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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 22 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. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermes van 10 februari 2021. Kennisname. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
2. Herstellen asfaltwegen 2021.  Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 
3. Minawerkers 2021 - overeenkomst Grijkoort Werkplaats. Beslissing. 

Mobiliteit 
4. Politiebesluit vaccinatiecentrum COVID-19 in COC – Nieuwebrugstraat. Goedkeuring 

Leven en welzijn 
5. Aanvragen van een 1ste verlenging voor het project 'Groeien in diversiteit - Gericht 
ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. Beslissing. 

Varia 
6. Deelname TV-format "MT in the City" 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermes van 10 februari 2021. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 
- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten 

Relevante documenten 

- Schrijven van de kerkraad van Sint-Hermes houdende de notulen van de vergadering van 10 
februari 2021 

Besluit: 

Enig artikel: 



 

 2/6 

Kennis te nemen.  
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

2. Herstellen asfaltwegen 2021.  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 2021/021 van de technische dienst van 12 februari 2021. 
Feiten/context/motivering 
Uit de lijst van asfaltwegen werden volgende wegen (de slechtste) geselecteerd om in 2021 te 
herstellen. 

1) TIO 3:    4500 m² affrezen + nieuwe toplaag, alleen de voorkant ! 
2) Schavaert:   2450 m² herprofilering+tweelaagse bestrijking 
3) Pierre D’Hauwerstraat:   2450 m² herprofilering+éénlaagse bestrijking+ slemlaag 
4) Hulstken:    2250 m² herprofilering+tweelaagse bestrijking 
5) Hof Geenenstraat:  480 m² herprofilering+tweelaagse bestrijking 
6) Folderstraat:   3485 m² herprofilering+tweelaagse bestrijking 
7) Zomerij:   3250 m² herprofilering+tweelaagse bestrijking 
8) Coolstraat:   350 m² herprofilering+tweelaagse bestrijking 

In de begroting 2021 is een krediet voorzien van 250.000 € 
Voordracht 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met bovenstaande lijst van de te herstellen asfaltwegen voor 2021. 
 

Wonen en omgeving 

3. Minawerkers 2021 - overeenkomst Grijkoort Werkplaats. 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; 

- Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

Relevante documenten 

- Beslissing nr 30 CBS 19/05/2014 Mina werkers 2014-2019 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 08/01/2021 tot wijziging van het besluit van 28 maart 

2014 van de Vl.R. houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan 
gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers  

- Beslissing 25-01-2021 opdrachtverklaring Natuurpunt Beheer  

Feiten/context/motivering 

De Minawerker Natuur wordt geleverd door Natuurpunt Beheer (LAVA) en de Minawerker Water wordt 
geleverd door Grijkoort-Werkplaats.  
De Minawerkers worden gefinancierd door het stadsbestuur. Daarom werd in de begroting 2x € 28000 
(6130990) gevraagd.  
Aan inkomstenzijde wordt rekening gehouden met een subsidie van 0,42 VTE Water en 0,53 VTE 
Natuur, goed voor resp. € 5208 en € 6.584,40 subsidie.  
Met Natuurpunt Beheer (LAVA) loopt een jaarlijks automatisch verlengbaar contract voor de volgende 
taken:   
730u - maaien trage wegen  
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130u – Maaiwerken o.m. oude spoorlijn 87 
400u - Hakhout- en middelhoutbeheer o.m. oude spoorlijn 87  
130u - Maaien bermen, taluds, hooilanden en –weiden o.m. terrein Sparta Savooistraat 
120u - Bestrijden invasieve exoten 
80u – aanplanten en vrijstellen bosplantsoen 
16u - Plaatsen en verwijderen amfibieënschermen Fiertelmeers en Riekestraat 
40u – aanleg infrastructuur zoals hekjes voor wandelpaden 
Met bijstand van 1 VTE Mina werker WATER kunnen de kerkhoven pesticidenvrij beheerd worden. 
Taken op jaarbasis:  
1550u - maaien en onderhouden grindgras kerkhof Engelsenlaan en Hogerlucht 
150u – schoonmaken van de kerkhoven 
50u – herstel grindgras  

Besluit: 

Artikel 1:  
De samenwerking met Grijkoort Werkplaats voor onderhoud van de kerkhoven wordt verder gezet in 
2021. Hiertoe wordt de voorgestelde overeenkomst 2021 ondertekend.  
 

