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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 15 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 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen" op 4 april 2021. Beslissing. 
2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
wielerwedstrijd "Ronde van Moeskroen" op 5 april 2021. Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Wegen- en rioleringswerken Kleine Marijve en deel Zenobe Grammestraat - goedkeuring van 
het proces-verbaal van voorlopige oplevering en de eindafrekening 
4. Goedkeuring stadsaandeel in de herstelling van de toplaag in de Hoogstraat, de Oswald 
Ponettestraat en deel van de Engelsenlaan. Goedkeuring. 
5. Grondverkopen van 5 woningen waarvan 3 woningen gelegen in de Albert Massezstraat 
huisnummers  23, 25 en 27, een woning gelegen in de Ephrem Delmottestraat 48 en een woning 
gelegen in de Florent Devosstraat 6. Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 
6. Resultaten zwerfkattenproject 2020 en zwerfkattenbeleid 2021. Kennisname 

Economie 
7. Deelname aan de 'Week van de Markt' - Provincie Oost-Vlaanderen. Goedkeuring. 
8. Deelname project Onderneem Er Op Uit- provincie Oost-Vlaanderen.  Beslissing. 

Vrije tijd 
9. Gebruik zaal Stedelijke Jeugddienst door Chiro OndergRonse (Beslissing) 
10. Herinrichting back-office bibliotheek. Aankoop nieuw kantoormeubilair en nieuwe 
vloerbekleding. Beslissing. 

Varia 
11. Samenwerking Roularta : stadsberichten & Ronse uw Stad.  Goedkeuring. 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
12. Terbeschikkingstelling van een deel van het gebouw van De Brouwerij voor VZW Lejo Ronse.  
Goedkeuring. 
13. Herstellen Asfaltwegen 2021. Goedkeuring ontwerp en raming. 
14. Grondaankoop in de Geraardsbergenstraat voor de realisatie van de buurtweg nummer 1. 
Beslissing 
15. Verwerving van een woning te Geraardsbergenstraat 47 van De Nieuwe Haard voor de 
realisatie van buurtweg nummer 1. Goedkeuring. 
16. Aankoop in der minne van een perceel grond in de Georges Desmetstraat voor de realisatie 
van de rooilijn van de Georges Desmetstraat. Beslissing 
17. Inrichting van het binnenplein Familia. Goedkeuring ontwerp en raming. 
18. Ontwerp van rooilijnplan en voorlopig onteigeningsbesluit voor de onteigening voor het 
algemeen nut in het kader van de herinrichting van de Mussenstraat, Steenveldstraat en 
Blokstraat. Goedkeuring. 

Mobiliteit 
19. Schrijven d.d. 12 maart 2021 van de NMBS inzake de motie tegen de plannen van de NMBS 
om het stationsloket in Ronse definitief te sluiten. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen" op 4 april 2021. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het 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 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 

De aanvraag van VZW Ria, Harensesteenweg 228 in 1800 Vilvoorde, organisator van de 
wielerwedstrijden ‘Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen’ en ‘Ronde van Vlaanderen voor 
Mannen/Elite’, om op zondag 04 april 2021 deze wedstrijden te laten voorbij trekken in Ronse,  
Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op 
het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 

Artikel 1:  
Op zondag 04 april 2021, tussen 10u00 en 17u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren in :  
- Ten Houte, tussen de Holle Weg en de N454 
- de Koekamer 
- de Ninoofsesteenweg, tussen de Breucq en de Kanarieberg, kant richting Ronse-centrum 
- de Kanarieberg 
- de Boekzittingdreef, tussen Kanarieberg en Rijkswachtdreef 
- de Rijkswachtdreef 
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- de Ommegangstraat, tussen de Rijkswachtdreef en de Kruisstraat; 
- Hogerlucht, van huisn° 112 tot de Kammeland; 
- Broeke, tussen de Kammeland en de Glorieuxlaan; 
- in de Oudestraat 
- in de Kruisstraat, van het huisn° 375 tot het kruispunt met de Ommegangstraat 
- de Zandstraat,  
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1. 
artikel 2.  
Op zondag 04 april 2021, vanaf 12u00 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, is 
het voetgangersverkeer, verboden in:  
- de Kanarieberg  
- de Boekzittingdreef, tussen de Kanarieberg en de Bosredestraat – Rijkswachtdreef 
- de Rijkswachtdreef 
- Hogerlucht, nabij het kruispunt met de Ommegangstraat 
- Oudestraat, vanaf het huis nr 155 tot het kruispunt met de Kruisstraat 
- in Kruisstraat, tussen de Oudestraat en het huis nr 345.  
- in de Zandstraat  
De maatregel zal worden aangeduid met verkeersborden C19.  
artikel 3.  
Op zondag 04 april 2021, tussen 10u00 en 12u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
verkeersverbod in te voeren, met uitzondering van het plaatselijk verkeer:  
- op de Kanarieberg 
- in de Boekzittingdreef, tussen de Kanarieberg en de Rijkswachtdreef 
- in de Rijkswachtdreef 
- in de Oudestraat, vanaf het kruispunt met de Klevestraat tot de Kruisstraat 
Het verbod zal aangeduid worden met een bord C3 voorzien van onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk 
verkeer’ op schraag 
artikel 4.  
Op zondag 04 april 2021, tussen 12u00 en 17u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
verkeersverbod in te voeren :  
- op de Kanarieberg 
- in de Boekzittingdreef, tussen de Kanarieberg en de Rijkswachtdreef 
- in de Rijkswachtdreef 
- in de Ommegangstraat, tussen Hogerlucht en de Kruisstraat. 
- in de Oudestraat,  
- in de Zandstraat  
Het verbod zal aangeduid worden met een bord C3 op schraag.  
artikel 5.  
Op zondag 04 april 2021, tussen 09u30 en 18u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
verkeersverbod in te voeren, met uitzondering van het plaatselijk verkeer :  
- in de Berchemsesteenweg, tussen de Zonnestraat en de Zandstraat. 
Het verkeersverbod zal aangeduid worden met een bord C3  met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk 
verkeer’ op schraag. 
artikel 6.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
artikel 7.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
artikel 8.  
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.  
 

2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
wielerwedstrijd "Ronde van Moeskroen" op 5 april 2021. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  



 

 4/23 

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het 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 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 

De aanvraag van de heer Vandenbroucke Jean-Luc, rue Marie-Henriette 26 in 7700 Moeskroen, 
koersdirecteur voor de wedstrijd ‘Ronde van Moeskroen’, om op maandag 05 april 2021 de 
wielerwedstrijd te laten doortrekken te Ronse; 
Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 

Artikel 1:  
Op maandag 05 april 2021 zal, vanaf 13u30 tot 15u00 en zeker tot het einde van de doortochten, 
parkeerverbod gelden :  
- langs de Berchemsesteenweg, tussen de woningen n° 12 en n° 26 
- Karnemelkbeekstraat, tussen de Rozenaaksesteenweg en Langveld. 
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1.  
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 tegenwoordig 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.  
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

3. Wegen- en rioleringswerken Kleine Marijve en deel Zenobe Grammestraat - goedkeuring 
van het proces-verbaal van voorlopige oplevering en de eindafrekening 

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 2021/024 van de technische dienst. 
- Proces-verbaal van voorlopige oplevering “Wegen- en rioleringswerken Kleine Marijve en deel 

Zenobe Grammestraat” dd 19/02/2021 opgemaakt door dhr. stadsingenieur De Brakeleer. 
- Notullen gemeenteraad 02/09/2019 houdende goedkeuring ontwerp. 
- Notullen schepencollege dd 10/02/2020 houdende goedkeuring gunning aan Grondwerken De 

Mol bvba. 
- Eindafrekening van de werken “Wegen- en rioleringswerken Kleine Marijve en deel Zenobe 

Grammestraat” opgemaakt door de technische dienst op 05/03/2021. 
- Overzicht van de uitvoeringstermijn. 
- Aanvraag en goedkeuring termijnverlenging en schorsing. 
- Goedkeuring meerwerken en overschrijding vermoedelijke hoeveelheden. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbesluit dd 2 september 2019 werd het ontwerp “Wegen- en rioleringswerken 
Kleine Marijve en deel  Zenobe Grammestraat” en de raming ten bedrage van 410.776,30 euro, 
btw exclusief – 497.039,32 euro, btw inclusief, goedgekeurd. 
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- Bij collegebeslissing dd 10 februari 2020, werd akkoord gegaan met de gunning van de werken 
aan de firma Grondwerken De Mol bvba uit Zeveneken voor de som van 407.093,44 euro, btw 
exclusief – 492.583,06 euro, btw inclusief. 

