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 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Ongeadresseerde postbedeling 2021-2022 (-2023-2024). Goedkeuring lastvoorwaarden en 
wijze van gunnen. 

Economie 
2. Aanvraag afwijkingen op de wekelijkse rustdag - koopzondagen 2021. Aanvulling. 
Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
3. Earth Hour 2021 - beslissing 
4. Samenwerkingsovereenkomsten Stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw 
in functie van het lokaal sociaal beleid - buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk 2021. 
Evaluatie en stand van zaken met het oog op een verlenging. Goedkeuring. 

Vrije tijd 
5. Verslag algemene vergadering Stedelijke Adviesraad voor Jeugd (Kennisname) 
6. Eindafrekening renovatiewerken Kadetten Ronse (Beslissing) 
7. Uitbetaling toelagen werkgroepen van Cultuurlink. Goedkeuring. 
8. Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Aangepaste organisatie pandemiescenario code rood 
vanaf 01/02/2021 
9. Afwerking dossier, resterende werken en bepijling nieuw MTB-parcours. Goedkeuring. 
10. Aankoop nieuwe verwarmingsketel bibliotheek. Beslissing. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
11. Hydraulisch nazicht Elzeelsesteenweg-Waatsbrugstraat. Goedkeuring gunning. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Ongeadresseerde postbedeling 2021-2022 (-2023-2024). Goedkeuring lastvoorwaarden en 
wijze van gunnen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt 
bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur. 
Het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur. 
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 89, § 1, 2° (het geraamde 
bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 750.000,00 niet) en artikel 57, en meer bepaald artikel 2, 6° 
en 7°b (de aanbestedende overheid verricht gecentraliseerde aankoopactiviteiten voor de plaatsing 
van overheidsopdrachten of raamovereenkomsten die bestemd zijn voor aanbesteders) 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. 
Relevante documenten 
Bestek met nr 2021/382 “Ongeadresseerde postbedeling 2021-2022 (-2023-2024)”. 
Feiten/context/motivering 
Momenteel wordt de cultuurkalender, die halfjaarlijks verschijnt, verdeeld door B-Post in de 
gemeenten Ronse, Oudenaarde, Maarkedal, Horebeke, Brakel en Kluisbergen. 
Het magazine INzicht van de stad Ronse wordt eveneens verdeeld door B-Post, enkel op het 
grondgebied Ronse. Dit gebeurt 5 keer per jaar en is vastgelegd in een overheidsopdracht die dit jaar 
eindigt. 
Gezien er dit jaar voor de bedeling van het magazine INzicht een nieuwe dienstverlener dient te 
worden aangesteld is het aangewezen om de distributie van de halfjaarlijkse cultuurkalender 
eveneens in de opdracht op te nemen waardoor beide drukwerken binnen éénzelfde overeenkomst 
vallen en door éénzelfde dienstverlener kunnen verdeeld worden. 
De nieuwe opdracht zal een vaste duur hebben van 2 jaar met een mogelijke verlenging van 2x 1 jaar. 
In dit kader hiervan werd een bestek met nr. 2021/382 “Ongeadresseerde postbedeling 2021-2022 
(2023-2024)” opgesteld en is als volgt opgedeeld: 
* Basisopdracht (Ongeadresseerde postbedeling 2021-2022), raming: € 33.057,85 excl. btw of 
€ 40.000,00 incl. 21% btw; 
* Verlenging 1 (Ongeadresseerde postbedeling 2023), raming: € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 
incl. 21% btw; 
* Verlenging 2 (Ongeadresseerde postbedeling 2024), raming: € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 
incl. 21% btw. 
De totale uitgave voor deze opdracht, inclusief verlengingen, wordt geraamd op € 66.115,70 excl. btw 
of € 80.000,00 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Volgende kandidaat firma’s zullen worden gecontacteerd om een offerte in te dienen:  
- Vlaamse Post nv, Turnhoutsebaan 185 te 2970 Schilde; 
- BD Myshopi, Klein-Mechelen 18A te 2880 Bornem; 
- GO Folder, Durmakker 6H te 9940 Evergem; 
- Snel & Wel - Steunpunt Welzijn, Wellekenstraat 45 te 9300 Aalst; 
- Distripost, Muntcentrum, Service Centre te 1000 Brussel. 
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De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode AR 
6140510/ BI 01190 - AR 6140650/ BI 07020 en in het exploitatiebudget van de volgende jaren 2022, 
2023 en 2024. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het bestek met nr. 2021/382 en de raming voor de opdracht “Ongeadresseerde postbedeling 2021-
2022 (2023-2024)” worden goedgekeurd.  
Artikel 2: 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. De raming bedraagt € 66.115,70 excl. btw of € 80.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 3: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 4: 
Volgende kandidaat firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelings-procedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Vlaamse Post nv, Turnhoutsebaan 185 te 2970 Schilde; 
- BD Myshopi, Klein-Mechelen 18A te 2880 Bornem; 
- GO Folder, Durmakker 6H te 9940 Evergem; 
- Snel & Wel - Steunpunt Welzijn, Wellekenstraat 45 te 9300 Aalst; 
- Distripost, Muntcentrum, Service Centre te 1000 Brussel. 
Artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode  
AR 6140510/ BI 01190 - AR 6140650/ BI 07020 en in het exploitatiebudget van de volgende jaren 
2022, 2023 en 2024. 
 

