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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 12 APRIL 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-Antonius van 24 februari 2021. Kennisname. 

Openbare veiligheid 
2. Aanvraag toelating jaarlijkse stickerverkoop door Rode Kruis Vlaanderen van 22 april tot en 
met 6 mei 2021. Goedkeuring. 

Financieel beheer 
3. GAS jaarrapportering en aanrekening 2020 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Vernieuwen van twee spoorbruggen. Goedkeuring stadsaandeel. 
5. Toelating tot het bouwen van een elektriciteitscabine ter hoogte van de Viermaartlaan. 
Beslissing. 

Leven en welzijn 
6. Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor bronopsporing 
en quarantainecoaching. Verlenging. Goedkeuring. 
7. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw - verkooppunt 
Ronse, ter ondersteuning van de fairtrade handel, voor het jaar 2021. Goedkeuring. 

Vrije tijd 
8. Verslag werkgroep toerisme - UNESCO Fiertelommegang - kennisname 
9. Heraanleg grasveld bij de waterbuffer. Goedkeuring 
10. Verslag AV Stedelijke Adviesraad voor Jeugd (Kennisname) 

Intergemeentelijke samenwerking 
11. Zefier. Bespreking en goedkeuring van de agenda van de gewone algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 10 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 
12. Gaselwest. Bespreking en goedkeuring van de agenda van de Algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 28 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Antonius van 24 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 kerkfabriek Sint-Antonius houdende de notulen van de vergadering van 24 
februari 2021 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

Openbare veiligheid 

2. Aanvraag toelating jaarlijkse stickerverkoop door Rode Kruis Vlaanderen van 22 april tot 
en met 6 mei 2021. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 
56.  

- Het GAS-reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 7 mei 2007 en aangepast bij 
gemeenteraadsbeslissing van 18 mei 2015, artikel 35 

- Reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare 
markten en op het openbaar domein van de Stad Ronse, aangepast bij 
gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2018, artikel 14 

Relevante documenten 

Schrijven van Rode Kruis Vlaanderen van 1 april 2021 betreffende aanvraag toelating stickerverkoop 

Feiten/context/motivering 

Van donderdag 22 april tot en met donderdag 6 mei 2021 organiseert Rode Kruis Vlaanderen zijn 
jaarlijkse stickerverkoop ten voordele van plaatselijke hulpacties.  
Ook in Ronse wilt de plaatselijke afdeling mee van de partij zijn en vraagt om toestemming tot het 
houden van de stickerverkoop tijdens de openbare markt op zaterdagen 24 april en 1 mei op de Grote 
Markt en het opstellen van een hulppost met ziekenwagen op het voorplein van het stadhuis.        
Tevens vragen ze of vrijwilligers van het Rode Kruis Ronse mogen postvatten aan de 
grootwarenhuizen om occasioneel stickers aan de man te brengen.  
In het kader van deze jaarlijkse veertiendaagse verzoeken ze het stadsbestuur om toelating tot het 
aanbrengen van een spandoek over de rijbaan in de Wijnstraat nabij het Aimé Delhayeplein en tot het 
bevlaggen op de voornaamste pleinen in het stadscentrum.  
Adviezen 
Het advies van de Dienst Omgeving: 
Akkoord te gaan met de stickerverkoop op de wekelijkse markten van zaterdag 24 april 2021 en 
zaterdag 1 mei 2021. Aangezien er voorlopig nog geen huwelijken gepland staan op beide 
marktdagen, kan er een hulppost opgesteld worden op het voorplein van het stadhuis.  
De medewerkers dienen op het moment van de actie de op dat moment geldende maatregelen in de 
bestrijding van Covid-19 te respecteren. 
Na beraadslaging.  
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Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het houden van de stickerverkoop tijdens de openbare markt op zaterdagen 24 
april en 1 mei op de Grote Markt en het opstellen van een hulppost met ziekenwagen op het voorplein 
van het stadhuis.        
Artikel 2:  
Niet akkoord te gaan met het aanbrengen van een spandoek over de rijbaan in de Wijnstraat nabij het 
Aimé Delhayeplein, wel met het bevlaggen op de voornaamste pleinen in het stadscentrum.  
 