- Het totaal bedrag van de uitgevoerde werken bedraagt 447.980,05 euro, btw exclusief – 
542.055,86 euro btw inclusief.  

- De volledige som van de werken werd ten laste genomen door Aquario. 
- Tijdens de uitvoering van de werken werden goedgekeurde meerwerken uitgevoerd  en een 

aantal posten van vermoedelijke hoeveelheden overschreden, o.a. bijkomende 
huisaansluitingen, meer boordstenen geplaatst, bijkomende fundering. 

- Op 19 februari 2021 werd overgegaan tot voorlopige oplevering der werken. Er werden een 
aantal opmerkingen geformuleerd. Als aan deze opmerkingen zijn voldaan, kan worden 
overgegaan tot vrijgave van de eerste helft van de gewone borgstelling en de volledige 
aanvullende borgstelling. 

Na beraadslaging 

Besluit: 

Enig artikel :  
De gemeenteraadsvoorzitter te verzoeken de eindafrekening en de voorlopige oplevering van de 
werken “Wegen- en rioleringswerken Kleine Marijve en deel  Zenobe Grammestraat”, uitgevoerd door 
de firma Grondwerken De Mol bvba uit Zeveneken, voor te leggen aan de eerstvolgende 
gemeenteraad. 
 

4. Goedkeuring stadsaandeel in de herstelling van de toplaag in de Hoogstraat, de Oswald 
Ponettestraat en deel van de Engelsenlaan. 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 

- Het verslag 2021/032 van de technische dienst van 10 maart 2021. 
- Offerte Farys. 

Feiten/context/motivering 

- De technische dienst heeft van Farys een prijsofferte ontvangen voor het stadsaandeel in de 
herstelling van de toplaag van de Hoogstraat, de Oswald Ponettestraat en een deel van de 
Engelsenlaan tot aan het rond punt met de César Snoecklaan. 

- De kostprijs voor het aanbrengen van 6.033m² toplaag bedraagt 89.239,95 euro exclusief btw 
en 107.980,30 euro inclusief btw. 

- Aan het schepencollege wordt gevraagd om akkoord te gaan met de offerte van Farys. 
- Het budget is voorzien in de meerjarenplanning 2021 algemene rekening 2240000 – 

beleidsitem 02000.  

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met de offerte van Farys voor het stadsaandeel in de herstelling van de toplaag van de 
Hoogstraat, de Oswald Ponettestraat en een deel van de Engelsenlaan tot aan het rond punt met de 
César Snoecklaan voor de som van 89.239,95 euro exclusief btw en 107.980,30 euro inclusief btw. 
 

5. Grondverkopen van 5 woningen waarvan 3 woningen gelegen in de Albert Massezstraat 
huisnummers  23, 25 en 27, een woning gelegen in de Ephrem Delmottestraat 48 en een 
woning gelegen in de Florent Devosstraat 6. Goedkeuring. 

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

- 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 2021/033 van de technische dienst van 11 maart 2021 
5 tabellen van grondverkoop 
 3 verkoopovereenkomsten 
2 aankoop- en verkoopbeloftes 
5 ontwerpen van akte 
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 5 ontwerpen van 
akte en 3 verkoopovereenkomsten en 2 aankoop- en verkoopbeloftes: 

- op naam van de Heer Crecescu Valentin en zijn echtgenote Mevrouw Crecescu Nina, voor een 
woning met aanhorigheden voor lot 8.01 gelegen binnen de verkaveling 9-10 van de Stadstuin, 
zijnde de woning Albert Massezstraat 23.  De grondwaarde voor deze verkoop bedraagt 
31.768,00 euro. 

- op naam van de Heer Dewitte Samuel en zijn echtgenote Mevrouw Maenhout Daphné, voor een 
woning met aanhorigheden voor lot 8.02 gelegen binnen de verkaveling 9-10 van de Stadstuin, 
zijnde de woning Albert Massezstraat 25.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 
32.318,00 euro. 

- op naam van Mevrouw Vandamme Catherine, voor een woning  met aanhorigheden lot 8.03 
gelegen binnen de verkaveling 9-10 van de Stadstuin zijnde de woning Albert Massezstraat 27. 
De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 33.418,00 euro. 

- op naam van de Heer Schelfhout Jan en zijn echtgenote Mevrouw Temmerman An voor een 
woning met aanhorigheden lot 23.13 + C03 gelegen binnen de verkaveling 4-5 van de Stadstuin 
zijnde de woning Ephrem Delmottestraat 48.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 
25.465,00 euro. 

- en op naam de Heer Crecescu Iulian en zijn echtgenote Mevrouw Crecescu Fedora voor een 
woning met aanhorigheden lot 1.03, gelegen binnen de verkaveling 1 B van de Stadstuin zijnde 
de woning Florent Devosstraat 6.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt  29.304,00 euro. 

Besluit: 

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

Wonen en omgeving 

6. Resultaten zwerfkattenproject 2020 en zwerfkattenbeleid 2021. Kennisname 

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; 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 

met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
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- Het KB 03.08.2012 meerjarenplan sterelisatie kat; 
- Besluit van 5.02.2016 ter identificatie en registratie katten. 
- Besluit van 23.02.2018 Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit 

van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de 
identificatie en registratie van katten, wat betreft de sterilisatie van katten 

Relevante documenten 

- Samenwerkingsakkoord tussen de vzw RATO, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent en het 
stadsbestuur Ronse, Grote Markt 12 te 9600 Ronse 

- Samenwerkingsakkoord tussen The Lucky Stars vzw, Rue Crimont 41, 7890 Ellezelles en het 
stadsbestuur Ronse, Grote markt 12 te 9600 Ronse 

- Verslag dd. 06.02.2020 van Dewolf Dimitri aangaande zwerfkattenproject stad Ronse 2020 

Feiten/context/motivering 

Zwerfkattenproject stad Ronse 2021 

Aanpak zwerfkatten - principe 

Sterilisatie van katten en castratie van katers is de enige efficiënte en diervriendelijke oplossing om 
het probleem van zwerfkatten aan te pakken. De gevangen dieren worden door een dierenarts 
onderzocht en indien ze gezond zijn ingeënt, gesteriliseerd of gecastreerd, gemerkt en terug 
vrijgelaten in de buurt waar ze werden gevangen. Dieren die te ziek zijn worden geëuthanaseerd.  

Dierenartsen  

Door samen te werken met de dierenartsen in Ronse die kleine huisdieren behandelen kunnen we een 
goed samenhangend project opstarten, waarmee we meerdere problemen aanpakken:  

 Professionele en efficiënte afhandeling  
 De kattenpopulatie wordt gezonder 
 Er worden minder katten geboren  
 De klachten worden aangepakt 
 Er worden minder katten geplaatst bij mensen die er niet kunnen voor zorgen 
 De dierenartsen in Ronse hebben gegarandeerd een aantal dieren te behandelen en zijn zeker 

van hun vergoeding.  

Praktisch 

Het vangen gebeurt door medewerkers van RATO. 
Gedurende 2 nachten worden op verschillende plaatsen in de tuin vangkooien uitgezet. 
Per campagne kunnen maximaal 14 adressen bediend worden.  
Sinds dit jaar wordt ook samengewerkt met het dierenasiel The Lucky Stars. Het betreft een 
proefproject van voorlopig 6 maand met als doel het zwerfkattenprobleem intensiever aan te pakken. 
Het asiel zal indien nodig wekelijks vangacties organiseren. Bij een positieve beoordeling zal met het 
dierenasiel worden verder gewerkt en de samenwerking met RATO worden stopgezet. Voor 
bijkomende info wordt verwezen naar de collegebeslissing dd. 30.11.2020.    
De meldingen van de zwerfkatten worden gecentraliseerd bij de dienst onthaal en worden dit jaar 
(2021) aan RATO overgemaakt in de maanden dat er een actie door hen is gepland. In de overige 
maanden worden de meldingen overgemaakt aan dierenasiel The Lucky Stars. 
RATO belt naar de coördinator dierenarts Annick Lorrez. In de mate van het mogelijke worden de 
gevangen katten verdeeld over 2 dierenartsen per campagne: 

Pieter Vermoere / De Pessemier Clarissa 
Philippe Moreaux / Bernard De Pourcq 
Annick Lorrez / Karen Herregodts 
Audrey Van Neste /  Renate Claeys 

Dierenasiel The Lucky Stars neemt in alfabetische volgorde contact op met de dierenartsen voor de 
behandeling van de gevangen zwerfkatten. 
De dierenartsen bepalen wat er met de dieren moet gebeuren. 
De gezonde behandelde dieren zijn herkenbaar aan een knip in het linkeroor.  
Behandelde dieren worden terug opgehaald door RATO of The Lucky Stars en terug vrijgelaten op de 
plaats van de vangst.  
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Wij melden nog dat dierenarts Renate Claeys niet langer zal deelnemen aan de vangacties wegens 
stopzetting van de praktijk. 