Economie 

2. Aanvraag afwijkingen op de wekelijkse rustdag - koopzondagen 2021. Aanvulling. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De stad mag naast de 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag, ook 15 afwijkingen op het gewone 

sluitingsuur toestaan.  

De wet op de openingsuren van 10 november 2006, artikel 15 vermeldt het volgende: 

“Op aanvraag van één of meerdere handelaars of ambachtslieden handelend in eigen naam of op 

aanvraag van een vereniging van handelaars of ambachtslieden kan het college van burgemeester en 

schepenen, in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en 

jaarmarkten, afwijkingen op de in artikel 6 en 8 bedoelde verplichtingen verlenen aan de 

vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan. Deze 

afwijkingen mogen niet meer dan vijftien dagen per jaar bedragen.” 

Relevante documenten 
- Aanvraag Unie der Handelaars 
- Aanvraag Unizo 
- Aanvraag Brico Ronse 

Feiten/context/motivering 
Volgende afwijkingen op de wekelijkse rustdag werden vastgelegd voor 2021, rekening houdende met 
de verschillende aanvragen van de winkelketens en middenstandsverenigingen en rekening houdende 
met de huidige maatregelen in het kader van de bestrijding van Covid-19. Datums 1 tot en met 5 werden 
reeds goedgekeurd op de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 januari 2021. 

 Gelegenheid Week van Tot en met 
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Adviezen/visum 
De dienst lokale economie stelt deze datums voorlopig voor als afwijking op de wekelijkse rustdag in 
2021. Er blijven nog 2 dagen vrij waarvoor een afwijking op de wekelijkse rustdag kan aangevraagd 
worden. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met onderstaande datums als afwijking op de wekelijkse rustdag voor 2021. 

1. Start wintersolden  Maandag 4 januari 2021 Zondag 10 januari 2021 

2. Start zomersolden Maandag 28 juni 2021 Zondag 4 juli 2021 

3.  Black Friday - Unizo Maandag 22 november 2021 Zondag 28 november 2021 

4.  Eindejaarsperiode 1 Maandag 13 december 2021 Zondag 19 december 2021 

5.  Eindejaarsperiode 2 Maandag 20 december 2021 Zondag 26 december 2021 

6. Valentijn - UDH Maandag 08 februari 2021 Zondag 14 februari 2021 

7. Brico Maandag 15 maart 2021 Zondag 21 maart 2021 

8. Smakelijk Shoppen - UDH Maandag 12 april 2021 Zondag 18 april 2021 

9. Braderie – UDH - Brico Maandag 31 mei 2021 Zondag 6 juni 2021 

10. Modeshow - UDH Maandag 06 september 2021 Zondag 12 september 2021 

11. Weekend van de klant - Unizo Maandag 27 september 2021 Zondag 3 oktober 2021 

12. Winterbraderie - UDH Maandag 4 oktober 2021 Zondag 10 oktober 2021 

13. Sint - UDH Maandag 29 november 2021 Zondag 5 december 2021 

14. Reserve  Zondag 

15. Reserve  Zondag 

 Gelegenheid Week van Tot en met 

1. Start wintersolden  Maandag 4 januari 2021 Zondag 10 januari 2021 

2. Valentijn  Maandag 08 februari 2021 Zondag 14 februari 2021 

3. Extra koopzondag Maandag 15 maart 2021 Zondag 21 maart 2021 

4. Smakelijk Shoppen  Maandag 12 april 2021 Zondag 18 april 2021 

5. Braderie  Maandag 31 mei 2021 Zondag 6 juni 2021 
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Leven en welzijn 

3. Earth Hour 2021 - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
 
Het nieuw decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
Nota MOB/DZH 2020/012 en beslissing van CBS van 16/03/2020 akkoord te gaan met  deelname aan 
Earth Hour 2020 en aan Fluvius te vragen om tijdens het weekend van 28 maart 2020 gratis de 
monumentverlichting te doven die daartoe is voorzien met specifieke ontvangers en/of  bekabeling 
Relevante documenten 
mail Fluvius dd. 3 februari over Earth Hour 2021 
Feiten/context/motivering 
Sinds 2009 roept WWF de hele wereld op om deel te nemen aan Earth Hour: gedurende één uur 
worden wereldwijd alle lichten gedoofd als krachtig signaal tegen de klimaatopwarming. Earth Hour 
gaat dit jaar door op zaterdag 27 maart. Tussen 20u30 en 21u30 doven wereldwijd meer dan één 
miljard mensen de verlichting. Ook als stadsbestuur kunnen we dit voorbeeld volgen. Fluvius staat de 
stadsbesturen hierin bij en dooft dat weekend gratis de monumentenverlichting die daartoe is uitgerust 
met specifieke ontvangers en/of bekabeling. Aangezien het sensibiliseren rond lichthinder past binnen 
het lokaal duurzaam beleid, wordt voorgesteld om net als de voorbije jaren sinds 2011 in te gaan op 
het aanbod van Fluvius en de monumentenverlichting te doven tijdens het weekend van Earth Hour. 
Via de website van de stad en stadsberichten in Rondom zullen burgers ook opgeroepen worden om 
deel te nemen aan Earth Hour. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met de deelname aan Earth Hour 2021 en vraagt aan Fluvius om tijdens het weekend 
van 27 maart 2021 gratis de monumentverlichting te doven die daartoe is voorzien met specifieke 
ontvangers en/of bekabeling. 
 
