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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 22 FEBRUARI 2021 

 
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Paul Carteus, Faiza 
El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Fatima Hbili, raadslid  

De voorzitter opent de zitting. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 25 januari 2021 worden met           
algemene stemmen goedgekeurd. 
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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Kantmelding van de Algemeen Directeur inzake intrekking of opheffing van 12 

gemeenteraadsbeslissingen, in toepassing van Artikel 284 van het decreet over het 
Lokaal Bestuur van 22 december 2017.                                                                      
Kennisname. 

2. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap 
Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse met het oog op het nemen 
van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.              
Bekrachtiging. 

3. Protestantse Kerk van Ronse.                                                                                 
Meerjarenplan 2020-2025.                                                                                          
Goedkeuring. 

4. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                          
Geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder 
het Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                       
Goedkeuring. 

5. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                                                        
Budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse.                                                                                                                           
Goedkeuring. 

Openbare veiligheid 
6. Politie.                                                                                                                               

Verzoek tot hernieuwing van het mandaat van korpschef van de Politiezone Ronse. 
Beslissing. 

7. Politie.                                                                                                                                         
Vacant verklaren van een betrekking van contractueel personeelslid - assistent niveau C 
voor de Dienst Operationeel Secretariaat en Onthaal van de Politiezone Ronse. 
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                            
Beslissing. 

8. Politie.                                                                                                                                       
Vacant verklaren van een betrekking van een contractueel personeelslid - assistent 
niveau C (verantwoordelijke logistieke dienst) voor de Dienst Administratief Secretariaat.                                   
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                          
Beslissing. 

9. Politie.                                                                                                                                    
Vacant verklaren van 2 betrekkingen van inspecteur van politie (basiskader) voor de 
dienst Interventie-Onthaal (profiel patrouillehondengeleider) voor de Politiezone Ronse.                                                                                                                        
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                               
Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
10. De Stadstuin.                                                                                                              

Grondverkopen voor 4 appartementen waarvan 1 appartement met garage en berging 
gelegen in residentie Catillus en 3 appartementen met elk een niet-overdekte 
autostaanplaats gelegen in residentie Zelus.                                                                
Goedkeuring. 

11. Beheersplan voor de Priestersstraat, Bruul en omgeving.                                        
Goedkeuring. 
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12. Aankoop van een perceel grond in de Spinstersstraat gelegen naast het terrein van 
Den Botaniek.                                                                                                                 
Goedkeuring. 

13. Overdracht van de voetgangersbrug "Passerelle" van INFRABEL aan de Stad Ronse. 
Goedkeuring. 

Vrije tijd 
14. Stedelijke Adviesraad voor de Jeugd.                                                                        

Goedkeuring van het huishoudelijk reglement. 

Organisatieontwikkeling 
15. Selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur.                                             

Samenstelling van de selectiecommissie en aanvulling op de 
gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021.                                                                                              
Goedkeuring. 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Mobiliteit 
16. Bijkomend agendapunt voorgebracht door alle politieke fracties in de gemeenteraad 

houdende voorstel van motie tegen de plannen van de NMBS om het stationsloket 
in Ronse definitief te sluiten.                                                                                              
Goedkeuring. 

 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Kantmelding van de Algemeen Directeur inzake intrekking of opheffing van 12 
gemeenteraadsbeslissingen, in toepassing van Artikel 284 van het decreet over 
het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.                                                                      
Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Artikel 284 dat 
bepaalt dat de algemeen directeur de intrekking van een besluit, de vernietiging of de niet-
goedkeuring van een besluit door een toezichthoudende overheid vermeldt in de notulen van 
de gemeenteraad of van het College van Burgemeester en Schepenen en dat de algemeen 
directeur de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen daarvan op de 
hoogte brengt op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

Gemeenteraadsbesluit van 04 juni 2007 houdende goedkeuring van het reglement 
klachtenbehandeling Stad Ronse. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 
van 25 mei 2020.  