Tarieven 

euthanasie + afvoer kadaver € 55,00  Zonder test 
Positieve test (FIV)+ euthanasie + afvoer 
kadaver  

€ 60,00 Bij goed uitziende kat die toch 
positief is 

steriliseren na negatieve test (ook 
drachtige kattinnen) 

€ 110,00 incl observatie + test 

Castreren na negatieve test € 60,00 incl observatie + test 

Campagnes 2021  

RATO: 
Week 15 – 18 februari  
Week 19 – 22 april 
Week 21 – 24 juni 
Week 20 – 23 september 
Week 22 tot 25 november  
The Lucky Stars: 
Wekelijks in de maanden waarin geen actie van RATO. 

Facturen  

De facturen van RATO, The Lucky Stars en van de dierenartsen (voor de zwerfkatten) worden 
opgevolgd door de dienst Omgeving (Dimitri Dewolf) en de financiële dienst. 
Facturen doorsturen naar facturen@ronse.be  

                                                      Zwerfkattenacties 2020 

In 2020 waren er 4 vangcampagnes voorzien:  
Week 16 - 19 maart 2020 
Week 11 – 14 mei 2020 
Week 7 – 10 september 2020 
Week 16 – 19 november 2020 

Door de Coronapandemie liepen de vangacties dit jaar iets minder vlot dan normaal. De vangactie in 
maart werd reeds op 17 maart stopgezet met een beperkte vangst tot gevolg. Er werden 6 katten 
gevangen en behandeld. De vangacties van mei, september en november zijn wel normaal verlopen 
en leverden respectievelijk 4, 26 en 20 poezen op. Ook tijdens de vangacties die wel konden 
plaatsvinden waren er vaak adressen waar men door Corona geen kooien kon plaatsen. Er werden 
ondanks de bijzondere periode, toch nog 56 dieren behandeld. Hieruit blijkt dat een intensieve 
opvolging van het zwerfkattenprobleem in elk geval nog steeds nodig is.  
Ter vergelijking: 
2015 (start samenwerking met RATO): 114 dieren 
2016: 26 dieren  
2017: 38 dieren 
2018: 77 dieren 
2019: 60 dieren 
 

TOTAAL 1ste kw 2020        € 460,00 dierenartsen     

           €1.168,44 
RATO (€ 
389,48/mnd)   € 1.628,44 

TOTAAL 2de kw 2020           € 290,00 dierenartsen     

            
€ 

1.168,44 RATO   € 1.458,44 

TOTAAL 3de kw 2020           
€ 

2.805,00 dierenartsen     

            
€ 

1.168,44 RATO   € 3.973,44 



 

 9/23 

TOTAAL 4de kw 2020           
€ 

1.250,00       

            
€ 

1.168,44 RATO   € 2.418,44 

          

Totaal RATO 2020      

€ 
4.673,76    

totaal dierenartsen 2020     
€ 

4.055,00    

totaal zwerfkatten 2020     

€ 
8.728,76    

Contacten en gegevens 

Stad Ronse  
Onthaal:  zwerfkatten@ronse.be  
   Katrien Dussart 
   055/23 27 11 – 055/23 28 06 
Werkplaatsen:   Patrick Wandels 
   patrick.wandels@ronse.be 
   055/23 28 71 
   0473/65 04 84 
Stadhuis:  Dewolf Dimitri 
    De resultaten van het zwerkattedimitri.dewolf@ronse.be 
   055/23 27 74 
RATO   RATO@oost-vlaanderen.be  
Karel Van Moer  karel.van.moer@oost-vlaanderen.be 0496/59 06 93 
Coördinator 
Yves Bruyneel       0496/59 06 95 
Vanger 
The Lucky Stars 
Aurelie Leroy  zwerfkattenronse@gmail.com  0472/06 80 41 
Dierenartsen 
Annick Lorrez C. Lemonnierlaan 59 

9600 Ronse 
055/20 70 80  
0477/66 52 68 
 

Annick.lorrez@skynet.be  

Karen Herregodts Leuzesesteenweg 169 
9600 Ronse 

055/20 71 20 
 

karenherregodts@hotmail.com 

Philippe Moreaux  Blauwesteen 43 9600 
Ronse 

055/21 38 19 
 

Moreaux.depourcq@skynet.be  

Bernard De Pourcq Blauwesteen 43 9600 
Ronse 

055/21 38 19 
 

bernarddepourcq@hotmail.com 
 

Audrey Van Neste Fabriekstraat 33 9600 
Ronse 

055/21 69 43 
 

info@dierenartsaudreyvanneste.be 
 

Pieter Vermoere Ommegangstraat 34 
9680 Maarkedal 

0472/63 56 24 pietervermoere@hotmail.com 
 

    
Clarissa De Pessemier Berkenstraat 22 9680 

Maarkedal 
0476/ 17 58 35 info@dapanimaux.be 

   
Info voor burgers  
1. melden van overlast door zwerfkatten kan door te bellen of te mailen:  

zwerfkatten@ronse.be 
055 23 27 11 

2. RATO of The Lucky Stars contacteren de betrokkenen  
3. Behandelde dieren worden terug uitgezet op plaats waar ze gevangen zijn. 
4. als er op een bepaald adres reeds zwerfkatten gevangen zijn, maar er nog onbehandelde dieren 

lopen, dan is een nieuwe melding nodig 

Besluit: 
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Artikel 1.  

Het College van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de vangacties 2020 
en van het zwerfkattenbeleid 2021. 

 

Economie 

7. Deelname aan de 'Week van de Markt' - Provincie Oost-Vlaanderen. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 

- Projectfiche 

Feiten/context/motivering 

We ontvingen op 2 maart 2021 een mail van Team Economie van de provincie Oost-Vlaanderen met 
de vraag of de stad Ronse opnieuw wenst deel te nemen aan de 2e editie van de “Week van de 
Markt”. 
De week van de Markt (4 - 10 oktober 2021) is een samenwerking tussen de provincie Oost-
Vlaanderen, de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV), Toerisme Oost-Vlaanderen, de 
Nationale Groepering Ambulante Handel (NGAH) en de lokale besturen van Oost-Vlaanderen. 
Het projectvoorstel houdt in dat tijdens de ‘Week van de Markt’ marktbezoekers per marktdag 3 
stempels van verschillende kramen kunnen verzamelen op een spaarkaart. De volle spaarkaarten kan 
men nadien deponeren in een wedstrijdurne.  
In de week volgend op de ‘Week van de Markt’ worden de winnaars bekend gemaakt en vindt de 
uitreiking van de prijzen plaats.  
De waarde en samenstelling van de prijzen wordt door het lokale bestuur bepaald.  
 De prijzenpot bestaan uit verschillende prijzen zoals 2 x waardebon ‘Weekendje weg in Oost-

Vlaanderen’ t.w.v. € 250, 2x een etentje bij een ambassadeur Lekker Oost-Vlaams t.w.v. € 100, 
pakketten Osst-Vlaamse streekproducten en Fair Trade producten t.w.v.€ 50 en € 25. 