Financieel beheer 

3. GAS jaarrapportering en aanrekening 2020 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

Schrijven Provincie Oost-Vlaanderen : Gasrapportering 2020 
Schrijven Provincie Oost-Vlaanderen : Facturatie ondersteuning GAS 2020 

Feiten/context/motivering 

Van de Provincie Oost-Vlaanderen ontvingen we de rapportering en de afrekening van het jaar 2020 
betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties. 
Voor de stad Ronse werden in totaal 149 dossiers behandeld waarvan :  

- 133 bestuurlijke verslagen werden opgemaakt met daarvan 127 beslissingen ten gronde en 6 
waarvan een beslissing ten gronde niet mogelijk was.  Voor 113 dossiers werd een boete 
opgelegd. 

- 16 processen-verbaal werden opgemaakt waarvan 12 beslissingen ten gronde en 4 waarvan 
een beslissing ten gronde niet mogelijk was.  Op basis van12 processen-verbaal werd een boete 
opgelegd. 

Voor het behandelen van de dossiers wordt de stad een totaal bedrag van € 7.580,00 aangerekend. 

Adviezen/visum 

In 2021 is een budget voorzien van € 12.000,00 op AR 6130990 BI 04800. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het rapport Gemeentelijke Administratieve Sancties van de Provincie Oost-
Vlaanderen. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de financiële afrekening 2020 en het bedrag van € 7.580,00 over te maken op 
rekeningnummer BE07 0962 4100 1066 van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

4. Vernieuwen van twee spoorbruggen. Goedkeuring stadsaandeel. 

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 2021/041 van de technische dienst van 31 maart 2021. 
- Gunningsverslag. 

Feiten/context/motivering 
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Infrabel voorziet de vernieuwing van twee spoorbruggen op de spoorlijn Oudenaarde-Ronse ter 
hoogte van de Nieuwebrugstraat en de Elzeelsesteenweg. De af te sluiten overeenkomst tussen de 
stad Ronse, Infrabel en de provincie Oost-Vlaanderen werd reeds goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 25 januari 2021. Het stadsaandeel werd toen geraamd op 46.840,00 euro excl. btw 
of 56.676,40 euro incl. btw. 
Infrabel heeft de werken intussen aanbesteed. Er werden twee offertes ingediend: 

- Franki Construct NV, Kartuizersweg 1, 2550 Kontich 
- Stadsbader NV, Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke 

Infrabel heeft de offertes onderzocht en stelt voor om de werken te gunnen aan de economisch meest 
voordelige bieder, zijnde Franki Construct NV, Kartuizersweg 1, 2550 Kontich.  
Op basis van de ingediende offerte wordt het stadsaandeel teruggebracht tot 36.156,09 euro excl. btw 
of 43.748,87 euro incl. btw.  
Het noodzakelijke budget dient voorzien te worden bij de eerstvolgende wijziging van het 
meerjarenplan. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het stadsaandeel van 36.156,09 euro excl. btw of 43.748,87 euro incl. btw voor 
de vernieuwing van de spoorbruggen in de Nieuwebrugstraat en Elzeelsesteenweg. 
Artikel 2: 
Het noodzakelijke budget wordt voorzien bij de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan. 
 

5. Toelating tot het bouwen van een elektriciteitscabine ter hoogte van de Viermaartlaan. 
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 2021/042 van de technische dienst van 1 april 2021. 
- Toelatingsaanvraag Gaselwest. 
- Plan. 
- Omgevingsvergunning. 

Feiten/context/motivering 

Bij collegebeslissing van 8 maart 2021 werd aan Gaselwest een vergunning verleend voor het 
oprichten van een HS elektriciteitscabine ter hoogte van de Viermaartlaan 2.  De cabine wordt 
opgericht ter vervanging van een bestaande verouderde cabine op het vrijliggend stuk stadsgrond 
naast de fietssnelweg aan de Viermaartlaan. 
Voor de oprichting van de cabine wordt aan de stad de toelating tot bouwen gevraagd met verzaking 
aan het recht van natrekking. Bij de toelating tot bouwen hoort eveneens het recht van toegang om de 
cabine vanaf de openbare weg te bereiken. 
Op eenvoudig verzoek van de stad is Gaselwest ten allen tijde bereid om tot aankoop van de grond 
over te gaan. 
Indien het College akkoord gaat kan de toelating tot bouwen van een cabine aan Gaselwest worden 
gegeven. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan om aan Gaselwest de toelating te geven tot het bouwen van een cabine ter hoogte 
van de Viermaartlaan. 
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Leven en welzijn 

6. Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor 
bronopsporing en quarantainecoaching. Verlenging. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 41. 
- Besluit tot goedkeuring van het addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en 

Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de 
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 
versterken. 