Gemeenteraadsbesluit van 02 september 2019 houdende goedkeuring van het reglement van 
inwendige orde voor de Sportsite ’t Rosco. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij 
gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020. 

Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2008 houdende goedkeuring van het 
erkenningsreglement voor sportverenigingen. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij 
gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020. 
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Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2008 houdende goedkeuring van het 
subsidiereglement voor sportverenigingen. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij 
gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020. 

Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2008 houdende goedkeuring van het reglement extra 
toelagen voor sportevenementen. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 
van 29 juni 2020. 

Gemeenteraadsbesluit van 18 november 2013 houdende goedkeuring van de aanpassing van 
het subsidiereglement Impulssubsidie “Verbeteren van de kwaliteit van de 
jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen”. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij 
gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2020. 

Gemeenteraadsbesluit van 17 mei 2010 houdende goedkeuring van het reglement betreffende 
het invoeren van de Vrijetijdspas. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 
van 31 augustus 2020. 

Gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 2020 (Artikel 4) inzake de grondverkoop voor een 
appartement gelegen in residentie Catillus. Dit raadsbesluit werd gedeeltelijk ingetrokken 
(Artikel 4) bij gemeenteraadsbesluit van 05 oktober 2020. 

Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 houdende aanpassing van de gemeentelijke 
belasting op motoren. Dit raadsbesluit werd ingetrokken bij gemeenteraadsbesluit van 16 
november 2020. 

Gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 houdende vaststelling van het 
belastingreglement DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan 
huis, de inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor 
het gebruik van het recyclagepark. Dit raadsbesluit werd opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 
van 21 december 2020. 

Gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2016 houdende de definitieve vaststelling van het ontwerp 
van uitbreiding van het rooilijnplan van de Loozebeekstraat. Dit raadsbesluit werd ingetrokken 
bij gemeenteraadsbesluit van 21 december 2020. 

Gemeenteraadsbesluit van 16 november 2020 houdende kennisname van de overeenkomst 
20/106 met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake de mededeling van 
persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Stad Ronse, voor 
de automatische toekenning van aanvullende rechten. Dit raadsbesluit werd ingetrokken bij 
gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2021. 

De kantmeldingen ingevolge de intrekking of opheffing van deze gemeenteraadsbesluiten, 
worden door de algemeen directeur aangebracht in de notulen van de gemeenteraad van 04 
juni 2007, 02 september 2019, 15 december 2008 (3), 18 november 2013, 17 mei 2010, 31 
augustus 2020, 16 december 2019, 18 november 2019, 30 mei 2016 en 16 november 2020. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Neemt kennis van de kantmeldingen, aangebracht in de notulen van de gemeenteraad van 04 
juni 2007, 02 september 2019, 15 december 2008 (3), 18 november 2013, 17 mei 2010, 31 
augustus 2020, 16 december 2019, 18 november 2019, 30 mei 2016 en 16 november 2020. 
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2. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap 
Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse met het oog op het nemen 
van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie.              
Bekrachtiging. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40. 
˗ De nieuwe Gemeentewet, Artikel 135, §2. 
˗ De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG). 
˗ De Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 
˗ Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer, Artikel 8, §1. 
˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 met betrekking tot de 

lokale bronopsporing en het lokale contactonderzoek en verdere maatregelen ter 
bestrijding van de COVID-19-epidemie. 

˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 08 januari 2021 tot uitvoering van Artikel 34/1, 
tweede lid, en Artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het 
preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de 
meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 (BVR). 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 januari 2021 
betreffende de goedkeuring van het protocol voor de elektronische mededeling van 
persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en 
OCMW Ronse met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van 
de COVID-19-pandemie.  

Relevante documenten 

˗ Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse met het oog 
op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie.  

˗ Het advies d.d. 15 januari 2021 van de DPO. 