De deelnemende gemeenten trekken een extra volle spaarkaart per deelnemende markt bij het 
verdelen van de prijzen.  
Tijdens de ‘Week van de Markt’ wordt intensief communicatie verspreid om de marktkramers en de 
markt in beeld te brengen en om de consument bewust te maken een bezoekje te brengen aan de 
markt.  
Rolverdeling 
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV)  

 Financieren de opmaak voor - affiches  
 Promotie via Facebook 

Provincie Oost-Vlaanderen  
 bekendmaking project  
 deelname registreren en opvolgen  

-> financieren van het drukwerk van:  
 affiches  
 spaarkaarten  

-> Verdelen het drukwerk naar de gemeentebesturen  
-> Schenken prijsprijzenpot 
Nationale groepering ambulante handel (NGAH)  
-> communicatieve schakel tussen de organisatoren en de marktkramers. 
Lokale besturen van Oost-Vlaanderen  

 inschrijving voor deelname  
- officiële goedkeuring door het schepencollege  
- kennisname van de taken bij de uitvoering van dit initiatief 
- overzicht deelnemende markten  
- aantal kramen op de markt(en)  
- opsomming van de prijzenpot (grote(re) prij(s)zen + kleinere prijzen  
- aantal affiches en spaarkaarten die de stad wenst te ontvangen  
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 verspreiden van het aangeleverde drukwerk  
 vermelding ‘Week van de Markt’ in lokaal informatieblad  
 coördinatie op de markt verzekeren 
 Afspraken maken met de marktkramers rond stempels en spaarkaarten 
 opzetten (party)tent en plaatsen wedstrijdurne  
 eventueel voorzien van randanimatie bv plaatselijk bandje, ballonnenman, …(facultatief)  
 voorzien van hoofd/grotere prijs(zen) + kleinere prijzen 

Adviezen/visum 

Akkoord te gaan met de deelname aan de spaarkaartactie.  
 Er zal aan de marktkramers gevraagd worden om een waardebon van hun zaak te schenken 

voor het prijzenpakket.  
 Er zal met de marktcommissie bekeken worden of deze kan instaan voor de kosten voor de 

randanimatie (ballonplooier, …). Deze animatie zal georganiseerd worden rekening houdende 
met de geldende veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van de verspreiding van Covid-19. 

 Er zal eveneens met de marktcommissie bekeken worden of deze ook kan instaan voor de 
hoofdprijs, net zoals vorig jaar. 

 De actie zal aangekondigd worden op de website en Facebookpagina van stad Ronse. 
 1200 spaarkaarten te laten voorzien door de Provincie Oost-Vlaanderen (600 per marktdag), 

naar analogie van vorige marktactie. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Principieel akkoord te gaan om deel te nemen aan de 2e editie van de “Week van de markt” van 4 
oktober  tot en met 10 oktober 2021, een samenwerking tussen de provincie Oost-Vlaanderen, de 
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV), Toerisme Oost-Vlaanderen, de Nationale 
Groepering Ambulante Handel (NGAH) en de lokale besturen van Oost-Vlaanderen. 
 

8. Deelname project Onderneem Er Op Uit- provincie Oost-Vlaanderen.  Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

Principiële beslissing CBS dd. 29 juni 2020- deelname project ‘Onderneem Er Op Uit’- provincie Oost-
Vlaanderen 

Feiten/context/motivering 

De Diensten Economie en Egov van de provincie Oost-Vlaanderen hebben een gezamenlijk project 
uitgewerkt ‘ Onderneem Er Op Uit’. Dit EFRO-project werd opgestart op 1 maart 2020 met 
verschillende steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen. 
Met dit project wensen ze de dienstverlening naar ondernemers te verbeteren door bepaalde 
processen te gaan digitaliseren zoals bv. de aanvraag van een drankvergunning, horecavergunning, 
vergunning ambulante handel, etc. 
Op datum van 29 juni 2020 heeft het college van burgemeester en schepen een principieel akkoord 
verleend om mee te werken aan een aantal projecten in het kader van deze digitalisering. 
Ondertussen heeft de dienst lokale economie deelgenomen aan een eerste traject ‘ Service Design’ 
waarbij bepaalde processen in de dienstverlening naar ondernemers werden uitgeschreven. Dit 
Traject bestond uit 10 workshops die ondertussen zo goed als afgerond zijn. Er dient nog 1 actie 
uitgewerkt te worden in een proces, zijnde de subsidie Nieuw Ondernemerschap. Dit zal uitgewerkt 
worden door Ronse en Geraardsbergen aangezien enkel deze deelnemende steden in Oost-
Vlaanderen een subsidie voorzien voor starters. Het traject ‘ Service Design’ was niet betalend voor 
de deelnemers. 
De provincie Oost-Vlaanderen vraagt nu of het lokaal bestuur van Ronse ook kan beslissen of ze 
wenst deel te nemen aan de projecten ‘Dossierbeheersysteem’ en het Traject ‘ Quick Win’. 
Hieronder een overzicht van beide projecten: 

TRAJECT Digitale dienstverlening voor ondernemers - Dossierbeheersysteem 
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Omschrijving – Ontwikkeling van een platform voor het indienen, opvolgen en afhandelen van 
ondernemingsdossiers, zowel in het kader van lokale economie als andere beleidsdomeinen. Er zal 
worden gekozen voor een breder inzetbaar platform dat zoveel als mogelijk configureerbaar is door 
het lokale bestuur zelf, zonder codering. Integratie met Vlaamse componenten is voorzien, zoals het 
CRAB en het VKBO. 

Elk Oost-Vlaams bestuur kan afnemen van de aankoopcentrale, ook zonder het nemen van een 
principesbeslissing. 

Slechts 10 principiële beslissers kunnen tegen een voordelige prijs 4 dagen 
implementatiebegeleiding (‘inrichting op maat’) en opleiding afnemen.  

Kostprijs 

– Instapkost en recurrente kosten voor software (instap, licenties en beheer, enz.). 

– 630 EUR (4 dagen begeleiding en opleiding). 

Timing – In oktober 2020 wordt de opdracht voor het platform gegund. 

Voorwaarde – Verplichte communicatie: affiche aan de inkom van het gemeentehuis.  

Aanbod 

– Dossierbeheerplatform (en bijkomende services) af te nemen binnen aankoopcentrale i.s.m. VERA 
(Steunpunt e-government Provincie Vlaams-Brabant: https://www.vera.be/digitaledienstenmotor). 

– Het dossierbeheerplatform zal extra ontwikkeling bevatten in functie van componenten voor 
dienstverlening economie, met onder andere koppeling VKBO en integratie met e-
loketondernemers.be t.w.v. 120.000 EUR. 

Advies dienst lokale economie 
Ik stel voor om nog niet meteen mee in te stappen in dit proces. Deelname aan het project is 
arbeidsintensief en voor het Traject Service Design heb ik reeds 10 workshops gevolgd waarbij 
slechts telkens 3 of 4 lokale besturen aanwezig waren om input te geven. Uiteindelijk genieten wel alle 
deelnemers aan het project van het eindresultaat…Voor het opzetten van een Dossierbeheersysteem 
moet er ook nog overlegd worden met de ICT dienst omdat mogelijks bepaalde formulieren kunnen 
geïntegreerd worden in ons CRM systeem. De provincie Oost-Vlaanderen moet dit zelf ook nog 
uitzoeken. Daarom stel ik voor om eerst intern te bekijken wat we zelf kunnen integreren in CRM, 
alvorens over te stappen naar een nieuw software programma om de dienstverlening voor 
ondernemers te digitaliseren. 

TRAJECT Digitale dienstverlening voor ondernemers – Quick Win 

Omschrijving – Opmaak van een korte termijnactieplan en uitvoeren van prioritaire acties om de 
communicatie en dienstverlening (subsidies, erkenningen, vergunningen) voor ondernemers te 
optimaliseren. Ook voor die stads- en gemeentebesturen die nog niet digitaal bezig zijn.  

Er kunnen maximaal 20 Oost-Vlaamse besturen inschrijven voor dit traject. 

Kostprijs – 630 EUR. 

Voorwaarde – Verplichte communicatie: affiche aan de inkom van het gemeentehuis.  

Locatie – De begeleiding gebeurt zoveel als mogelijk bij de gemeente. 

Aanbod 

– Minimaal 4 dagen advies en begeleiding (afhankelijk van in te zetten profielen). 