 

6. Start zomersolden Maandag 28 juni 2021 Zondag 4 juli 2021 

7. Modeshow  Maandag 06 september 2021 Zondag 12 september 2021 

8. Weekend van de klant  Maandag 27 september 2021 Zondag 3 oktober 2021 

9. Winterbraderie  Maandag 4 oktober 2021 Zondag 10 oktober 2021 

10. Black Friday  Maandag 22 november 2021 Zondag 28 november 2021 

11. Sint  Maandag 29 november 2021 Zondag 5 december 2021 

12.  Eindejaarsperiode 1 Maandag 13 december 2021 Zondag 19 december 2021 

13.  Eindejaarsperiode 2 Maandag 20 december 2021 Zondag 26 december 2021 

14. Reserve  Zondag 

15. Reserve  Zondag 
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4. Samenwerkingsovereenkomsten Stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 
vzw in functie van het lokaal sociaal beleid - buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk 
2021. Evaluatie en stand van zaken met het oog op een verlenging. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1. 
- Gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 houdende de Samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost–Vlaanderen vzw in functie van 
buurtopbouwwerk (sociale cohesie) voor het jaar 2020 en bijlage. 

- Gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 houdende de Samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost–Vlaanderen vzw in functie van 
onderwijsopbouwwerk voor het jaar 2020 en bijlage. 

- Gemeenteraadsbesluit van 20 april 2020 houdende de Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost–Vlaanderen vzw in functie van 
buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk voor het jaar 2021 en bijlage. 

- De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 december 2020 
aangaande de voorgaande samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen vzw voor Onderwijsopbouwwerk en Buurtopbouwwerk 2014-2019 met betrekking tot 
de opgebouwde reserve. 

Relevante documenten 

- De samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – Buurtopbouwwerk 2021 met bijlage en 
Onderwijsopbouwwerk 2021 met bijlage. 

- Mail van de heer Hennion Wouter d.d. 28 januari 2021 met vraag tot verdere verlenging. 
- Nota van het afdelingshoofd Leven en Welzijn d.d. 12 februari 2021 aangaande de huidige stand 

van zaken. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleid van de Stad Ronse bestaat een samenwerking tussen de 
Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen met als doelstelling het terugdringen van 
de armoede in de Stad Ronse en het verhogen van de weerbaarheid van maatschappelijk kwetsbare 
Ronsenaars door middel van :  

- de verdere uitbouw van de basiswerking ‘Den Botaniek’ in de aandachtsbuurt Prinskouter in 
samenwerking met meerdere professionele partnerorganisaties, vrijwilligers en buurtbewoners 

- het ontwikkelen van buurtopbouwwerkprojecten in de aandachtsbuurten Prinskouter, 
Marijve/Ninovestraat, Scheldekouter en Stookt met als mogelijke invalshoeken : het verbeteren 
van de sociale en fysieke woonkwaliteit, het voorbereiden van kwetsbare doelgroepen op 
(her)tewerkstelling, het opsporen en wegwerken van allerhande vormen van sociale 
onderbescherming, het bevorderen van maatschappelijke participatie, gezondheidsbevordering, 
verhogen van de persoonlijke mobiliteit, het bevorderen van gelijke onderwijskansen,… 