Feiten/context/motivering 

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van 
de persoonsgegevens door het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) aan de Stad Ronse 
en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ronse uiteengezet. 

Artikel 5, 1, b) AVG bepaalt dat persoonsgegevens altijd voor duidelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden verwerkt moeten worden. De verwerking van persoonsgegevens 
voor andere doeleinden dan die waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, 
mag enkel wanneer de doeleinden voor de verdere verwerking verenigbaar zijn met de 
doeleinden van de oorspronkelijke verwerking. 

De Stad en het OCMW Ronse wensen de gevraagde gegevens te verwerken voor volgende 
doeleinden :  

˗ extra maatregelen nemen om bij te dragen aan het inperken van de COVID-19 crisis en 
bronopsporing  

˗ quarantaine coaching versterken met lokaal beschikbare middelen. De gemeente 
verwerkt deze gegevens up vandaag al als verwerker.  

˗ concrete maatregelen worden opgesomd onder artikel 3.  

Het doeleinde van de verwerking is welbepaald en duidelijk gedefinieerd.  
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Gezien :  
o de bevoegdheden van de gemeenten inzake openbare veiligheid en gezondheid 
o het BVR van 13 november 2020 die de juridische contouren van lokale 

bronopsporing en lokaal contactonderzoek vaststelt  
o de wettelijke bevoegdheden en verplichtingen van het OCMW ten opzichte van haar 

cliënten  
kunnen betrokkenen redelijkerwijs verwachten dat de persoonsgegevens aan de gemeente en 
het OCMW worden meegedeeld. 
 
In het protocol wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die zullen 
worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn 
van de gegevens. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 januari 2021 
betreffende de goedkeuring van het protocol voor de elektronische mededeling van 
persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW 
Ronse met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-
pandemie, te bekrachtigen.  

3. Protestantse Kerk van Ronse.                                                                                 
Meerjarenplan 2020-2025.                                                                                          
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de uitvoeringsbesluiten en 
de ministeriële omzendbrieven ter zake. 

- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten. 

- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst. 

Relevante documenten 

Het meerjarenplan 2020-2025 van de Protestantse Kerk van Ronse zoals vastgesteld door de 
bestuursraad op 25 juni 2019 maar door personele problemen bij de Protestantse Kerk slechts 
aan het stadsbestuur Ronse overgemaakt op 16 december 2020.  

Het verslag van het overleg met de Protestantse Kerk van 23 mei 2019. 
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Feiten/context/motivering 

Er wordt voorgesteld om het meerjarenplan 2020-2025 goed te keuren omdat de bedragen die 
er in zijn opgenomen overeenstemmen met de afspraken die werden gemaakt op een overleg 
stadsbestuur – Protestantse Kerk op 23 mei 2019. 

Adviezen/visum 

De nota 2021/01 d.d. 08 januari 2021 van de Financiële Dienst inzake het meerjarenplan 2020-
2025 van de Protestantse Kerk van Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het meerjarenplan 2020-2025 van de Protestantse Kerk van Ronse goed te keuren met 
volgende bijdrage in exploitatie en investeringen : 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Exploitatie 11.296,00 11.465,44 11.637,42 11.811,98 11.989,18 12.169,01 
Investeringen  12.500,00 12.500,00 12.500,00   

4. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                          
Geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder 
het Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                       
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de uitvoeringsbesluiten en de 
ministeriële omzendbrieven ter zake. 
Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen 
van de erkende erediensten. 
Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

Relevante documenten 

Het geactualiseerd meerjarenplan van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal 
Kerkbestuur Ronse, zoals goedgekeurd door de kerkraad op 25 november 2020.  

Feiten/context/motivering 

Er wordt voorgesteld om het geactualiseerd meerjarenplan van de kerkfabrieken ressorterend 
onder het Centraal Kerkbestuur Ronse, goed te keuren. 