– In overleg met het lokaal bestuur en op basis van de quickscan worden de noden en opportuniteiten 
gedetecteerd, waarvoor een plan van aanpak wordt opgemaakt. Mogelijke onderwerpen zijn onder 
andere: 

 begeleiding en eerste integratie e-loketondernemers.be, naast ondersteuning van Vlaio; 
 begeleiding implementatie dossiergericht werken; 
 begeleiding gebruik (V)KBO; 

Quick Wins: 

 Kenbaar maken van het e-loket bij ondernemers 
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 Optimalisatie websiteformulieren 
 Optimalisatie websitestructuur 
 Zelf te bepalen scenario 

Advies lokale economie: 
De dienst lokale economie stelt voor om in eerste instantie in te stappen in het project van de Quick 
Win en meerbepaald voor het project ‘ optimalisatie websiteformulieren’. De meeste 
aanvraagformulieren staan vermeld op onze website maar zijn niet digitaal in te vullen door de 
ondernemer. In dit project kan bekeken worden of de documenten ook niet online kunnen ingevuld 
worden waardoor ondernemers zich minder zullen moeten verplaatsen. Een document zou ook bv. 
enkel moeten kunnen doorgestuurd worden indien alle verplichte bijlagen toegevoegd zijn.  
Nu zien we vaak dat een ondernemer  verschillende keren een afspraak maakt om langs te komen 
met 1 document terwijl nog 5 andere ontbreken ( zeker in het geval van de vergunning 
‘Drankgelegenheid’). Dit proces zou veel efficiënter moeten kunnen verlopen. 

Adviezen/visum 

De dienst lokale economie stelt voor om in te stappen in het traject van de Quick Win voor de actie 
‘optimalisatie van de webformulieren’ maar niet in het traject ‘Dossierbeheersysteem’.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan om in te stappen in het Traject Quick Win’ van het EFRO-Project ‘Onderneem Er Op 
Uit’ van de’ ‘Dienst Economie en Egov van de provincie Oost-Vlaanderen. Stad Ronse wenst de actie ‘ 
Optimalisatie van de webformulieren voor Ondernemers’ uit te werken in dit traject. 
Artikel 2: 

Voorlopig niet akkoord te gaan om deel te nemen aan het project ‘ Dossierbeheersysteem’ van het 
EFRO-project ‘ Onderneem Er Op Uit’. 

 

Vrije tijd 

9. Gebruik zaal Stedelijke Jeugddienst door Chiro OndergRonse (Beslissing) 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 

Schriftelijke vraag via mail van Delmeire Jordan voor Chiro OndergRonse dd° 4 maart 2021. 

Feiten/context/motivering 

Via mail is er vanuit Chiro OndergRonse de vraag gekomen om in functie van de organisatie van een 
take – away/afhaal ter vervanging van hun jaarlijks eetfestijn, de polyvalente zaal van de Stedelijke 
Jeugddienst te mogen gebruiken tijdens het weekend van 26 – 28 maart. 
Uiteraard zal deze take – away Coronaproof georganiseerd worden.  
Zo wordt er tijdens de afhaalmomenten een circulatieplan opgesteld waarbij de in- en uitgang strikt 
van elkaar gescheiden worden. De afhaal wordt in een lus rond het gebouw van de Stedelijke 
Jeugddienst georganiseerd zodat op die manier er geen interactie is tussen aankomend/wachtend en 
weggaand publiek. 
Zowel aan de in- als aan de uitgang is het verplicht de handen te ontsmetten, wordt de social 
distancing van anderhalve meter ten allen tijde gevrijwaard. Verder geldt er tijdens de ganse duur van 
de afhaalmomenten een mondmaskerplicht zowel voor Chiro OndergRonse als voor de mensen die 
hun bestelling komen afhalen. 
Het gebouw van de Stedelijke Jeugddienst is onder geen enkel beding toegankelijk voor externen. 
Verder zal Chiro OndergRonse er intern streng op toezien dat de voorbereiding van de maaltijden 
Cornaproof verloopt. Denken we maar aan afstand houden, mondmasker plicht naleven, handen 
voldoende ontsmetten,… 
De opbrengsten, voortvloeiende uit deze take – away zullen aangewend worden om nieuw (spel- en 
sport)materiaal aan te kopen.  

Voordracht 
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CBS 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van de polyvalente zaal van de Stedelijke Jeugddienst 
aan Chiro OndergRonse voor de organisatie van hun take – away/afhaal tijdens het weekend van 26 – 
28 maart. De organisatoren zullen ervoor zorgen dat alles coronaproef gebeurt. 
 

10. Herinrichting back-office bibliotheek. Aankoop nieuw kantoormeubilair en nieuwe 
vloerbekleding. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2020 over het lokaal bestuur. 

Relevante documenten 

- Begeleidende nota bij het dossier (kenmerk: KDM/20210311) 
- Offerte in bijlage van de firma Sedus 
- Herinrichtingsplan in bijlage van de firma Sedus 

Feiten/context/motivering 

De bibliotheek werkt met 12 medewerkers en beschikt over 3 personeelsruimtes. In de loop van de 
tijd werden in deze personeelsruimtes regelmatig herschikkingen doorgevoerd naar aanleiding van de 
indiensttreding van nieuwe personeelsleden; het verschuiven van taken, opdrachten en de evoluties in 
materialen, procedures en processen. 
De laatste jaren is het bibliotheekteam sterk vragende partij voor een herinrichting van de back-
office, omdat de bureauruimtes niet meer voldoen aan de vereisten van een functionele en 
aangename werkplek: 

- De open kasten geven een rommelige indruk. 
- De jeugdafdeling beschikt niet over kasten maar over losse planken die tegen de muur 

bevestigd zijn voor het plaatsen van hun materialen. 
- Door de vele herschikkingen ligt de bekabeling her en der verspreid over de vloer, wat niet 

alleen slordig oogt, maar ook mogelijkheid geeft tot vallen. 
- Bij één bureau zorgt een bakje met bekabeling vlak onder het bureau voor een beperkte 

beenruimte van de medewerker. 
- De scheuren en putten in de vloerbedekking van het grootste bureau geeft risico tot vallen. 
- Medewerkers hebben niet genoeg ruimte om hun werkmateriaal en dossiers op te bergen. 
- Er zijn geen efficiënte afsluitbare kasten voor het veilig wegbergen van waardevolle 

voorwerpen zoals de tablets van de bib, de laptops voor thuiswerk. 
- Sommige oude bureaus zijn een stuk groter dan een standaard bureau waardoor het moeilijk 

is om vlot met de boekenkarren de boeken te verplaatsen. 
Deze knelpunten zijn een steeds terugkerend onderwerp in de functioneringsgesprekken van de 
medewerkers en hebben een impact op de ergonomie en het welbevinden van de medewerkers op 
het werk. 
Een herinrichting van de back-office op korte termijn dringt zich sowieso op, mede doordat: 

- het in dienst komen van een nieuwe projectmedewerker bij de bibliotheek (taalcoach), maakt 
de aankoop van een nieuw bureau en een volledige herschikking van de ruimtes zodat we 
deze persoon een plaats kunnen bieden, noodzakelijk. 

- de invoering van RFID geeft aanleiding tot de aankoop van een nieuw bureau, gezien de 
RFID personeelsplekken niet compatibel zijn met het metalen bureau van 1 
collectiemedewerker. 

- De invoering van RFID geeft aanleiding tot nieuwe en gewijzigde werkprocessen, waarvoor 
een herschikking van de back-office nodig is. 

Voorstel:  

Aankoop nieuw meubilair 

De stad heeft een raamcontract lopen bij Creat Farys met de firma Sedus, aan zeer voordelige 
prijzen. Sedus heeft verschillende hoogwaardige meubilairgamma’s voor professionele 
inrichtingen. Sedus maakte voor de bibliotheek een inrichtingsplan voor de bureauruimtes, met 
bijhorende offerte. In dit plan is voorzien in (zie bijlage bij dit dossier voor het plan): 
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- Een nieuw bureau voor elke medewerker van telkens 1m60 breed (dus in totaal 12 nieuwe 
bureaus). Noot: de mogelijkheid van flexplekken werd grondig onderzocht ter voorbereiding 
van dit dossier, maar wordt niet haalbaar geacht in de bibliotheek door de aard van het werk 
en de cyclus van de materialen. 

- Elke medewerker krijgt een afsluitbare kastruimte van 3 legplanken (dus 1 kast per 2 
personen) voor dossiermateriaal, in de onmiddellijke omgeving van haar bureau. 

