = 7000 euro waarvan reeds 
5600 euro begroot. 
Het budget is voorzien op begroting 2021/07500/6100000. 
Inzet vrijwilligers en jobstudenten : 
Krokus –en herfstvakantie : inzet van 6 vrijwilligers waaronder 1 hoofdanimator; vergoeding gebeurt  
op basis van een vrijwilligersvergoeding. 
Groep Kleuters/Oranje : 3 vrijwilligers 
Groep Blauw/Rood : 2 vrijwilligers 
1 Hoofdanimator : 1 vrijwilliger 
Geraamde kostprijs vrijwilligersvergoeding per vakantie = 1062,30 euro ( 6x5x35.41 euro) 
Paas –en zomervakantie : aangezien de grotere instroom van kinderen worden er bijgevolg meer 
animatoren ingezet en worden de groepen verder opgesplitst. Zoals vorig jaar wordt er gewerkt met 
een combinatie van jobstudenten en vrijwilligers : 
Groep Kleuters (4-5j) : 3 animatoren waaronder 1 jobstudent en 2 vrijwilligers 
Groep Oranje (6-7j) : 3 animatoren waaronder 1 jobstudent en 2 vrijwilligers 
Groep Blauw (8-9) : 3 animatoren waaronder 1 jobstudent en 2 vrijwilligers 
Groep Rood (10+) : 3 animatoren waaronder 1 jobstudent en 2 vrijwilligers 
1 pleinverantwoordelijke : jobstudent 
Geraamde kostprijs vrijwilligers : 8 weken x 8 vrijwilligers x 5 dagen x 35.41 euro = 11.331.20 euro 
Geraamde kostprijs jobstudenten : 8 weken x 5 jobstudenten x 624euro/week   = 24.900 euro 
Het budget is voorzien op 2021/07500/6130990 (vrijwilligers + jobstudenten) 
Inzet poetspersoneel : 
Verder vragen wij voldoende inzet van poetspersoneel voor alle bovenstaande vakanties teneinde te 
voorzien in de dagelijkse reiniging van de ruimtes en sanitaire voorzieningen. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan om de speelpleinwerking gedurende alle vakanties te laten doorgaan op de DA 
VINCI CAMPUS. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de verhoogde kosten voor de huur aan te rekenen op budget 
2021/07500/6100000. 
Artikel 3: 
Akkoord te gaan met de vergoedingen voor de vrijwilligers en jobstudenten aan te rekenen op budget 
2021/07500/6130990. 
Artikel 4: 
Akkoord te gaan met voldoende inzet poetspersoneel voor de speelpleinwerking. 
 

8. Stedelijke Adviesraad voor Jeugd. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 41, 2°. 
De beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende de erkenning van de Stedelijke 
Adviesraad voor de Jeugd en de goedkeuring van de statuten. 

Relevante documenten 
Huishoudelijk Reglement Stedelijke Adviesraad voor Jeugd. 

Feiten/context/motivering 
De Stedelijke Adviesraad voor jeugd heeft als algemene opdracht het bevorderen van een integraal 
jeugdbeleid in het belang van alle jongeren in Ronse. 
De concrete werking en de wijze waarop beslissingen tot stand komen van de Algemene vergadering, 
de Stuurgroep en de Werkgroepen, zijn vastgelegd in dit huishoudelijk reglement. 
Op de algemene vergadering van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd van 19 september 2020 werd 
het voorstel tot nieuw huishoudelijk reglement goedgekeurd. 

Besluit: 
Artikel 1:  
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Akkoord te gaan met het nieuwe huishoudelijk reglement voor de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd. 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het nieuwe huishoudelijk reglement voor de 
Stedelijke Adviesraad voor Jeugd ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 

9. Verslag werkgroep toerisme – UNESCO Fiertelommegang - kennisname 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Relevante documenten 

- Het verslag van het overleg van de werkgroep toerisme op dinsdag 26 januari  naar aanleiding 
van het UNESCO dossier Fiertelommegang 

Besluit: 
Artikel 1:  
Neemt kennis van het verslag van het overleg d.d. 26 januari van de werkgroep toerisme naar 
aanleiding van het UNESCO dossier Fiertelommegang.  
 

10. Vernieuwing perssamenwerking Press and Promotion - beslissing 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 
- de nota van Annelies Lenoir, diensthoofd toerisme d.d. 2 februari 2021 
- de artikels die naar aanleiding van de perssamenwerking met Press & Promotion verschenen in 

2020 
Feiten/context/motivering 

- In 2016 sloten we voor de eerste keer een overeenkomst af met de firma Press & Promotion. Zij 
staan in voor een intensieve perssamenwerking met de dienst toerisme. Ook de samenwerking 
in 2020 resulteerde in een geslaagde toeristische promotie voor onze stad. 