Adviezen/visum 

De nota 2021/02 d.d. 04 februari 2021 van de Financiële Dienst inzake het geactualiseerd 
meerjarenplan van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
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Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Het geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur Ronse goed te keuren, met volgende bijdragen in exploitatie en 
investeringen : 
 
  2020 2021 2022 2023 2024          2025 

Exploitatie KF De 
Klijpe 

34.306,62 36.017,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

 KF St-
Antonius 

31.364,46 34.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 KF St-
Hermes 

87.890,63 81.608,75 109.580,00 109.580,00 110.580,00 110.580,00 

 KF St-
Martinus 

73.190,22 74.288,08 75.402,40 76.533,43 77.681,44 78.846,66 

 KF St-
Pieter 

9.101,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       
 

  2020 2021 2022 2023 2024          2025 

Investeringen KF De 
Klijpe 

0,00 30.177,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

 KF St-
Antonius 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 KF St-
Hermes 

37.399,55 284.874,15 107.973,76 35.000,00 0,00 0,00 

 KF St-
Martinus 

71.607,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 KF St-
Pieter 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                                                        
Budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse.                                                                                                                           
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de uitvoeringsbesluiten en 
de ministeriële omzendbrieven ter zake. 

- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de 
centrale besturen van de erkende erediensten. 

- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst. 



 

 9/29 

 
Relevante documenten 

- De budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur 
Ronse, zoals gecoördineerd op 25 november 2020 door het Centraal Kerkbestuur 
Ronse.  

- De nota 2021/03 van 04 februari 2021 van de Financiële Dienst inzake de budgetten 
2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 

Feiten/context/motivering 

De budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse 
werden door de stad ontvangen. Ze volgen rechtstreeks uit de vernieuwde meerjarenplanning 
2020-2025 met uitzondering van het exploitatiebudget 2021 van de kerkfabriek Sint-Antonius 
wat hiervan licht afwijkt. Na vaststelling van de jaarrekening 2020 kan deze toelage worden 
bijgesteld. De budgetten 2021 kunnen worden goedgekeurd. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse 
met volgende bijdragen in exploitatie en investeringen goed te keuren. 
 

Exploitatie 2021 
Kerkfabriek De Klijpe 36.017,57 
Kerkfabriek Sint-Antonius 35.465,88 
Kerkfabriek Sint-Hermes 81.608,75 
Kerkfabriek Sint-Martinus 74.288,08 
Kerkfabriek Sint-Pieter 0,00 

  
Investeringen 2021 
Kerkfabriek De Klijpe 30.177,40 
Kerkfabriek Sint-Antonius 0,00 
Kerkfabriek Sint-Hermes 284.874,15 
Kerkfabriek Sint-Martinus 0,00 
Kerkfabriek Sint-Pieter 0,00 

Openbare veiligheid 

6. Politie.                                                                                                                               
Verzoek tot hernieuwing van het mandaat van korpschef van de Politiezone Ronse. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 48, 49, 51 en 107. 

- De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen 
met betrekking tot de politiediensten, inzonderheid de artikelen 74 tot 79. 
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- Het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten, inzonderheid de artikelen VII.III.2, VII.III.4 eerste 
lid,VII.III.47, VII.III.51, VII.III.52, VII.III.55 tot VII.III.57, VII.III.88 tot VII.III.99, 
VII.III.101 tot VII.III.110, VII.III.111, eerste lid, VII.III.112 tot VII.III.116, VII.III.118 tot 
VII.III.121, VII.III.123 tot VII.III.137, XI.II.17, XI.II.18 en XI.III.27. 

- Het Ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige 
bepalingen van het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 

- Het koninklijk besluit van 19 april 2002 houdende specifieke statutaire bepalingen 
met betrekking tot personen aangesteld in bepaalde betrekkingen van de federale 
politie, de lokale politie en van de algemene inspectie van de federale politie, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 05 december 2003. 