- Er worden afsluitbare kasten voorzien voor waardevolle materialen en voor de actuele 
dossiers van de bib. 

- Enkel voor de boekverwerking worden open kasten voorzien zodat de flow van de materialen 
duidelijk zichtbaar en opvolgbaar is. 

Op die manier kunnen we voor elke medewerker een aangename, functionele en efficiënte werkplek 
creëren, en voor de algemene bibliotheekwerking een efficiënte back-office tot stand brengen. 
De offerte voor dit nieuwe meubilair bedraagt 17 449,55 EUR (excl. BTW)1. Dit bedrag is niet voorzien 
in het huidige budget van de bib. 
Aanpassen van de bekabeling en nieuwe vloerbedekking 

Vanwege de putten en scheuren in de huidige vloer, is het raadzaam de vloerbekleding in de bureaus 
te vervangen. De vloerbedekking moet uiteraard duurzaam zijn gezien er intensief gebruikt wordt 
gemaakt van deze vloer en er dagelijks met zware boekenkarren over gereden wordt.  
De technische dienst informeerde hiervoor: Een vloerbedekking in vinyl is sterk, is duurzaam en 
heeft een lange levensduur. De kostprijs is bij benadering 45 euro/m2. Voor een totale bureauruimte 
van 90m2 bedraagt de totale kostprijs voor een nieuwe vloerbekleding 4050 euro. Deze kostprijs is 
momenteel niet begroot in het budget van de bib. 
De informaticadienst is vragende partij om bij een herinrichting van de back-office de bekabeling te 
herorganiseren en te hergroeperen, zodat deze veilig weggewerkt en weggeleid kan worden. 
Schilderen van de bureauruimtes 

Het is reeds lang geleden dat de bureauruimtes geschilderd werden en de muren zijn zeer vuil. De 
ruimtes zouden geschilderd kunnen worden door de technische dienst. De aankoop van de verf kan 
gebeuren binnen het reguliere werkingsbudget voor de bibliotheek. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met de aankoop van professioneel nieuw kantoormeubilair voor de back-office van de 
bibliotheek. Het benodigde bijkomende investeringsbudget van 17 500 euro exclusief BTW wordt 
hiertoe ingeschreven bij een eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan.  
Artikel 2:  
Gaat akkoord met het aankopen en plaatsen van een nieuwe vloerbekleding in de bureauruimtes van 
de bib. Het bijkomende benodigde budget van 4050 euro exclusief BTW wordt hiertoe voorzien bij 
een eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan.  

Varia 

11. Samenwerking Roularta : stadsberichten & Ronse uw Stad.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 §3, 3°. 
Het decreet Bestuursdecreet van 7 december 2018, titel II, hoofdstuk 1. 

Relevante documenten 

Nota “Samenwerking Roularta” 
Bijlage “Samenwerking Roularta stadsberichten” 

Feiten/context/motivering 

                                                      
1 De oorspronkelijke offerte bedraagt 22 660 euro excl. BTW, maar we kunnen hier bepaalde zaken uit 
schrappen die niet nodig zijn, waaronder de voorziene bureaustoelen. Deze zijn nog niet aan vervanging toe.  
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Reeds jarenlang heeft de stad Ronse een kolom met “stadsberichten” in de lokale pers. De laatste 
jaren is dit in De Streekkrant (Roularta). Sinds 24 februari is De Streekkrant veranderd van look & feel. 
Zo wordt het papier van nu zwaarder en witter. Inhoudelijk zullen de artikels meer positief nieuws 
bevatten, en meer lokale berichtgeving. De Streekkrant zal vanaf nu tweewekelijks verschijnen (tot 
voor kort was dat wekelijks). Deze verandering heeft ook gevolgen voor onze stadsberichten die vanaf 
nu dus tweewekelijks zullen zijn. Er wordt vanaf nu gewerkt met vaste redactiestroken met een vaste 
lay-out (zie bijlage). Zes redactiestroken worden ter beschikking gesteld voor Ronse en Oudenaarde. 
Het lokaal bestuur Ronse krijgt twee gratis redactiestroken. Dit op basis van de huidige regeling. Een 
derde strook kan het bestuur aankopen voor € 100 per week. Het aankopen van deze derde strook 
zou betekenen dat er meer ruimte vrijkomt. Hierdoor kan er werk gemaakt worden van meer 
inhoudelijke artikels in plaats van de korte berichtjes, zoals tot nog toe het geval was.   
Voor het jaarlijks informatiemagazine “Ronse Uw Stad” werkte de stad tot 2020 samen met Rondom, 
waarbij Rondom instond voor de uitgave (opmaak, druk en bedeling) van het magazine. Aangezien de 
werking van Rondom werd stopgezet in Ronse (faillissement), moest de stad op zoek naar een 
nieuwe kandidaat-uitgever. De contacten hierover met Roularta waren positief. Wat hen betreft is het 
haalbaar om in te staan voor de uitgave van het infomagazine als een deel van de investering (lees 
kost) door het lokaal bestuur kan gedragen worden. Concreet gaat het over een bedrag € 5.000 (excl. 
BTW). De rest van de kosten worden gedekt door advertentiewerving. De keuze zou zijn om hierbij te 
opteren voor een tweejaarlijks magazine i.p.v. jaarlijks zoals voorheen. Dit zorgt alvast voor een 
financiële én een ecologische besparing. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het College gaat akkoord om : 

- de huidige regeling met Roularta voort te zetten waarbij het lokale bestuur twee redactiestroken 
ter beschikking krijgt in de tweewekelijkse editie van De Streekkrant voor de publicatie van de 
stadsberichten van het lokaal bestuur. 

- Een derde redactiestrook aan te kopen voor € 100, 00 per editie zodat voldoende ruimte is voor 
nieuwsberichten en bredere berichtgeving.   

Artikel 2: 
Het College gaat akkoord om voor de uitgave van “Ronse uw Stad” voortaan samen te werken met 
Roularta. “Ronse uw Stad” wordt een uitgave van Roularta, maar de stad voorziet een vaste financiële 
bijdrage van € 5.000 (excl. btw). De uitgifte van “Ronse uw Stad” zal voortaan tweejaarlijks gebeuren, 
met een eerste uitgave voor 2021 – 2022 in september 2021. Daarna wordt overgeschakeld naar 
januari als uitgiftemaand. 
Artikel 3: 
Het minimum aantal bladzijden en het formaat van het blad dienen vastgelegd in de overeenkomst. 
Na deze uitgave in 2021 zal een evaluatie gemaakt worden en dan zal beslist worden om jaarlijks of 
2-jaarlijks uit te geven. 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

12. Terbeschikkingstelling van een deel van het gebouw van De Brouwerij voor VZW Lejo 
Ronse.  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 2021/030 van de technische dienst van 12 maart 2021 
- Overeenkomst van terbeschikkingstelling 
- Plannen. 

Feiten/context/motivering 
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Naar aanleiding van de collegebeslissing van 18 januari 2021, werd door de technische dienst een 
ontwerp van overeenkomst van terbeschikkingstelling opgemaakt. 
Er wordt voorgesteld om de kelder, de eerste verdieping en de tweede verdieping gratis ter 
beschikking te stellen van VZW Lejo Ronse. 

- De derde verdieping wordt voorbehouden voor zaalverhuur aan derden. Indien deze ruimte nog 
beschikbaar is, kan de VZW Lejo Ronse op schriftelijke aanvraag en mits schriftelijke 
toestemming gebruik maken van de derde verdieping. 

- De bar in de kelder, de toegangswegen, de binnenkoer, de trappenhal met lift en het sanitair 
behoren tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw. 