Opdat vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen bovengenoemde doelstellingen kan realiseren, 
stelt de Stad Ronse een toereikende subsidie ter beschikking die zowel de directe personeelskosten, 
de personeelsgebonden werkingskosten als de projectgebonden werkingskosten helpen dekken. 
Voor de uitvoering van de opdracht buurtopbouwwerk – sociale cohesie werd voor 2020 een 
subsidie voorzien van € 275.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 25.000 voor werkingskosten.  
Voor de uitvoering van de opdracht onderwijsopbouwwerk wordt voor 2020 een subsidie voorzien 
van € 250.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 20.000 voor werkingskosten. 
Deze werden goedgekeurd op de Gemeenteraad van 18 november 2019. 
De samenwerkingsovereenkomsten werden voor 1 jaar (2020) afgesloten met als reden dat het lokaal 
bestuur Ronse in 2020 een armoedebeleidsplan ging opstellen en vzw Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen een belangrijke partner daarin was. Door de Corona crisis was het tijdelijk niet mogelijk 
om de gesprekken in het kader van het Armoedebeleidsplan tijdig op te starten. 
De Gemeenteraad van 20 april 2020 nam de beslissing deze beide convenanten nogmaals voor 1 jaar 
(2021) af te sluiten met mogelijkheid tot verlenging voor 4 jaar na een gunstige evaluatie. 
Van vzw Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen wordt een actieve deelname aan het 
Armoedebeleidsplan verwacht. 
Door de convenanten voor 2021 te verlengen ontstond voor de medewerkers van vzw 
Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen zekerheid over een verdere samenwerking in 2021. 
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De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 december 2020 aangaande de 
voorgaande samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw voor 
Onderwijsopbouwwerk en Buurtopbouwwerk 2014-2019 met betrekking tot de opgebouwde reserve 
stipuleerde dat aan het afdelingshoofd Leven en Welzijn de opdracht werd gegeven om een financiële 
en inhoudelijke evaluatie van de convenanten voor te leggen met het oog op een eventuele verlenging 
voor 4 jaar. 
Het Armoedebeleidsplan neemt stilaan vorm aan. 
Uit de besprekingen en de verschillende overleggen naar aanleiding van de voorbereidingen tot het 
Armoedebeleidsplan blijkt duidelijk dat de beide convenanten met Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen aan een herziening/evaluatie toe zijn. 
Naar aanleiding van het traject Armoedebeleidsplan kan het volgende vastgesteld worden: 
Samenlevingsopbouw heeft een expertise opgebouwd in beide domeinen, zij hebben een goede 
kennis van Ronse en zijn aandachtsbuurten, staan dicht bij de gezinnen door hun outreachende 
methodieken en laagdrempelige werking en hebben gemotiveerde en gedreven medewerkers voor de 
uitvoering van de convenanten. 
Aandachtspunten: 

1. De werking concentreert zich voornamelijk in kader van de basiswerking ‘Den Botaniek’, samen 
met sporadische projectmatig werk in de andere aandachtsbuurten. Gezinnen uit deze andere 
buurten worden echter minder bereikt o.a. door beperkte mobiliteit en de centralisatie van de 
werking in De Botaniek. 

2. Samenlevingsopbouw Oost Vlaanderen zet sterk in op politiserend werk in functie van het 
realiseren van de grondrechten. Buurtwerk is daarbij een klein onderdeel en staat voornamelijk 
in functie van het politiserend werk. Daarbij versterken ze ook de personen in armoede om hun 
stem kenbaar te maken. Ook de Vrolijke Kring zet hierop in.  
 Dit werk is uiteraard maar zinvol wanneer daarbij effectief iets structureel wordt veranderd 

of kan veranderen bij sociale organisaties/overheids-diensten/onderwijs/vrije 
tijdsdiensten,…  

 Bovendien duidt het armoedebeleidsplan op de nood aan warme buurten en sociale cohesie 
en dus een uitgebouwde buurtwerking. 

3. Buurtopbouwwerkers en Onderwijsopbouwwerkers staan dicht bij de gezinnen en werken 
outreachend in functie van hun doelstellingen. Echter is er weinig samenwerking op vlak van 
individuele hulpverlening van gezinnen/cliënten met het Sociaal Huis als andere sociale 
diensten. De info van gezinnen/cliënten wordt niet ontsloten. Door multidisciplinair samen te 
werken zouden we meer kunnen ontsluiten.  

4. De planning van projecten, thema’s,… waaraan Samenlevingsopbouw werkt gedurende het jaar 
wordt bepaald door de bredere organisatie. Er is niet altijd de mogelijkheid om gezamenlijk werk 
te maken van projecten gezien hun programma reeds vol zit. Vb. Belproject 80+. Aanvankelijk 
dachten we dat het de bedoeling was om dit project gezamenlijk te trekken maar uiteindelijk werd 
het grootste deel gerealiseerd door Sociaal Huis. Door echter samen te werken rond bepaalde 
thema’s kunnen we meer bereiken. 

5. Onderwijsopbouwwerk: De mate waarin deze werking een meerwaarde biedt, is afhankelijk van 
de samenwerking tussen school ( directie, leerkrachten,…) en de onderwijsopbouwwerkers. Niet 
in alle scholen wordt dit op dezelfde manier volledig gedragen of zijn de visies gelijkvormig. Sinds 
Corona, heb ik vernomen, dat de samenwerking verbeterd is. Indien scholen willen gebruik 
maken van dit aanbod, dienen zij ook een engagement (vanuit de directie als het lerarenkorps) 
aan te gaan. Daarom is een verder overleg met de scholen volgens mij bepalend voor de verdere 
richting te bepalen van het convenant. 

6. De werking van samenlevingsopbouw is sterk laagdrempelig maar ook vrijblijvend. Het Sociaal 
Huis daarentegen werkt vanuit rechten en plichten en dat geeft soms spanningsvelden. 

Op 4 februari 2021 had het afdelingshoofd Leven en Welzijn een eerste overleg met mevrouw 
Kathleen Desmyter in functie van de verlenging van het convenant en een verkenning van de 
mogelijkheden voor de toekomst. Daarbij werden bovenstaande thema’s besproken en de volgende 
vragen gesteld: 

 Kunnen we meer samenwerking op vlak van individuele hulpverlening realiseren? 
 Kunnen we meer samenwerking op vlak van projecten / thema’s realiseren? 
 Kan samenlevingsopbouw opnieuw meer buurtwerk realiseren in de aandachtswijken? 