Mobiliteit 

4. Politiebesluit vaccinatiecentrum COVID-19 in COC – Nieuwebrugstraat. Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
- De nieuwe gemeentewet, artikel 135 
- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 

maart 1968;  
- 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 en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij 

de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens worden 
bepaald;  

Feiten/context/motivering 

In de COC zal een vaccinatiecentrum opgericht worden ter bestrijding van de coronapandemie vanaf 
1 maart 2021. Deze activiteit geeft aanleiding tot het treffen van passende beperkingsmaatregelen op 
het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid. Er wordt 
gestart met 1 vaccinatielijn (max. 25 personen/u) en later opgeschaald naar 2 tot 3 vaccinatielijnen (in 
nood eventueel tot 4 vaccinatielijnen maar in principe max. 3).  
Het ruime publiek zal via de nodige bewegwijzering afgeleid worden naar de 4 parkings in de 
omgeving: parking Portois, parking Ferrant, parking Emmaüs, stationsparking waar voldoende 
parkeerplaatsen zijn om de verwachte parkeerdruk op te vangen. 
Ter hoogte van de COC in de Nieuwebrugstraat zelf worden zones afgebakend voor het parkeren van 
specifieke doelgroepen (aan de kant van de pare huisnummers): 

- tussen E. De Malanderplein en COC: parkeerzone voor collectief vervoer (taxi’s, 
mindermobielencentrales, vervoer mutualiteiten,…) 

- ter hoogte van COC: kiss and ride  
- ter hoogte van Nieuwebrugstraat 4 tem Nieuwebrugstraat 18: parkeerzone voor mindervaliden 
- van Nieuwebrugstraat 22 tot Poermagazijnstraat: zone voor kortparkeren (max. 1u) 

Aan de kant van de onpare huisnummers worden geen parkeerbeperkingen opgelegd en kan vrij 
geparkeerd worden. 
De Lijn heeft reeds tijdelijk een extra belbushalte voorzien aan de ingang van de COC vanaf 1 maart. 
Voor de fietsers zullen extra mobiele fietsenstallingen voorzien worden. 

Besluit: 

Artikel 1:  
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Gaat akkoord met het invoeren van volgende parkeerbeperkingen van 1 maart 2021 tot 31 oktober 
2021 in de Nieuwebrugstraat aan de kant van de pare huisnummers tussen E. De Malanderplein en 
Poermagazijnstraat: 

- tussen E. De Malanderplein en COC: parkeerzone voor collectief vervoer (taxi’s, 
mindermobielencentrales, vervoer mutualiteiten,…). Dit wordt aangeduid door het verkeersbord 
E1 met onderbord ‘collectief vervoer vaccinatiecentrum’ + onderbord type GXa/GXb 
respectievelijk aan het begin en einde van de zone.  

- ter hoogte van COC: zone voor kiss and ride. Dit wordt aangeduid door het verkeersbord E1 
met blauw onderbord ‘kiss & ride vaccinatiecentrum’ + onderbord type GXa aan het begin van 
deze zone thv Nieuwebrugstraat 4 

- ter hoogte van Nieuwebrugstraat 4 tem Nieuwebrugstraat 18: parkeerzone voor mindervaliden. 
Dit wordt aangeduid door het verkeersbord E9a met pictogram mindervaliden met onderbord 
GXa aan het begin van deze zone thv Nieuwebrugstraat 18 

- van Nieuwebrugstraat 22 tot Poermagazijnstraat: zone voor kortparkeren (max. 1u) Dit wordt 
aangeduid door het verkeersbord E9a met pictogram blauwe schijf met onderbord ‘max. 1u’ + 
onderbord type GXa aan het begin van deze zone thv Nieuwebrugstraat 36 

Artikel 2: 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
Artikel 3: 
De overtredingen op de bepalingen van dit besluit zullen vervolgd en gestraft worden met enkele 
politiestraffen. 
Artikel 4: 
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde. 
 

