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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 1 MAART 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 

Mobiliteit 
1. Aanvullend reglement Houtstraat - beperkte doorgang "2m" - beslissing 
2. Aanvullend reglement Franklin Rooseveltplein - De Vrijheid - passage zwaar verkeer - 
beslissing 
3. Aanvullend reglement Pierre D'Hauwerstraat 5 - Hendrik Consciencestraat 50 - Ephrem 
Delmottestraat - Nijverheidsstraat 16 - voorbehouden parkeerplaatsen voor opladen elktrische 
voertuigen - beslissing 

Leven en welzijn 
4. Samenwerkingsovereenkomsten Stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw 
in functie van het lokaal sociaal beleid - buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk 2022. 
Goedkeuring. 

Vrije tijd 
5. Aanstellen evenementenbureau voor de organisatie van het zomerfestival te Ronse 2021. 
Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Mobiliteit 

1. Aanvullend reglement Houtstraat - beperkte doorgang "2m" - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens wordt bepaald;  
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
De beslissing van de gemeenteraad van 18 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 

Feiten/context/motivering 

Het stadsbestuur ontving meldingen over de passage van zwaar verkeer in de Houtstraat die schade 
veroorzaakt aan het openbaar en privaat domein gezien de geringe breedte van de straat. 
De verkeerscommissie heeft in zitting van 18 januari 2021 voorgesteld om aan de Fortuinberg ter 
hoogte van de IJsmolenstraat  een bord beperkte breedte “2m” te plaatsen en een bord F45b – 
doorlopende straat.  
De Fortuinberg behoort tot de stadswegenis. 

Besluit: 

Artikel 1:  
In de Houtstraat vanaf de Fortuinberg wordt een verbod ingevoerd voor doorgang van voertuigen met 
een breedte van meer dan 2m. 
Artikel 2: 
Dit zal aangeduid worden aan de Fortuinberg ter hoogte van de IJsmolenstraat met een bord C27 
“2m”” en een bord F45b. 
 

2. Aanvullend reglement Franklin Rooseveltplein - De Vrijheid - passage zwaar verkeer - 
beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De  nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968;  
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;  
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;  
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van verkeerstekens wordt bepaald;  
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;  
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen;  
De beslissing van de gemeenteraad van 18 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie van 
bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad van 21 oktober 2002 betreffende het invoeren van een beperking 
op het zwaar vervoer tot 5 ton met uitzondering van plaatselijk verkeer in het stadscentrum; 
De collegebeslissing van 6 april 2020 betreffende de verkeerscirculatie in het stadsdeel De Vrijheid. 

Feiten/context/motivering 

Het stadsbestuur ontving reeds verschillende meldingen over zwaar verkeer dat zich regelmatig 
vastrijdt in de voetgangerszone - De Vrijheid.  
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Hierdoor ontstaat telkens ernstige verkeershinder en wordt er schade aangebracht aan het openbaar 
domein. 
De verkeerscommissie van 18 januari 2021 stelt voor om op het Franklin Rooseveltplein richting Sint-
Martensstraat, net voorbij de Peperstraat een bord C27 te plaatsen met vermelding doorgang beperkt 
tot 2 meter. 
Het Franklin Rooseveltplein behoort tot de stadswegenis.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Op het Franklin Rooseveltplein net voorbij de Peperstraat, richting Sint-Martensstraat wordt een 
verbod ingevoerd voor doorgang van voertuigen met een breedte van meer dan 2m. 
Artikel 2: 
Dit zal aangeduid worden met een bord C27 “2m”.  
 

3. Aanvullend reglement Pierre D'Hauwerstraat 5 - Hendrik Consciencestraat 50 - Ephrem 
Delmottestraat - Nijverheidsstraat 16 - voorbehouden parkeerplaatsen voor opladen 
elktrische voertuigen - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968; 
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 18 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
Het Koninklijk Besluit van 29 januari 2014 waarbij een nieuw onderbord werd ingevoerd voor het 
aanduiden van voorbehouden parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen; 
De nota MOB&DZH 2016/053 en de beslissing door het college van burgemeester en schepenen van 
27 juni 2016 akkoord te gaan om via Fluvius, gratis, 16 laadpalen voor elektrische voertuigen te laten 
voorzien overeenkomstig het spreidingsplan voor de jaren 2016 – 2020. 

Feiten/context/motivering 

Er is nood is aan oplaadpunten voor elektrische voertuigen in het centrum van de stad door de 
toename van elektrische voertuigen. 
In de verkeerscommissie van 6 februari 2020 werd gunstig geadviseerd om per laadpaal 2 
parkeerplaatsen voor te behouden voor het opladen van elektrische voertuigen in de Pierre 
D’Hauwerstraat 5, de Hendrik Consciencestraat 50 en de Ephrem Delmottestraat volgens het 
spreidingsplan 2016-2020.  
De laadpaal voor de Nijverheidsstraat wordt geplaatst via “laadpaal volgt wagen” voor de bewoner van 
de Georges Desmetstraat 41 die een elektrisch voertuig aangekocht heeft waarvoor in de nabije 
omgeving geen laadpaal beschikbaar is. 
De Pierre D’Hauwerstraat, de Hendrik Consciencestraat, de Ephrem Delmottestraat en de 
Nijverheidsstraat behoren tot de stadswegenis. 