- Als dienst toerisme hebben we onvoldoende tijd om de toeristische pers op regelmatige 
tijdstippen te informeren en te teasen. Een persbericht versturen is vaak niet voldoende. 
Persoonlijke contacten en maatwerk zijn belangrijk. Press & Promotion heeft de nodige expertise 
en know-how om dit wel te doen: rechtstreekse contacten, regelmatige opvolging en maatwerk 
zijn hierbij de basis. 

- Press & Promotion stelt voor om een volledig jaar intensief op Ronse te werken, wat resulteert 
in een meerprijs van 500 euro op jaarbasis, dit voorstel is aanvaardbaar gezien dit de promotie 
van Ronse ten goede zal komen en dit gespreid over een volledig jaar.   

Besluit: 
Artikel 1:  
Akkoord te gaan om ook in 2021 een persovereenkomst af te sluiten met Press & Promotion voor de 
periode van een volledig jaar ter waarde van 6.000 euro (excl. BTW). 
 
 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
11. Centraal Kerkbestuur Ronse. Budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 

Centraal Kerkbestuur Ronse. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
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- 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. 

- 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 
- De budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse, 

zoals gecoördineerd op 25 november 2020 door het Centraal Kerkbestuur Ronse.  
- De nota 2021/03 van 4 februari 2021 van de Financiële Dienst inzake de budgetten 2021 van de 

kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 

Feiten/context/motivering 
De budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse werden 
door de Stad ontvangen. Ze volgen rechtstreeks uit de vernieuwde meerjarenplanning 2020-2025 met 
uitzondering van het exploitatiebudget 2021 van de KF St-Antonius wat hiervan licht afwijkt. Na 
vaststelling van de jaarrekening 2020 kan deze toelage worden bijgesteld. De budgetten 2021 kunnen 
worden goedgekeurd. 

Besluit: 
Enig artikel: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de budgetten 2021 van de kerkfabrieken 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse met volgende bijdragen in exploitatie en 
investeringen ter goedkeuring voor te leggen op de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Exploitatie 2021 
KF De Klijpe 36.017,57 
KF St-Antonius 35.465,88 
KF St-Hermes 81.608,75 
KF St-Martinus 74.288,08 
KF St-Pieter 0,00 

  
Investeringen 2021 
KF De Klijpe 30.177,40 
KF St-Antonius 0,00 
KF St-Hermes 284.874,15 
KF St-Martinus 0,00 
KF St-Pieter 0,00 

 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
12. Overdracht van de voetgangersbrug "Passerelle" aan de stad Ronse. Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden van het 
college van burgemeester en schepenen. 
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Relevante documenten 
- Verslag 2021/019 van de technische dienst van 5 februari 2021. 
- Ontwerp onderhandse overeenkomst. 
- Ontwerpakte. 
- Plan bij akte. 

Feiten/context/motivering 
Met Infrabel werd een akkoord bereikt over de overdracht van de voetgangersbrug “Passerelle” welke 
de verbinding maakt tussen de IJzerstraat en de Molendam. De overdracht gebeurt met het oog op de 
restauratie van de brug welke zich in een zeer slechte staat bevindt. 
De overdracht van de Passerelle gebeurt kosteloos met uitzondering van de vergoeding van de 
grondwaarde onder het landhoofd. De vergoeding hiervoor bedraagt 1.750 euro.  
De akte van overdracht omvat verder onder meer volgende bepalingen: 
De vestiging van een kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid van overbouw en steun ten 
voordele van de stad 
De verwijzing naar de definitieve bescherming van het goed als monument en de opname van het 
goed in de inventaris van bouwkundig erfgoed waardoor de restauratie in aanmerking komt voor 
subsidies van de dienst Onroerend Erfgoed 
De verwijzing naar een afzonderlijke onderhandse overeenkomst waarin de modaliteiten met 
betrekking tot de restauratie, de financiering en de subsidiëring worden vastgelegd  
In deze onderhandse overeenkomst worden de wederzijdse rechten en plichten van de stad Ronse en 
van Infrabel beschreven. Deze rechten en plichten hebben betrekking op de taakverdeling m.b.t. de 
restauratie van de brug, de beschrijving van de geplande studies en werken, alle afspraken m.b.t. de 
gunning van de restauratiewerken en de regeling van de financiering van zowel de studies als de  
restauratiewerken. Betreffende dit laatste is het de bedoeling dat de stad beroep doet op subsidies 
van de dienst Onroerend Erfgoed en dat Infrabel alle uitgaven, die niet gedekt worden door subsidies, 
terugbetaald aan de stad.  
Indien het college akkoord gaat dient de overdracht van de voetgangersbrug “Passerelle”, omvattende 
het ontwerp van akte en de onderhandse overeenkomst, aan de goedkeuring van de eerstvolgende 
gemeenteraad te worden voorgelegd.  
Na beraadslaging. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de overdracht van de voetgangersbrug “Passerelle”, 
omvattende het ontwerp van akte en de onderhandse overeenkomst, aan de goedkeuring van de 
eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

Leven en welzijn 
13. Offerte RTS m.b.t. camerabewaking van het vaccinatiecentrum te Ronse.  Goedkeuring. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 
Binnengekomen offertes 

Feiten/context/motivering 
Ter beveiliging van de vaccins in het vaccinatiecentrum te Ronse, zijnde het COC, 
Nieuwebrugstraat 4, 9600 Ronse is camerabewaking aanbevolen naar aanleiding van de 
risicoanalyse van de politie. 