Begin maart wordt hieromtrent een nieuwe overleg gepland. Met mevrouw Nicole Formesyn wordt nog 
een overleg gepland. 
Directeur Wouter Hennion stuurde op 28 januari een mail met de vraag naar een duidelijk tijdspad en 
uitgewerkt onderhandelingsproces voor het vernieuwen van de convenanten. Juni werd aanvankelijk 
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reeds aangegeven als uiterste datum voor de beslissing in kader van het armoedebeleidsplan. Dit ook 
samen met alle andere acties waarop het Stadsbestuur wenst in te zetten. 
Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevraagd of dit tijdspad nog steeds 
behouden blijft (beslissing in juni 2021, samen met het armoedebeleidsplan) of verlengen we de 
convenanten nogmaals om de personeelsleden zekerheid te geven? 

Kanttekening: 
In de huidige overeenkomst staat wel volgende beslissing opgenomen: 

Art. 13. De overeenkomst wordt afgesloten voor 1 jaar en kan verlengd worden na gunstige 
evaluatie, onmiddellijk voor 4 jaar. 

Dit betekent dat er bij een volgende verlenging mogelijks een werkingsperiode van 4 jaar aan 
vasthangt. 

Voorstel 

Op voorstel van het afdelingshoofd Leven en Welzijn. 

Besluit: 

Enig artikel: 
De Samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen vzw voor de 
opdracht buurtopbouwwerk en voor de opdracht onderwijsopbouwwerk wordt verlengd met één jaar 
tot en met 31 december 2022. Een verdere verlenging is mogelijk mits een jaarlijkse gunstige 
evaluatie en na bespreking van het Armoedebeleidsplan. 
 

Vrije tijd 

5. Verslag algemene vergadering Stedelijke Adviesraad voor Jeugd (Kennisname) 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 

Verslag algemene vergadering dd° 14.11.2020 

Feiten/context/motivering 

Op de laatste algemene vergadering dd° 6 februari van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd werd het 
verslag van de algemene vergadering van 14 november 2020 zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Voordracht 

CBS 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag van de algemene vergadering van de Stedelijke Adviesraad voor 
Jeugd dd° 14 november 2020. 
 

6. Eindafrekening renovatiewerken Kadetten Ronse (Beslissing) 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 

Factuur renovatiewerken aan lokalen van Kadetten Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Binnen de begroting 2020 is op artikelnummer 07500/6490000 een bedrag van € 10.000 aan 
werkingssubsidies ingeschreven. Concreet betekent dit dat erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen 
rekenen op een financiële ondersteuning wanneer ze werken uitvoeren aan hun eigen lokalen, met 
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het oog op het veiliger en aangepaster maken van de lokalen aan de noden van hun vereniging en 
haar leden. 
Door het voorzien van deze werkingssubsidie willen het Lokaal Bestuur en de Stedelijke Jeugddienst 
verder werk blijven maken van “jeugdinfrastructuur”. 
Concreet betekent dit dat wanneer erkende jeugdwerkinitiatieven werk maken van het verhogen, 
verbeteren van de brandveiligheid van hun lokalen, deze kosten voor 100% vergoed worden. 
Voor het uitvoeren van renovatie- of verbouwingswerken kunnen erkende jeugdwerkinitiatieven een 
subsidie krijgen waarbij 80% van de gemaakte onkosten in aanmerking voor subsidiëring kunnen 
komen. 
De te volgen procédure is dat er aan de hand van een offerte een voorschot ten bedrage van 50% van 
de totale kostenraming uitbetaald wordt. Na het indienen van alle nodige bewijsstukken (facturen,…) 
wordt de definitieve berekening opgemaakt en het resterende saldo uitbetaald. 
Wanneer het erkende jeugdwerkinitiatief ervoor kiest om de werken te prefinancieren, gebeurt de 
afrekening en terugbetaling pas na voltooiing van de werken. 
Zo dienden Kadetten Ronse eind 2020 een aanvraag in tot het bekomen van een subsidie voor het 
plaatsen van een nieuwe keuken in en uitvoeren van bijhorende werken aan hun jeugdlokalen, 
gelegen in de Waatsbruggestraat te Ronse. 
Op de collegezitting van 7 december 2020 werd deze aanvraag behandeld en werd er beslist om aan 
de hand van het prijsbestek een voorschot van € 3.345,36 uit te betalen. 
Ondertussen is in dit dossier de eindfase bereikt en zijn de geplande werken uitgevoerd. 
Uit de slotfactuur is gebleken dat de totale kostprijs opgegeven in het prijsbestek niet overschreden 
werd. Dit document kan steeds ingekeken worden op de Stedelijke Jeugddienst. 
Uit de binnengebrachte factuur op de jeugddienst blijkt dat het eindbedrag € 8.104 bedraagt. 
Hiervan komt een bedrag van € 213 (voor het plaatsen van een branddeur) voor 100% subsidiëring in 
aanmerking. 
Dit betekent dat er nog sprake is van € 7.891 aan renovatiewerken waarvan maximum 80% of  
€ 6.312,80 voor subsidiëring in aanmerking kan komen. 
Rekening houdende met het reeds betaalde voorschot van € 3.345,36 betekent dit concreet dat er nog 
een restbedrag van € 2.967,44 aan renovatiesubsidies dient uit betaald te worden. 
Bijkomend dient ook nog het plaatsen van de branddeur ten bedrage van € 213 aan 100% 
gesubsidieerd te worden. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het gegeven dat ingrepen die de brandveiligheid van jeugdlokalen verbeteren of 
verhogen voor 100% gesubsidieerd worden. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het uitbetalen van € 213 voor het plaatsen van een branddeur. 
Artikel 3:  
Akkoord te gaan met het uitbetalen van een restbedrag van € 2.967,44 aan renovatiesubsidies. 
Artikel 4:  
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven om de resterende renovatie/verbouwingssubsidie ten 
bedrage van € 3.180,44 uit te betalen op rekeningnummer BE63 0015 9981 2108 op naam van 
Kadetten Ronse. 
Artikel 5:  
Het bedrag van € 3.180,44 aan te rekenen op begrotingsartikel 07500/6490000 (budget 2020 – 
Toegestane Werkingssubsidies). 
 