Relevante documenten 

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

Feiten/context/motivering 

In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol weggelegd 
voor contactonderzoek en bronopsporing.   

 Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft gehad. 
Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette personen. Zij krijgen advies 
over hoe ze zich kunnen beschermen en welke maatregelen ze kunnen nemen om anderen 
te beschermen. Dat vermijdt een mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten. 

 Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft 
opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de 
besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht 
maatregelen (preventie, sensibilisering, handhaving) kunnen nemen. 

Op 19 maart 2021 heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 
2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie.  
Wat de aard van de engagementen betreft, heeft lokaal bestuur Ronse in het kader van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 de volgende optie gekozen:  

• Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching 
De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de werking van 
de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale contactcenters.   
De gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van clusters, 
quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een forfaitaire 
subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor een periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 
2021.  
De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie 1. 
Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid. 
Bij deze samenwerkingsovereenkomst worden volgende documenten als bijlage gevoegd :  

- Afsprakennota waarin de gemeente, in overleg met de COVID-19-teams haar 
engagementen die zij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal 
uitvoeren, concreet omschrijft; 

- De nodige verwerkersovereenkomst(en) zoals voorzien op 
www.vlaanderenhelpt.be; 

- De contactlijsten m.h.o. op het aanvragen van de nodige accounts op deze 
engagementen te kunnen uitvoeren; 

- In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op 
www.vlaanderenhelpt.be. 
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Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van de 
privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). 

De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te 
nemen.   
De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die de 
gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen de werking 
van de ELZ.  Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken. 
Bevoegdheid CBS – gemeenteraad 

 Zo de gemeenteraad niet tijdig kan samenkomen om onderhavig besluit te nemen, kan 
op grond van artikel 269 DLB bij hoogdringendheid de samenwerkingsovereenkomst 
goedkeuren m.h.o. op het bekomen van de nodige accounts doch onder voorbehoud van 
bekrachtiging van deze beslissing op de eerstvolgende gemeenteraad waarop dit 
wetmatig kan geagendeerd worden. 

Motivatie :  
Artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert het 
voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de 
actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen.  Dit beginsel 
houdt in dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de 
overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen; 
Gelet op de oproep van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020, verankerd in het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, aan alle 
Vlaamse gemeenten om aanvullend en ondersteunend aan de reeds bestaande initiatieven 
bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd; 
Gelet op de stijgende besmettingsgraad in Vlaanderen; 
De complementaire engagementen worden opgenomen in het kader van de bestrijding van de 
COVID-19-pandemie, meer in het bijzonder in het kader van het verder beheersen van de tweede golf 
en het proberen vermijden van een derde golf. 
Een en ander vergt dat de gemeente zo snel mogelijk met haar engagementen kan opstarten, zodat 
geen kostbare tijd verloren gaat. 
Om te kunnen opstarten is de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met bijlagen 
vereist. Op basis daarvan ontvangt de gemeente tevens de nodige accounts voor van de 
verschillende platformen. 
De nodige stukken hiertoe werden sedert 7 december 2020 door de Vlaamse overheid ter beschikking 
gesteld, zodat vanuit de gemeenten niet vroeger kon worden geagendeerd/gereageerd. 
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten tot de eerstvolgende 
gemeenteraad omwille van de noodzaak om engagementen onmiddellijk te kunnen opnemen. 
Dat de hoogdringendheid blijkt uit de epidemiologische resultaten voor Vlaanderen, die van dag op 
dag evolueren. 
Gelet op de voornoemde hoogdringendheid, neemt het college van burgemeester het besluit tot 
ondertekening van de voorliggende samenwerkingsovereenkomst en bijlagen. 
Zij doet dit onder voorbehoud van bekrachtiging van onderhavig besluit door de eerstvolgende 
gemeenteraad waarop dit dossier rechtsgeldig kan worden geagendeerd. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 en 19 maart 2021 tot 
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding 
van de COVID-19-pandemie te versterken. 
Artikel 2: 
De voorgelegde addendum met bijlagen wordt goedgekeurd. 
Artikel 3: 
De beslissing van het college van 14 april 2021 houdende goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor bronopsporing en 
quarantainecoaching wordt bekrachtigd. 
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7. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw - 
verkooppunt Ronse, ter ondersteuning van de fairtrade handel, voor het jaar 2021. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 56 §1, 41, 5° en 23°. 
- De collegebeslissing van 31 maart 2014 houdende goedkeuring om in te stappen in de 