Leven en welzijn 

5. Aanvragen van een 1ste verlenging voor het project 'Groeien in diversiteit - Gericht 
ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 40§1 en 56§1. 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 oktober 2020 aangaande de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 
in functie van het project 'Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in het omgaan 
met diversiteit in de klas’ 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 november 2020 aangaande dit project en de goedkeuring 
van de samenwerkingsovereenkomst. 

Relevante documenten 

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

- Brief van de provincie Oost-Vlaanderen d.d. 5 juni 2020 aangaande het project 'Groeien in diversiteit 
- Gericht ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. 

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

- Mail d.d. 11 februari 2021 van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw met de eerste 
verlengingsaanvraag voor de projectsubsidie bij de Provincie Oost-Vlaanderen voor het project 
'Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de 
klas' 

Feiten/context/motivering 

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



 

 5/6 

Dit is een project dat betrekking heeft op het secundair onderwijs in Ronse. 
Deze samenwerking is er gekomen naar aanleiding van een projectoproep van de provincie Oost-
Vlaanderen in 2020. De deputatie verleende, nadat een projectaanvraag werd ingediend, een subsidie 
van 10.000,00 EUR voor bovenstaand project.  
De subsidie wordt uitbetaald als volgt : 
- voor 31 augustus 2020 70 % van het toegekende bedrag 
- de resterende 30 % wordt ontvangen nadat het eindrapport (toe te sturen uiterlijk 30 september 
2021) werd goedgekeurd. 
Deze subsidie beoogt duurzame effecten in de betrokken scholen. De provincie verwacht dan ook via 
de opvolging en het eindrapport te vernemen hoe aan die duurzaamheid gewerkt zal worden. 
Het samenwerkingsverband bestaat uit volgende deelnemers : de stad Ronse, Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen, en de 2 secundaire scholen in Ronse nl. Go! Da Vinci Campus Ronse en Katholiek 
Onderwijs Ronse – Campus Glorieux Secundair. 
Met dit project is het de bedoeling de leerkrachtenteams van de 2 secundaire scholen in Ronse te 
versterken in het omgaan met de grote diversiteit waarmee ze meer en meer in de klas 
geconfronteerd worden. Leerkrachten geven aan dat lesgeven ingewikkeld/moeilijker geworden is, 
omdat de groepen waar zij les aan geven steeds diverser worden. De homogene klasgroep is al lang 
verleden tijd. Het ontbreekt leerkrachten aan handvaten, vaardigheden en competenties om met deze 
grote diversiteit om te gaan of ze voelen zich onzeker om met deze groeiende diversiteit om te gaan. 
Op basis van het wetenschappelijk diversiteitsscreeningsinstument (DISCO) van ‘diversiteit en leren’ 
van de UGent brachten ze dit schooljaar (2020-2021) in kaart rond welke elementen van diversiteit 
leerkrachten zich minder vaardig voelen. Met een kerngroep per school gingen ze aan de slag met 
deze resultaten om prioriteiten te bepalen en te sensibiliseren rond het thema. In beide scholen werd 
de armoedeproblematiek vanuit DISCO naar voor geschoven. In beide scholen stelden ze ook vast 
dat er eerst nog nood is aan sensibiliseren rond de problematiek van armoede voor ze naar een 
concreet traject met leerkrachten kunnen overgaan. Daar wordt dit schooljaar sterk op ingezet.  
Volgend schooljaar (2021-2022) willen ze dan heel concreet inzetten op het vormen en coachen van 
leerkrachten rond inzichten en handvaten om te “groeien in diversiteit” zodat de leer- en slaagkansen 
van kwetsbare leerlingen vergroten. In dit tweede schooljaar willen ze enerzijds heel concreet inzetten 
op handvaten voor leerkrachten om het ‘pygmalioneffect ‘positief in te zetten voor kwetsbare 
leerlingen. Al sinds de jaren ’60 toont onderzoek aan hoe belangrijk de verwachtingen van de 
leerkrachten zijn voor de resultaten van leerlingen. Leerkrachten hiervan bewust maken en hen 
concrete handvaten geven om hier klasintern mee aan de slag te gaan, daar willen ze samen op 
inzetten. Beide scholen wensen hier ook intensief over uit te wisselen en van elkaar te leren. 
Het lokaal bestuur Ronse stelde hiervoor de subsidie van 10.000,00 EUR, ontvangen van de provincie 
Oost-Vlaanderen (reeds 70 % ontvangen voor het eerste project), ter beschikking in functie van 
personeelskosten en werkingskosten. 
Met het oog op de verlenging van dit project wordt opnieuw de medewerking gevraagd van het lokaal 
bestuur Ronse en de beide secundaire scholen. Na goedkeuring door de Provincie Oost-Vlaanderen 
zal opnieuw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden met Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen vzw die het project zal aansturen. 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw staat in voor de praktische organisatie.  
Opnieuw is het de bedoeling de opdracht uit te voeren door de inzet van : 