7. Uitbetaling toelagen werkgroepen van Cultuurlink. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Feiten/context/motivering 

Het college wordt gevraagd om akkoord te gaan met de uitbetaling van het globale bedrag voor 
Cultuurlink en de bijhorende werkgroepen. 
Het totale bedrag voor deze werkgroepen voor het werkjaar 2021 is 9250 €. 

Besluit: 
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Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het uitbetalen van de toelage aan Cultuurlink voorzien in de begroting voor het 
werkjaar 2021 voor een bedrag van 9250 € op het rekeningnummer BE45 7805 7809 8589. 
 

8. Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Aangepaste organisatie pandemiescenario code rood 
vanaf 01/02/2021 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het Ministerieel besluit van 29 januari 2021 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken; 

Relevante documenten 

Nota 2021-01-29 Aangepaste code rood 

Feiten/context/motivering 

Dhr. Pascal Devreese, directeur van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen, brengt de update van de 
maatregelen in het Draaiboek voor Pandemiescenario ‘Rood’ voor het Kunstonderwijs ter 
kennisname: 

- Lessen voor -12 jarigen in groep worden beperkt tot maximaal 10 leerlingen per klas voor alle 
domeinen; 

- Volgens advies van de overheid worden buitenschoolse activiteiten beperkt tot 1 activiteit per 
kind/jongere; 

- Lessen voor leerlingen van +12 jaar blijven doorgaan zoals tot op heden georganiseerd; 
- Lessen blijven doorgaan tijdens de ‘afkoelingsweek’ voor het reguliere secundair onderwijs (8-

13/12/21); 
- Lessen in openlucht worden sterk aangemoedigd. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De Kunstacademie start vanaf 1/2/2021 met de aangepaste organisatie volgens de update van het 
Draaiboek voor Pandemiescenario ‘Rood’ voor het Kunstonderwijs.  
Artikel 2: 
Alle klassen voor -12 jarigen worden zo nodig verdeeld in groepen met maximaal 10 leerlingen en 
krijgen als volgt les:  

- wekelijks fysiek les in aparte lokalen (Beeldende en Audiovisuele Kunsten) 
- wekelijks zowel fysiek als online les (Woordkunst-Drama) 
- tweewekelijks fysiek les (Domeinoverschrijdende initiatie en Woordkunst-Drama) 
- wekelijks 1x fysiek les ipv 2x/week (Muziek) 

Artikel 3: 
Het volledige pakket van gevolgde lessen aan de Kunstacademie in de verschillende domeinen 
(Domeinoverschrijdende initiatie, Muziek, Woordkunst-drama, Dans en Beeldende en Audiovisuele 
Kunsten) wordt beschouwd als één buitenschoolse activiteit. 
 

9. Afwerking dossier, resterende werken en bepijling nieuw MTB-parcours. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