- Het ministerieel besluit van 22 april 2003 tot bepaling van de administratieve 
behandelingsprocedure van de aangelegenheden bedoeld in de wet van 07 
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus. 

- Het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de 
functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef. 

- De ministeriële omzendbrief GPI 43 van 28 februari 2005 betreffende het verzoek 
tot hernieuwing van bepaalde mandaathouders. 

Relevante documenten 

- Verzoek tot mandaathernieuwing, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. 
- Syntheseverslag van de activiteiten van Patrick Boel in het mandaat van korpschef 

voor de periode 2016-2021. 
- Stappenplan inzake de mandaatvernieuwing voor 2021-2026. 

Feiten/context/motivering 

Het tweede mandaat van korpschef van de Lokale Politie Ronse heeft een aanvang genomen 
op 23 november 2016. Dit mandaat heeft een duur van vijf jaar en kan op vraag van de 
mandataris na gemotiveerd positief advies voor een periode van 5 jaar hernieuwd worden. 

Ten vroegste tien en ten laatste acht maanden voor het verstrijken van de termijn van het 
mandaat, verzoekt de mandaathouder om de verlenging van zijn mandaat. 

De mandaatfuncties worden uitgeoefend in overeenstemming met een opdrachtbrief  waarin 
de te bereiken doelstellingen zijn vermeld samen met de ter beschikking gestelde middelen 
waarmee de doelstellingen moeten worden behaald. De opdrachtbrief werd op 08 mei 2017 
overgemaakt aan de Burgemeester als voorzitter van het Politiecollege en werd definitief 
vastgesteld door de gemeenteraad op 03 juli 2017. 
De opdrachtbrief is een vorm van verantwoording en moet de overheden toelaten de korpschef 
te beoordelen aan het einde van zijn mandaatperiode. Het is een middelenverbintenis met het 
oog op een efficiënte en effectieve uitvoering van de wettelijke opdrachten. 
Als mandaathouder heeft hij zich via zijn opdrachtbrief ingeschreven in de strategie en het 
beleid van de bevoegde overheden en aangegeven wat hij wou bereiken en met welke 
middelen hij dit wou realiseren. Dit wordt weergegeven in het activiteitenverslag. 
Aan de hand van dit activiteitenverslag kan worden nagegaan of de gestelde doelstellingen al 
dan niet werden behaald en of daarbij de ter beschikking gestelde middelen oordeelkundig 
werden aangewend.  
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verzoek van de heer Patrick Boel tot hernieuwing van het mandaat 
van korpschef van de Politiezone Ronse. 
Artikel 2: 
Kennis te nemen van het activiteitenverslag van de korpschef voor de periode van 23 
november 2016 tot 22 november 2021. 
Artikel 3: 
De aanstelling van de heer Burgemeester als voorzitter van de evaluatiecommissie goed te 
keuren. 

Jo Cornelus (raadslid, N-VA) verlaat de zitting. 

7. Politie.                                                                                                                                         
Vacant verklaren van een betrekking van contractueel personeelslid - assistent niveau 
C voor de Dienst Operationeel Secretariaat en Onthaal van de Politiezone Ronse. 
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                            
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De wet van 05 augustus 1992 op het politieambt. 
- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd 

op twee niveaus (WGP), inzonderheid artikel 118 en 128. 
- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten (RPPOL), inzonderheid art. II.III.1, 4 en 9 en VI.II.15 tot en met 45. 
- Het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie. 
- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 

de mobiliteit van het personeel van de politiediensten. 
- De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met 
betrekking tot de politiediensten (EXODUS) inzonderheid artikels 6,7 en 105. 

- Het besluit van 16 december 2019 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling van 
de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel 
van de lokale politie voor de Politiezone Ronse. 

- Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 27 januari 2020 
betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de 
formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019, in het 
kader van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd. 

- Het schrijven van XXXXXXXXXXXXXXXXX, assistente dienst Operationeel 
Secretariaat/Onthaal met de mededeling dat zij met ingang van 01 mei 2021 met pensioen 
zal gaan. 