campagne “Fair Trade gemeente”. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2020 houdende goedkeuring van het 

meerjarenplan 2020-2025. 

Relevante documenten 

- E-mail d.d. 22 maart 2021 van de heer Leonard Verstichel.  
- De jaarrekening 2020 van Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde. 
- Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 2021. 

Feiten/context/motivering 

Met Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw – verkooppunt Ronse, gelegen in de Abeelstraat nummer 
16, wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten met als doel het ondersteunen van de fairtrade 
handel. 

De Stad Ronse stelt hiervoor een subsidie ter beschikking. Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw – 
verkooppunt Ronse staat in voor de praktische organisatie. 

Voor de uitvoering van de overeenkomst wordt een subsidie voorzien van 1.500 euro voor 2021. 

Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw – verkooppunt Ronse verbindt er zich ook toe alle 
medewerking te verlenen bij acties van de Stad Ronse in het kader van fairtrade gemeente. 
De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar. 
 
Adviezen 

Er werd in het meerjarenplan 2020-2025 een budget van 1.500 euro voorzien voor het jaar 2021. 

Besluit: 

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

Vrije tijd 

8. Verslag werkgroep toerisme - UNESCO Fiertelommegang - kennisname 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 

Het verslag van het overleg van de werkgroep toerisme op 18 maart 2021 naar aanleiding van het 
UNESCO dossier Fiertelommegang.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Neemt kennis van het verslag van het overleg van de werkgroep toerisme op 18 maart 2021 naar 
aanleiding van het UNESCO dossier Fiertelommegang. 
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9. Heraanleg grasveld bij de waterbuffer. Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten  

prijsofferte van dhr Van Belle. Dit is de aannemer die ook instaat voor de jaarlijkse herinzaai van de 
oefenvelden. 

Feiten/context/motivering 

Het grasveld aan de waterbuffer is in zeer slechte staat. Dit veld wordt nu gebruikt als vrij toegankelijk 
voetbalveld en als trainingsveld voor de werpnummers van de atletiekclub. Dit veld dient eveneens als 
alternatief voor de oefenvelden die bedoeld zijn voor de voetbalclubs en niet voor individuele 
gebruikers. Het grasveld aan de waterbuffer is echter in dergelijk slechte staat dat dit geen waardig 
alternatief is voor de overige oefenvelden. Het grasveld is zeer oneffen en vertoont diepe sporen van 
voortuigen die zich vastgereden hebben. Om de kwaliteit van dit grasveld te verbeteren, stellen wij als 
sportdienst voor om dit veld éénmalig te laten bewerken en herinzaaien.  
De offerte van dhr Van Belle werd voorgelegd aan Peter Luwaert en hij vond dit een correcte prijs voor 
de voorgestelde bewerkingen.  
Jaarlijks worden de 3 oefenvelden voorzien van een herinzaai. Ten gevolge van de coronacrisis 
werden die velden echter heel weinig gebruikt. Vraag is dan ook of die velden dit jaar dezelfde 
bewerkingen moeten ondergaan als andere jaren. Daarom werd er al eens overlegd met dhr Van 
Belle en volgens hem kunnen een aantal bewerkingen weggelaten worden zonder al te veel 
kwaliteitsverlies te hebben. Dit moet bij de uitvoering definitief besproken worden. Op die manier is het 
mogelijk om de kost van de herinzaai van het grasveld aan de waterbuffer deels of geheel te 
recupereren via een aangepast bewerkingsschema van de 3 oefenvelden. 