Collegebeslissing dd 16/09/2019 

Feiten/context/motivering 

Sedert twee jaar werken de sportdienst en Biking@ronse nauw samen met als doel om het bestaande 
permanente MTB-parcours een grondige facelift te geven. In september 2019 hadden we een 
parcours klaar en hebben we dit nieuwe parcours in een nota voorgelegd aan het College (dd 
16/09/2019), met vermelding van enkele varianten op het parcours en een opsomming van taken die 
verbonden zijn aan het rijklaar maken van dit parcours.  
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Omdat de passages in de buurgemeenten toch wat wijzigingen ondergaan hebben, die op hun beurt 
gevolgen hadden voor het verdere verloop in Ronse, lijkt het mij aangewezen om het nieuwe parcours 
opnieuw voor te leggen en duiding te geven bij de wijzigingen en de werken die er dienen te 
gebeuren. 
Parcours + wijzigingen 
We zijn toe aan de 10e versie van het parcours. Het parcours verloopt grotendeels op Ronsisch 
grondgebied, maar doet ook de buurgemeenten Maarkedal, Ellezelles en Frasnes-lez-Anvaing aan.  
De grootste wijziging tov het eerder voorgelegde traject is in Saint-Sauveur. Van Rue de la Durenne 
gaat het niet meer naar Rue Deflière via een bestaand, maar deels onwettig pad.  Dit gebeurde op 
vraag van omliggende bewoners en de gemeente Frasnes-lez-Anvaing. Na heel wat alternatieven 
onderzocht te hebben gaat het parcours nu rechtstreeks naar Rue Chapelle Planchon via een nieuw 
te creëren doorsteek, weliswaar via een bestaande trage weg op kaart, die er in werkelijkheid niet 
meer is. Het was lang wachten op een principiële goedkeuring van de gemeente Frasnes, maar dat is 
ondertussen in orde. Met Frasnes-lez-Anvaing werd overeengekomen dat de landmeter van Stad 
Ronse zal instaan voor het uitzetten van het pad ter plaatse en dat Stad Ronse zal meehelpen met de 
aanleg van dit pad.  
Door deze wijziging drong een aanpassing van het verdere verloop van het parcours zich op. Via een 
tweede nieuw te creëren doorsteek, tussen Saint-Sauveurstraat en Hersenplank, ontstaat er nu een 
vlotte en veilige verbinding naar ’t Rosco. Ook dit pad moet uitgezet worden en aangelegd worden 
door Stad Ronse. Deze nieuwe verbinding zal zeker zijn meerwaarde hebben voor alle liefhebbers 
van trage wegen. (Zie bijlage 3 voor beide wijzigingen: de rode lijn is het eerst ingediende parcours, 
de groene lijn bevat de wijzigingen in Saint-Sauveur en de doorsteek naar Hersenplank) 
Voorbereidende werken 
Vooraleer de nieuwe route definitief in gebruik te kunnen nemen zijn er op enkele paden 
aanpassingswerken nodig. Ik overloop ze in wijzerzin, gelijk met de rijrichting. 

 Pad Malaise – Doorniksesteenweg: het pad enkele keren maaien. Na verloop van tijd zal dit 
vanzelf beter worden als er op gereden wordt. 

 Pad Ossestraat – Scherpenberg: In de weide staan er twee houten poortjes. Voor die poortjes 
staat er telkens een paal om te vermijden dat de poortjes overklappen en blijven open staan. 
De paal bij het tweede poortje staat te dicht waardoor het poortje niet ver genoeg open kan en 
fietsers er nu niet door kunnen. De paal moet ongeveer 10 cm opgeschoven worden naar 
rechts. 

 Pad Schaffendal: de bedding van het uitgesleten pad verharden zodat er een vlottere 
doorgang mogelijk wordt. Hierover was er al een akkoord in het CBS dd 16/09/2019. 

 Pad Scherpenberg – Hotondstraat: snoeien van braamstruiken 
 Pad Hotondstraat – Scherpenberg: snoeien van braamstruiken 

Bewegwijzering + controle 
Voor de bewegwijzering van deze route kunnen we, net als in het verleden, een beroep doen op Sport 
Vlaanderen. Zij leveren gratis alle pijltjes en informatieborden aan.  
Het plaatsen van dit materiaal is ten laste van de stedelijke diensten. Er zijn 4 grote infoborden te 
plaatsen: op de startplaatsen ‘t Rosco en Hotond en op de verbindingen met de route van Kluisbergen 
en de route van Maarkedal. Sport Vlaanderen vraagt ook om overal nieuwe pijlen te plaatsen. In totaal 
gaat het over 154 stuks. Slechts heel weinig (15x) moeten er nieuwe palen geplaatst worden, de 
overige pijlen kunnen bevestigd worden op bestaande palen. Aan de technische dienst wordt een 
overzicht bezorgd met welk materiaal waar moet geplaatst worden. 
De periodieke controle van de bewegwijzering gebeurd door Johan De Bisschop. Hij stuurt ons 
regelmatig een verslagje door van zijn bevindingen. Deze worden overgemaakt aan de technische 
dienst die in staat voor de opvolging op het terrein. Dit loopt gesmeerd. 
Ons voorstel is om onze technische dienst ook te laten instaan voor de bewegwijzering van de route 
op het grondgebied van de buurgemeenten. Uiteindelijk maken wij gebruik van hun grondgebied voor 
de Ronsische route. Bovendien vereenvoudigt dit de praktische uitwerking. 
Hiervoor was er al een akkoord op het CBS dd 16/09/2019 
Onderhoud wegenis 
Een MTB-route vraagt ook wel wat onderhoud. Ook hiervoor staat de technische dienst in. Het 
onderhoud van de wegen is uiteraard ten laste van de respectievelijke gemeenten, aangezien deze 
wegen niet louter bestemd zijn voor fietsers die de rode lus rijden. Dit onderhoud bestaat voornamelijk 
uit snoei- en maaiwerk, aangevuld met hier en daar een versteviging van een pad. 
Inhuldiging nieuw parcours 
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De streefdatum voor het openstellen van het nieuwe parcours is tegen de Paasvakantie. In vakanties 
valt het op dat de permanente routes vaker gereden worden. In de week voorafgaand aan de 
Paasvakantie zal een kleine inhuldiging georganiseerd worden, geheel volgens de geldende 
maatregelen. Indien dit nog dezelfde zijn als nu, zullen we ons beperken tot vier mensen. Ik stel voor 
dat volgende personen hierbij aanwezig zijn: de schepen van Sport, een vertegenwoordiger van Sport 
Vlaanderen, een afgevaardigde van de club Biking@Ronse en iemand van de sportdienst. 