- Op basis van artikel VI.II.16 uit de RPPOL kan de bevoegde overheid (zoals bedoeld in 
artikel VI.II.15, §1) een betrekking vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant wordt. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41 lid 9. 
- De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
- De goedkeuring van het Politiecollege van 25 januari 2021. 
 
Relevante documenten 

- Het functieprofiel. 
- Nota aan het Politiecollege d.d. 19 januari 2021. 
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Feiten/context/motivering 

Een onthaalbediende heeft op 01 januari 2021 medegedeeld dat zij met ingang van 01 mei 
2021 met pensioen zal gaan. Voor de goede werking van het Operationeel 
Secretariaat/Onthaal binnen de politiezone is het noodzakelijk dat de functie vacant verklaard 
wordt en zo spoedig mogelijk terug ingevuld wordt.  
Gelet op het bovenstaande, wenst de politie via dringende externe werving de plaats van 
assistent, niveau C, voor het Operationeel Secretariaat & Onthaal open te stellen. 

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De vacantverklaring van een contractueel personeelslid, assistent niveau C, voor het 
Operationeel Secretariaat en Onthaal, goed te keuren. 
Artikel 2:  
Het functieprofiel goed te keuren. 
Artikel 3:  
De samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren : de korpschef of de door hem 
aangewezen officier, het diensthoofd of een door haar aangewezen personeelslid, een 
Consulente/Adviseur personeelsbeheer van een andere politiezone  en een secretaris. 
Artikel 4:  
Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in het decreet over het Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017 en zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 van de wet op de 
geïntegreerde politie. 

Jo Cornelus (raadslid, N-VA) komt de zitting binnen. 

8. Politie.                                                                                                                                       
Vacant verklaren van een betrekking van een contractueel personeelslid - assistent 
niveau C (verantwoordelijke logistieke dienst) voor de Dienst Administratief 
Secretariaat.                                                                                                                    
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                          
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De wet van 05 augustus 1992 op het politieambt. 
- De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd 

op twee niveaus (WGP), inzonderheid artikel 118 en 128. 
- Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 

van de politiediensten (RPPOL), inzonderheid art. II.III.1, 4 en 9 en VI.II.15 tot en met 45 
- Het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het 

operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie. 
- Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 

de mobiliteit van het personeel van de politiediensten. 
- De wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 

personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met 
betrekking tot de politiediensten (EXODUS) inzonderheid artikels 6,7 en 105. 

- Het besluit van 16 december 2019 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling van 
de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel 
van de lokale politie voor de Politiezone Ronse. 

- Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 27 januari 2020 
betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de 
formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019, in het 
kader van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd. 
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- Het schrijven van XXXXXXXXXXXXXX, assistente Dienst logistiek – deel van het 

administratief secretariaat met de mededeling dat zij haar met ingang van 22 februari 2021 
de samenwerking verbreekt (ontslag met wederzijdse toestemming/akkoord). 

- Op basis van artikel VI.II.16 uit de RPPOL kan de bevoegde overheid (zoals bedoeld in 
artikel VI.II.15, §1) een betrekking vacant verklaren die binnen afzienbare tijd vacant wordt. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41 lid 9. 
- De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
- Goedkeuring van het Politiecollege van 08 februari 2021. 

Relevante documenten 

- Het functieprofiel.  
- Nota gericht aan het Politiecollege d.d. 03 februari 2021. 

 
Feiten/context/motivering 

Een assistent heeft op 03 februari 2021 medegedeeld dat zij met ingang van 22 februari 2021 
een nieuwe uitdaging zal aangaan. Voor de goede werking van het administratief secretariaat 
binnen de politiezone is het noodzakelijk dat de functie vacant verklaard wordt en zo spoedig 
mogelijk terug ingevuld wordt.  
Gelet op het bovenstaande, wenst de politiezone via dringende externe werving de plaats van 
assistent administratie en logistiek- niveau C open te stellen. 