 10 % VTE onderwijsopbouwwerker samenlevingsopbouw : 5.000,00 EUR 
 5.000,00 EUR voor werkingskosten, opleidingen en voor scholen die een zorguur wensen in de 

kopen bij de Vlaamse Overheid. 
Daarnaast worden ook middelen ingezet van de convenant Onderwijsopbouwwerk. Elke school zet 
tevens 1 extra zorguur in voor het welslagen van het project. 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw staat in voor een continue personeelsbezetting om de 
doelstellingen te bereiken.  

Besluit: 

Enig artikel: 
Haar goedkeuring en medewerking te verlenen aan de eerste aanvraag tot verlenging van de 
projectsubsidie voor de uitvoering van het door de Provincie Oost-Vlaanderen gesubsidieerde project 
‘Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas’ 
in samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw. 
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Varia 

6. Deelname TV-format "MT in the City" 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 §3, 3°. 

Relevante documenten 

Nota “MT in the City” 

Feiten/context/motivering 

Het productiebureau MT TV contacteerde de stad Ronse in verband met een mogelijke deelname aan 
het programma “MT in the City” (op Kanaal Z). De stad Ronse krijgt hierbij het aanbod om mee te 
stappen in dit TV-format. Het aanbod bestaat uit 4 infoblokken (1,5 minuten) afgewisseld met een 
reportage over een Ronses bedrijf. Deze blokken vormen één geheel met de stad Ronse als rode 
draad. De stad is vrij deze infoblokken zelf in te vullen. Dit kan zowel toeristisch als economisch. Ook 
de keuze van de deelnemende bedrijven kan door de stad aangestuurd worden. De beelden zijn 
achteraf ook te gebruiken door de stad. 
Dit format biedt de kans om de stad Ronse voor te stellen aan een specifieke doelgroep (Kanaal Z). 
De kostprijs bedraagt hiervoor € 7500,00 of € 10.000, 00.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Het College gaat akkoord om in te tekenen op het aanbod van MT TV voor de participatie aan het TV-
programma “MT in the City” op Kanaal Z, waarbij de stad een bijdrage krijgt (4 x 1,5 minuten), 
afgewisseld met een reportage van 3 minuten van 3 (of 4 bedrijven). 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