Adviezen/visum 

Verslag dd° 8 januari 2021 van de heer stadsingenieur, houdende akkoord voor doorgang voor het 
deel tussen de Hersenplank en de Saint-Sauveurstraat. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen, de afwerking en belijning van het MTB-parcours. 
 

10. Aankoop nieuwe verwarmingsketel bibliotheek. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 
 
Relevante documenten 

- Offertes in bijlage voor het vernieuwen van de cv-ketel van de bib. 
 
Feiten/context/motivering 
In het najaar van 2020 kon de verwarming in de bibliotheek niet aangeschakeld worden en bleek de 
cv-ketel van de bib kapot. Er werden enkele dringende en noodzakelijke werken aan de 
verwarmingsketel uitgevoerd om de verwarming te kunnen inschakelen. 
Echter is het bijkomend noodzakelijk om nog stukken aan de ketel te vervangen (meer bepaald de 
brander), dit ten behoeve van een kost van bijkomend 2.861,90 €. 
Gezien dit een bijkomende dure ingreep betreft aan een reeds verouderde atmosferische cv-ketel,   
(25 jaar oud) en de verdere levensduur van de ketel mogelijks beperkt is, wordt het als duurzamer en 
efficiënter beschouwd om de cv-ketel van de bib te vernieuwen, in plaats van de brander in de huidige 
ketel nog te vervangen. 

Adviezen/visum 

Hieronder vindt u het advies hieromtrent van Dhr. Danny De Brakeleer: 
De huidige ketel van de bibliotheek is een atmosferische ketel. 
Wij stellen voor om deze te vervangen door een condenserende ketel ( verbruik – 25 % ).  
Er werd prijs gevraagd aan 3 gespecialiseerde bedrijven: 

1- V.ts , Rue Vieux Comté, 7543 Mourcourt voor de prijs van 19.405€ excl. BTW 
2- Celsius SPRL, Rue Albert Mille 14, 7740 Pecq voor de prijs van 19.050€ excl. BTW 
3- Gosseye, St Sauveurstraat 1, 9600 Ronse voor de prijs van 17.967,42€ excl. BTW 

Wij stellen voor de levering en plaatsing van een condenserende ketel in de bibliotheek te laten 
uitvoeren door de laagste regelmatige inschrijver nl. Gosseye voor de prijs van 17.967,42€ excl BTW. 

Gezien dit een uitzonderlijke uitgave betreft naar aanleiding van de kapotte cv-ketel in de bib, is dit 
budget niet voorzien in het huidige meerjarenplan en budget van de bibliotheek. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met het plaatsen van een nieuwe condenserende verwarmingsketel in de bibliotheek. 
De opdracht wordt toegewezen aan de indiener met de meest voordelige offerte. Het benodigde 
investeringsbudget van 17967,42 euro wordt hiertoe voorzien en ingeschreven bij een eerstvolgende 
wijziging van het meerjarenplan. 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

11. Hydraulisch nazicht Elzeelsesteenweg-Waatsbrugstraat. Goedkeuring gunning. 

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 2021/022 van de technische dienst van 15 februari 2021. 
- Offerte van Hydroscan. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de wegen- en rioleringswerken in de Geraardsbergenstraat en Waatsbrugstraat heeft 
de technische dienst offertes opgevraagd voor een hydraulisch nazicht van de 
Elzelestraat/Elzeelsesteenweg. Deze studie dient uit te wijzen of de huidige collector Ø 1500 mm en 
de RWA Ø 800 mm omgewisseld kunnen worden zodat in de toekomst de RWA van de 
Elzeelsesteenweg en de zijstraten kan aansluiten op de Ø 1500 mm en de DWA op de Ø 800 mm van 
de Elzelestraat. 
De technische dienst heeft offertes opgevraagd bij volgende firma’s: 

- Sweco, Engelse Wandeling 70, 8510 Kortrijk 
- Hydroscan, Diestsesteenweg 104A, 3010 Leuven 
- IMDC, Van Immerseelstraat 66, 2018 Antwerpen 

Volgende offertes werden ontvangen: 
- Sweco: 19.338,00 euro excl. btw of 23.398,98 euro incl. btw. 
- Hydroscan: 9.500,00 euro excl. btw of 11.495,00 euro incl. btw. 

De kosten van deze studie zullen gedragen worden door Aquario. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de uitvoering van het hydraulisch nazicht door de firma Hydroscan, 
Diestsesteenweg 104A, 3010 Leuven voor 9.500,00 euro excl. btw of 11.495,00 euro incl. btw. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Waarnemend algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Pascale Ongena Luc Dupont 