Aangezien alle camera’s op het openbaar domein te Ronse door de firma RTS geplaats werden en 
ook enkel alleen deze camera’s geïntegreerd kunnen worden in het reeds bestaand systeem van 
de politie, werd voor het vaccinatiecentrum dus maar 1 offerte gevraagd aan de firma RTS. De 
eerste offerte van de firma bedroeg 14.709.74€. 
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Samen met IT-dienst werd gekeken of deze prijs niet naar beneden kon, de antenne voor het 
maken van de straalverbinding zal gerecupereerd worden van een vroeger stadsgebouw, waardoor 
de nieuwe offerte 12.217,14€ bedraagt. 

Besluit: 
Artikel 1:  
Gaat akkoord met de offerte van de firma RTS met ref.O210083 d.d. 29/01/2021 voor een 
totaalbedrag van 12.217,14€ incl. BTW. 

 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


	AGENDA
	Punten van de besloten zitting
	Bestuur en beleid
	1. Centraal Kerkbestuur. Geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. Goedkeuring.

	Financieel beheer
	2. Raad der Bommels. Goedkeuring van een toelage uit het noodfonds.

	Beheer patrimonium en infrastructuur
	3. Locaties voor de plaatsing van LED-borden. Goedkeuring.
	4. De Stadstuin.  Grondverkopen voor 4 appartementen waarvan 1 appartement met garage en berging gelegen in residentie Catillus en 3 appartementen met elk een niet-overdekte autostaanplaats gelegen in residentie Zelus. Goedkeuring.
	5. Beheersplan voor de Priestersstraat, Bruul en omgeving. Goedkeuring.

	Wonen en omgeving
	6. Toelating bebossing landbouwgrond Victor Hugostraat / Boschveld. Goedkeuring .

	Vrije tijd
	7. Inrichting speelpleinwerking schoolvakanties. Beslissing.
	8. Stedelijke Adviesraad voor Jeugd. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement.
	9. Verslag werkgroep toerisme – UNESCO Fiertelommegang - kennisname
	10. Vernieuwing perssamenwerking Press and Promotion - beslissing


	Bijkomende punten van de besloten zitting
	Bestuur en beleid
	11. Centraal Kerkbestuur Ronse. Budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. Goedkeuring.

	Beheer patrimonium en infrastructuur
	12. Overdracht van de voetgangersbrug "Passerelle" aan de stad Ronse. Goedkeuring.

	Leven en welzijn
	13. Offerte RTS m.b.t. camerabewaking van het vaccinatiecentrum te Ronse.  Goedkeuring.



	BESLOTEN ZITTING
	Punten van de besloten zitting
	Bestuur en beleid
	1. Centraal Kerkbestuur. Geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. Goedkeuring.

	Financieel beheer
	2. Raad der Bommels. Goedkeuring van een toelage uit het noodfonds.

	Beheer patrimonium en infrastructuur
	3. Locaties voor de plaatsing van LED-borden. Goedkeuring.
	4. De Stadstuin.  Grondverkopen voor 4 appartementen waarvan 1 appartement met garage en berging gelegen in residentie Catillus en 3 appartementen met elk een niet-overdekte autostaanplaats gelegen in residentie Zelus. Goedkeuring.
	5. Beheersplan voor de Priestersstraat, Bruul en omgeving. Goedkeuring.

	Wonen en omgeving
	6. Toelating bebossing landbouwgrond Victor Hugostraat / Boschveld. Goedkeuring .

	Vrije tijd
	7. Inrichting speelpleinwerking schoolvakanties. Beslissing.
	8. Stedelijke Adviesraad voor Jeugd. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement.
	9. Verslag werkgroep toerisme – UNESCO Fiertelommegang - kennisname
	10. Vernieuwing perssamenwerking Press and Promotion - beslissing


	Bijkomende punten van de besloten zitting
	Bestuur en beleid
	11. Centraal Kerkbestuur Ronse. Budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. Goedkeuring.

	Beheer patrimonium en infrastructuur
	12. Overdracht van de voetgangersbrug "Passerelle" aan de stad Ronse. Goedkeuring.

	Leven en welzijn
	13. Offerte RTS m.b.t. camerabewaking van het vaccinatiecentrum te Ronse.  Goedkeuring.