Het ontwerp van terbeschikkingstelling omvat volgende bepalingen: 
o De lokalen worden kosteloos ter beschikking gesteld zolang de 

samenwerkingsovereenkomst loopt tussen VZW Lejo Ronse en het lokaal bestuur 
Ronse; 

o Voor het verbruik van water, gas en elektriciteit wordt het gemiddeld jaarverbruik van 
2017-2018-2019 als basis genomen. Indien er vastgesteld wordt dat er een 
buitensporig verbruik is ten opzicht van het gemiddeld jaarverbruik 2017-2018-2019, 
zal het verschil aan VZW Lejo Ronse worden aangerekend; 

o De inrichting (meubilair, informatica, telecommunicatie, e.d.m.) om het pand geschikt 
te maken voor uitbating en conform de vigerende wetgeving en alle kosten zoals 
internet fotokopiekosten, telefonie,… vallen ten laste van de gebruiker; 

o Het lokaal bestuur Ronse heeft een brandverzekering met afstand van verhaal. Alle 
andere noodzakelijke verzekeringen (brandverzekering inboedel, uitbating,…) vallen 
ten laste van de gebruiker; 

o Het correct aanbieden en sorteren van het restafval, PMD, GFT, KGA afval, het grof 
vuil en het glas en de kosten hieraan verbonden vallen ten laste van de gebruiker; 

o De gebruiker dient zelf in te staan voor het poetsen en onderhouden van de ter 
beschikking gestelde ruimten en de gemeenschappelijke delen. 1 keer per week op 
maandag zorgt de poetsdienst van de stad voor een grondig onderhoud van de traphal 
en het sanitair. Een poetspakket zal door het lokaal bestuur aan de gebruiker ter 
beschikking worden gesteld; 

o De gebruiker dient het gebouw te gebruiken als goede huisvader en dient hiertoe het 
gebouw correct af te sluiten, vorstvrij te houden, lichten te doven, de lift correct te 
gebruiken, het alarm correct in te schakelen, de sleutels te beheren, de binnenkoer 
keurig te gebruiken en de doorgang(en) vrij te houden; 

o De bepalingen in verband met abnormale hinder (o.m. burenhinder, storend gedrag en 
handelswijze, geluidshinder, geurhinder, trillingshinder) zijn van toepassing; 

o De verbodsbepalingen tot overnachten, roken, koken en het houden van dieren in het 
gebouw gelden; 

o De verbodsbepalingen voor het organiseren van fuiven, feesten, babyborrels, het 
schenken van sterke drank en het maken van open vuren zowel binnen als buiten het 
gebouw gelden; 

o De verbodsbepalingen i.v.m. het boren, slijpen, schilderen in het gebouw en het gebruik 
van nagels, haken schroeven en het aanbrengen van vaste constructies binnen het 
gebouw gelden eveneens; 

o Er geldt een parkeerverbod op de binnenkoer en in de doorgang; 
o Het gebouw dient om 23 uur gesloten te worden; 
o Veelvuldige vaststelling van overlast kan leiden tot de stopzetting van de overeenkomst 

van terbeschikkingstelling of verhuis naar een andere locatie. 
o Inbreuken op de bepalingen en bij veelvuldige vaststelling van overlast kunnen leiden 

tot de stopzetting van de overeenkomst van terbeschikkingstelling of de verhuis naar 
een andere locatie. 

Ingeval het College hiermee akkoord gaat, zal met VZW Lejo Ronse een overeenkomst van 
terbeschikkingstelling worden afgesloten. 

Voordracht 

Na beraadslaging 

Besluit: 

Artikel 1:  



 

 18/23 

Gaat akkoord met de overeenkomst van terbeschikkingstelling tussen het Lokaal Bestuur Ronse en 
VZW Lejo Ronse voor de terbeschikkingstelling van het gebouw van de Brouwerij in de Priestersstraat 
13. 
Artikel 2: 
In de overeenkomst iets te voorzien waarbij deze kan beëindigd worden indien nodig, mits opzeg van 
enkele maanden. 
 

13. Herstellen Asfaltwegen 2021. Goedkeuring ontwerp en raming. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 034 van de technische dienst dd. 12/03/2021. 
- Bestek. 
- Raming. 
- Collegebeslissing 22/02/2021. 

Feiten/context/motivering 

Door het College werd in zitting van 22 februari 2021 de lijst van de slechtste asfaltwegen 
goedgekeurd.  
Door het ontwerpbureau van de stad werd een bestek en een gedetailleerde raming opgemaakt voor 
het herstellen van de asfaltwegen in 2021. 

1) TIO 3:    4500 m² affrezen + nieuwe toplaag 
750  herprofilering+éénlaagse bestrijking + slemlaag 

2) Schavaart:   2450 m² herprofilering+tweelaagse bestrijking 
3) Pierre D’Hauwerstraat:   2450 m² herprofilering+éénlaagse bestrijking + slemlaag 
4) Hulstken:    2250 m² herprofilering+tweelaagse bestrijking 
5) Hof Geenensstraat:  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 
9) Langveld:   3015 m²  herprofilering+tweelaagse bestrijking 
De totale kostprijs wordt geraamd op 205.401,75 euro BTW exclusief of 248.536,12 euro BTW 
inclusief. 

De opdracht zal ingevolge openbare procedure worden toegewezen. 
In het investeringsbudget 2021is een krediet voorzien van 250.000 euro onder artikel 2240000 – 
beleidsitem 02000. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig artikel :  
Akkoord te gaan met het ontwerp en de raming voor het herstellen van de asfaltwegen in 2021 en de 
gemeenteraadsvoorzitter te verzoeken het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de 
eerstvolgende gemeenteraad. 
 

14. Grondaankoop in de Geraardsbergenstraat voor de realisatie van de buurtweg nummer 1. 
Beslissing 

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 2021/037 van de technische dienst van 12 maart 2021 
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- Tabel  
- Schatting 
- Akte 
- Plan 
- Bodemattest 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de realisatie van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 1, 
dienen 127 grondinnames te gebeuren voor de geplande wegen- en rioleringswerken. 
Naar aanleiding van een verkoop, werd alvast met de eigenaars van de Geraardsbergenstraat 199 
een akkoord getroffen voor de aankoop van 19m² grond. 
Met de eigenaars van inneming 119, gelegen in de Geraardsbergenstraat 199, kadastraal gekend als 
2de afdeling sectie C, deel van nummer 537 Z 2 P0000, werd een akkoord bereikt voor het verwerven 
van een perceel grond met een oppervlakte volgens meting van 19m² voor de som van 2.365,50 euro, 
alle vergoedingen inbegrepen. 
Ingeval het college akkoord gaat met de grondaankoop, kan het dossier aan de goedkeuring van de 
eerstvolgende gemeenteraad worden voorgelegd. 
 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig artikel: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier betreffende de grondaankoop in de 
Geraardsbergenstraat voor de verwezenlijking van de rooilijn van de buurtweg nummer 1 aan de 
goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

15. Verwerving van een woning te Geraardsbergenstraat 47 van De Nieuwe Haard voor de 
realisatie van buurtweg nummer 1. 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. 

Relevante documenten 

- Verslag 2021/038 van de technische dienst van 15 maart 2021. 
- Ontwerpakte. 
- Tabel. 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van de realisatie van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 
1, voor de geplande wegen- en rioleringswerken, werden bij gemeenteraadsbeslissing van 29 
juni 2020 de woningen Geraardsbergenstraat nummers 49 en 51 verworven van De Nieuwe 
Haard. 

- De aanpalende woning nummer 47, eveneens eigendom van De Nieuwe Haard, wordt aan de 
stad ter verwerving aangeboden voor de som van 100.000 euro, zijnde het bedrag waarvoor zij 
de woning hebben aangekocht. De verwerving kan gevoegd worden bij de nog te tekenen akte 
van grondruil (woningen Geraardsbergenstraat, Georges Desmetstraat en grond Rode 
Mutslaan).  

- De woning, met een kadastrale oppervlakte van 2a 77ca en kadastraal gekend als sectie C 
nummer 430W2, kan gevoegd worden bij de woningen nummers 49 en 51 en kan samen met 
de nog te verwerven woning nummer 53 één groot geheel vormen. De totale oppervlakte van 
deze eigendommen samen bedraagt 14a 96ca 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

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

16. Aankoop in der minne van een perceel grond in de Georges Desmetstraat voor de 
realisatie van de rooilijn van de Georges Desmetstraat. Beslissing 

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 2021/028 van de technische dienst van 15 maart 2021 
- Tabel  
- Schatting 
- Akte 
- Plan 
- Bodemattest 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de realisatie van de rooilijn van de Georges Desmetstraat, werd een akkoord in der 
minne getroffen met de eigenares van een perceel grond voor de grondaankoop. 
De realisatie van de rooilijn kadert in de geplande wegen- en rioleringswerken in de Beukenlaan en 
deel Aatstraat en de werken voor het bouwen van nieuwbouwwoningen en appartementen door de 
Nieuwe Haard met de daaraan gekoppelde wegen- en rioleringswerken in de Georges Desmetstraat. 
Met de eigenares van het  magazijn gelegen in de Georges Desmetstraat 2+, kadastraal gekend als 
2de afdeling sectie C, deel van nummer 103/02 F 004, werd een akkoord bereikt voor het verwerven 
van deel van een perceel grond met een oppervlakte volgens meting van 41m² voor de som van 
5.104,50 euro, alle vergoedingen inbegrepen. 
Ingeval het college akkoord gaat met de grondaankoop, kan het dossier aan de goedkeuring van de 
eerstvolgende gemeenteraad worden voorgelegd. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier betreffende de grondaankoop in de 
Georges Desmetstraat voor de verwezenlijking van de rooilijn van de Georges Desmetstraat aan de 
goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

17. Inrichting van het binnenplein Familia. Goedkeuring ontwerp en raming. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2021/035 van de technische dienst dd. 12/03/2021. 
- Bestek. 
- Raming. 
- Plannen 1/5 t/m 5/5 van ontwerpbureau. 