Besluit: 
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Artikel 1:  
Er worden 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen in de Pierre 
D’hauwerstraat 5 – Hendrik Consciencestraat 50 – Ephrem Delmottestraat (thv. hoek Bredestraat) en 
Nijverheidsstraat 60. 
Artikel 2:  
De voorbehouden parkeerplaatsen worden aangeduid met het verkeersbord E9a met onderbord type 
VII (blauw bord met witte stekker). 
 

Leven en welzijn 

4. Samenwerkingsovereenkomsten Stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 
vzw in functie van het lokaal sociaal beleid - buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk 
2022. 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. 

- De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 februari 2021, waarbij 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. 

Relevante documenten 

- De samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – Buurtopbouwwerk 2022 met bijlage en 
Onderwijsopbouwwerk 2022 met bijlage. 

- Mail van de heer Hennion Wouter d.d. 28 januari 2021 met vraag tot verdere verlenging. 

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 en 2021 
een subsidie voorzien van € 275.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 25.000 voor 
werkingskosten.  
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Voor de uitvoering van de opdracht onderwijsopbouwwerk werd  voor 2020 en 2021 een subsidie 
voorzien van € 250.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 20.000 voor werkingskosten. 
Deze werden goedgekeurd op de Gemeenteraad van 18 november 2019. 
Het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 februari 2021 besliste dat de 
samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen vzw voor de opdracht 
buurtopbouwwerk en voor de opdracht onderwijsopbouwwerk worden 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. 
In uitvoering van deze beslissing worden de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor 2022 voor 
goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en vervolgens voor 
definitieve goedkeuring door de gemeenteraad. 

Voorstel 

Op voorstel van het afdelingshoofd Leven en Welzijn. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw Oost – 
Vlaanderen vzw voor de opdracht buurtopbouwwerk en voor de opdracht onderwijsopbouwwerk van 1 
januari 2022 tot en met 31 december 2022. Een verdere verlenging is mogelijk mits een jaarlijkse 
gunstige evaluatie en na bespreking van het Armoedebeleidsplan. 
Artikel 2: 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze aangelegenheid te agenderen op de 
gemeenteraad. 
 

Vrije tijd 

5. Aanstellen evenementenbureau voor de organisatie van het zomerfestival te Ronse 2021. 
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 41, §1, 1° (Waarde ligt 
lager dan de drempel). 
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 nr 2021/426 – Aanstelling evenementenbureau voor de organisatie van het zomerfestival te 
Ronse – editie 2021 
Feiten/context/motivering 
Gedurende de maanden juli en augustus vindt er jaarlijks een zomerfestival plaats, bestaande uit  
twee blokken, zijnde enerzijds de “pleinconcerten” en anderzijds “Ronse op Scène” (ROS). Dit gaat 
door op meerdere data en op meerdere centrale plaatsen in het centrum van de stad.  
Wegens de kritieke situatie omtrent Covid-19 konden er in 2020 uitzonderlijk geen zomerconcerten 
plaatsvinden.  
Dit jaar wordt er, omwille van de betere Covid-19 vooruitzichten, geopteerd om het zomerfestival wel 
te laten doorgaan, weliswaar in een aangepaste versie. Er wordt voorgesteld om 7 pleinconcerten te 
organiseren gedurende de maanden juli, augustus en september waarbij het grotere “Ronse op 
Scène” concert vervalt.  De toegang tot de concerten zal zoals andere jaren voor iedereen gratis zijn. 
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De organisatie van dit gebeuren vergt de nodige professionaliteit en specifieke kennis van zaken van 
de evenementensector. Daarom is het aangewezen om voor dit project een een evenementenbureau 
aan te stellen. Het is de bedoeling dat deze externe partner de volledige voorbereiding en de 
uitvoering van het festival voor zijn rekening neemt.  
Er dient een sterke klemtoon gelegd te worden op de betrokkenheid van de lokale horeca, de lokale 
middenstand en de plaatselijke verenigingen met de festiviteiten. Tevens wordt gevraagd om zo veel 
mogelijk lokaal talent te integreren in het concertprogramma. 
Het lokaal bestuur voorziet voor dit project een maximum budget van € 45.000,- incl. 21% btw.  
Niettemin staat het de externe partner vrij om in bijkomende inkomsten te voorzien. 
In dit kader van deze opdracht “Aanstellen evenementenbureau voor de organisatie van het 
zomerfestival te Ronse - editie 2021” werd een bestek met nr. 2021/426 opgemaakt. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode  
AR 6130990 / BI 07193. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Het bestek met nr. 2021/426 en de raming voor de opdracht “Aanstellen evenementenbureau voor de 
organisatie van het zomerfestival te Ronse - editie 2021” 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.  
Artikel 3: 
De raming bedraagt € 37.190,08 excl. btw of € 45.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelings-procedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 5: 
Volgende kandidaten worden uitgenodigd om voor deze opdracht een offerte in te dienen : 
- Baguet Rudy / Bellinck Johannes (TV in oprichting), Gustav Royerslaan 136/201 te 9600 Ronse; 
- Pete's Promotions, Pladutsestraat 1 te 9690  Kluisbergen; 
- Maspoe bvba, Bossestraat 25 te 9420 Erpe-Mere; 
- Clockwork bvba, Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 41 te 9000 Gent. 
Artikel 6: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode  AR 
6130990 / BI 07193. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