Adviezen/visum 

Deze redenering werd eveneens kort besproken met Peter Luwaert en hij stelde voor om hierin het 
oordeel van dhr Van Belle te volgen. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met de heraanleg van het grasveld aan de waterbuffer volgens offerte ingediend door 
dhr. Van Belle, eventueel gekaderd binnen een aangepast bewerkingsschema van de 3 oefenvelden. 
 

10. Verslag AV Stedelijke Adviesraad voor Jeugd (Kennisname) 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 

Verslag van de algemene vergadering van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd dd° 06/02/2021. 

Voordracht 

CBS 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag van de algemene vergadering van de Stedelijke Adviesraad voor 
Jeugd dd° 06 februari 2021 dat op de laatste vergadering van 3 april zonder opmerkingen 
goedgekeurd werd. 
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Intergemeentelijke samenwerking 

11. Zefier. Bespreking en goedkeuring van de agenda van de gewone algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 10 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41. 
- De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180. 
- De beslissing van de gemeenteraad van 04 maart 2019 waarbij de heer Jo Cornelus, raadslid, 

aangeduid werd als volmachtdrager op de algemene vergaderingen van Zefier voor de periode 
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger de heer 
Diederik Van Hamme, raadslid. 

- De statuten van Zefier cvba, artikels 26, 27 en 28. 

Relevante documenten 

Schrijven van Zefier cvba van 16 maart 2021 houdende uitnodiging tot de gewone algemene 
vergadering (jaarvergadering) op donderdag 10 juni 2021 om 14 uur, met de nodige documentatie.  

Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de splitsing van de Financieringsvereniging FIGGA, beslist op de buitengewone 
algemene vergadering van 18 december 2017, werd een nieuwe coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid opgericht, namelijk Zefier cvba. 
De Stad Ronse is vennoot van de cvba Zefier.  
Zefier valt niet onder het toepassingsgebied van het decreet over het Lokaal Bestuur.  

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur stelt dat op grond van artikel 41, lid 2, 4° van het decreet 
over het Lokaal Bestuur de gemeenteraad zonder delegatiemogelijkheid exclusief bevoegd is voor de 
beslissingen inzake vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen. Met die 
formulering kan het niet anders dan om een volmacht ‘intuitupersonae’ gaan. Wat de in te nemen 
standpunten betreft is alleen voor de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen bepaald 
dat ook daar de gemeenteraad het mandaat moet vaststellen. Voor andere rechtspersonen wordt dat 
in het midden gelaten. 

Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 25 maart 2019 besliste om deze 
aangelegenheid te laten behandelen door de gemeenteraad. 

Bij schrijven van Zefier cvba van 16 maart 2021 werd de Stad Ronse uitgenodigd op de gewone 
algemene vergadering, tevens jaarvergadering, die zal plaatsvinden op 10 juni 2021 met de volgende 
agenda : 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020; 

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020; 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 
toelichting); 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; en 

5. Statutaire benoemingen. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

12. Gaselwest. Bespreking en goedkeuring van de agenda van de Algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 28 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 
Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij de heer Diederik Van Hamme, raadslid, 
aangeduid werd als vertegenwoordiger en de heer David Vandekerkhove, raadslid, als 
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Gaselwest tijdens de hele legislatuur 2019-
2024. 

Relevante documenten 

Schrijven van 29 maart 2021 van de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale Maatschappij 
voor Gas en Elektriciteit van het Westen”, Gaselwest, houdende uitnodiging voor het bijwonen van de 
algemene vergadering op 28 juni 2021 met vermelding van de agenda. 
Documentatie houdende toelichting per agendapunt. 

Feiten/context/motivering 

De stad werd per aangetekend schrijven van 29 maart 2021 opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergadering (jaarvergadering) van Gaselwest die op 28 juni 2021 plaatsheeft. 

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

We worden heden geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat 
onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden. 
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en 
de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 
(en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact 
hiervan op onderhavige bijeenkomst kan desgevallend overgegaan worden tot het houden 
van een digitale Algemene Vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.  

Besluit: 

Artikel 1: 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 28 juni 2021:  
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2020.  
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2020 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).  
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 2  
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en 
de commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2020.  
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.  
6. Statutaire benoemingen.  
7. Statutaire mededelingen:  

7.1 Actualisering van het register van de deelnemers.  
7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze.  
7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.  

 
Artikel 2:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