Feiten/context/motivering 

Door het ontwerpbureau werd een ontwerp opgemaakt voor het inrichten van het binnenplein Familia. 
Het binnenplein wordt aangelegd in natuursteen met een gaanpad in uitgewassen 
cementbetonverharding. Middenin het plein wordt een verhoogd plantvak aangelegd in metselwerk 
van breuksteen dikte 0,40m. De verharding en het gaanpad van het binnenplein worden 
doorgetrokken tot op de parking Familia. 
Langsheen de gevels bevindt zich een strook private eigendom. Op deze private strook wordt de 
verharding in natuursteen doorgetrokken tot tegen de gevel en worden plantvakken op niveau van de 



 

 21/23 

verharding aangelegd. De kosten voor de werken op private eigendom worden gedragen door de 
eigenaar. 
In het ontwerp wordt geen beplanting voorzien. De aanplant in het verhoogd plantvak wordt door de 
eigen groendienst uitgevoerd. De aanplant in de plantvakken tegen de gevels wordt door de eigenaar 
uitgevoerd. 
De kosten voor de werken worden geraamd op 179.938,46 euro, btw inclusief, waarvan 160.560,08 
euro ten laste van de stad en 19.378,38 euro ten laste van de private eigenaar. 
De werken zullen via openbare procedure worden toegewezen. 
In het investeringsbudget 2021 werd onder de algemene rekening 2240000 beleidsitem 02000 krediet 
voorzien. Het saldo dient voorzien te worden bij budgetwijziging na aanbesteding. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig artikel :  
Akkoord te gaan met het ontwerp omvattende raming, bestek, meetstaat en plannen  en de 
gemeenteraadsvoorzitter te verzoeken het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de 
eerstvolgende gemeenteraad. 
 

18. Ontwerp van rooilijnplan en voorlopig onteigeningsbesluit voor de onteigening voor het 
algemeen nut in het kader van de herinrichting van de Mussenstraat, Steenveldstraat en 
Blokstraat. 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. 

- Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019. 
- Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. 
- Het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 

24 februari 2017. 

Relevante documenten 

- Verslag 2021/036 van de technische dienst van 12 maart 2021. 
- Rooilijnplan. 
- Onteigeningsplannen VA180, 1/7 tot en met 7/7. 
- Projectnota. 

Feiten/context/motivering 

- Naar aanleiding van de geplande wegen- en rioleringswerken in de Mussenstraat, 
Steenveldstraat en Blokstraat, buurtwegen nummers 3 en 140, werd een ontwerp van rooilijn 
en van gedeeltelijke wijziging van rooilijn opgemaakt. Tegelijkertijd met het rooilijnplan werden 
ook het onteigeningsplan en de projectnota opgemaakt. 

- Het ontwerp van rooilijnplan werd voorlopig vastgesteld en het voorlopig onteigeningsbesluit 
goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2020. Er werd een openbaar 
onderzoek georganiseerd van 12 oktober 2020 tot en met 10 november 2020. 

- Gedurende dit openbaar onderzoek werden verschillende opmerkingen ontvangen van de 
aangelanden. Sommige van deze opmerkingen waren terecht en hebben aanleiding gegeven 
tot aanpassingen in het rooilijn- en onteigeningplan. Door deze aanpassingen is het 
noodzakelijk om de gemeenteraadsbeslissing van 31 augustus 2020 in te trekken en de 
procedure opnieuw op te starten. 

- De werken Mussenstraat, Steenveldstraat en Blokstraat beogen de aanleg van een nieuwe 
wegverharding, een gescheiden rioleringsstelsel RWA-DWA en de herwaardering van de open 
grachten voor een optimale buffering.  

- De huidige breedte van het openbaar domein in de Mussenstraat varieert momenteel volgens 
de atlas van de buurtwegen tussen de 6m en de 10m. Rekening houdend met de benodigde 
breedte voor de uitwerking van de voorziene infrastructuur dient een rooilijn met een breedte 
van 10 meter voorzien te worden. Voor de Steenveldstraat is er een bestaande rooilijn, 
goedgekeurd bij MB van 04/11/2013, op een breedte van 12m. Die breedte van 12m wordt in 
huidig ontwerp naar analogie van de Mussenstraat gereduceerd tot 10m. De bestaande rooilijn 
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van de Blokstraat wordt eveneens aangepast in functie van de benodigde breedte voor de 
wegenwerken. 

- Bij de opmaak van het ontwerp van rooilijn en van gedeeltelijke wijziging van rooilijn werd ervoor 
gezorgd om zo weinig mogelijk woningen of gebouwen te bezwaren. De aankopen betreffen 
dan ook voornamelijk voortuinstroken.  

- Om de ontworpen rooilijnen te realiseren, dienen grondaankopen te gebeuren. Voor de 
uitvoering van deze grondaankopen werden onteigeningsplannen en een projectnota 
opgemaakt.  

- Volgens de richtlijnen van artikel 10 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 
en op basis van voorgaande info dient de stad een voorlopig onteigeningsbesluit te maken. Met 
deze beslissing geeft het bestuur aan dat ze wil overgaan tot onteigening en dat ze de 
bestuurlijke fase opstart. Het voorlopig onteigeningsbesluit wordt gevolgd door een openbaar 
onderzoek volgens de modaliteiten van artikel 17 van voormeld Onteigeningsdecreet. 

- Volgens de richtlijnen van artikel 17 van het Decreet houdende de Gemeentewegen van 3 mei 
2019 dient de gemeenteraad het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vast te stellen. 
Deze voorlopige vaststelling wordt eveneens gevolgd door een openbaar onderzoek volgens 
de modaliteiten van voormeld decreet. 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

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

Mobiliteit 

19. Schrijven d.d. 12 maart 2021 van de NMBS inzake de motie tegen de plannen van de NMBS 
om het stationsloket in Ronse definitief te sluiten. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40. 
˗ De gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2021 houdende goedkeuring van een motie tegen 

de plannen van de NMBS om het stationsloket in Ronse definitief te sluiten.  

Relevante documenten 

Schrijven van 12 maart 2021 van de NMBS inzake het voorstel van motie tegen de plannen van de 
NMBS om het stationsloket in Ronse definitief te sluiten. 

Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 22 februari 2021 werd het voorstel van motie, ingediend door alle 
politieke fracties, tegen de plannen van de NMBS om het stationsloket in Ronse definitief te sluiten, 
goedgekeurd. 

Er werd hieromtrent een schrijven gericht aan de CEO van de NMBS, mevrouw Sophie Dutordoir 
alsook aan de heer Georges Gilkinet, Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit.  

Naar aanleiding van deze motie van de gemeenteraad, herhaalt de NMBS in haar schrijven van 12 
maart 2021 haar ambitie voor een kwaliteitsvolle openbare dienst met een versterkt treinaanbod, 
stations die elke reiziger verwelkomen en de garantie van toegankelijkheid voor alle doelgroepen. 

De NMBS is momenteel ook in dialoog met de verschillende betrokken gemeenten om een 
partnership op te zetten dat erop gericht is activiteiten en een menselijke aanwezigheid in de 
betrokken stations te behouden. Het overleg met de Stad Ronse werd ingepland op 22 maart 2021. 
 

Besluit: 



 

 23/23 

Enig Artikel: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
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