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De vacant verklaring van de betrekking van contractueel personeelslid, niveau C, assistent 
administratie en logistiek (verantwoordelijke logistieke Dienst) voor de Dienst Administratief 
Secretariaat voor de Politiezone Ronse, goed te keuren. 
Artikel 2:  
Het functieprofiel goed te keuren. 
Artikel 3:  
De samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren als volgt : de korpschef of een 
door hem aangewezen officier of Calog niveau A, het diensthoofd of een door haar 
aangewezen personeelslid en een secretaris. 
Artikel 4:  
Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in het decreet over het Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017 en zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 van de wet op de 
geïntegreerde politie.  

9. Politie.                                                                                                                                    
Vacant verklaren van 2 betrekkingen van inspecteur van politie (basiskader) voor de 
dienst Interventie-Onthaal (profiel patrouillehondengeleider) voor de Politiezone Ronse.                                                                                                                              
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                               
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus. 

˗ Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VI.II.15, VI.II.23 en bijlage 19. 

˗ Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten. 
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˗ Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. 

˗ Het koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de 
wervingsreserve in het raam van de mobiliteit. 

˗ De omzendbrief GPI 15, gepubliceerd in het staatsblad van 31 januari 2002 betreffende 
de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 
2 niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones. 

˗ Het besluit van 16 december 2019 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling van 
de formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek 
personeel van de lokale politie voor de Politiezone Ronse. 

˗ Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 27 januari 
2020 betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat 
de formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019, in 
het kader van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd. 

˗ De tijdelijke nota van de Directie van de Rekrutering en van de Selectie dd° 30 augustus 
2019 met de kennisgeving van de resultaten van het intern vergelijkend examen 2019-
2020 voor de bevordering door overgang naar een hoger kader (middenkader) waarbij 
inspecteur XXXXXXXXXXX geschikt bevonden werd door de selectiecommissie en 
batig gerangschikt was voor de opleiding. 

˗ De tijdelijke nota van de Directie van de Rekrutering en van de Selectie dd° 26 augustus 
2020 met de kennisgeving van de resultaten van het intern vergelijkend examen 2020-
2021 voor de bevordering door overgang naar een hoger kader (middenkader) waarbij 
inspecteur XXXXXXXXXXXXXXX geschikt bevonden werd door de selectiecommissie 
en batig gerangschikt was voor de opleiding. 

˗ Artikel VI.II.16 RPPol waarin vermeld staat de bevoegde overheid (zoals bedoeld in 
artikel VI.II.15, § 1) een betrekking kan vacant verklaren die binnen afzienbare tijd 
vacant wordt. 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41 lid 9. 
˗ De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
˗ Goedkeuring van het Politiecollege van 08 februari 2021. 
 

Relevante documenten  

Nota aan het Politiecollege d.d. 03 februari 2021. 
Functieprofiel Inspecteur lid Interventie – Onthaal (patrouillehondengeleider). 
 
Feiten/context/motivering 

Een aspirant-hoofdinspecteur, werkzaam bij de dienst Interventie/Onthaal, ving zijn opleiding 
tot hoofdinspecteur aan de WPS aan op 01 oktober 2020. Bij een welslagen zal zijn ambt 
vrijkomen op 01 juli 2021. 

Een tweede aspirant-hoofdinspecteur, werkzaam bij de dienst Interventie/Onthaal, ving haar 
opleiding tot hoofdinspecteur aan de WPS aan op 01 oktober 2019. Zij stopte haar opleiding 
in januari 2020 wegens zwangerschap en hernam de opleiding op 01 november 2020. Bij 
welslagen zal haar ambt vrijkomen op 01 juli 2021. 

Bij het beëindigen van beide opleidingen (01 juli 2021) zal er 1 vacante plaats als 
hoofdinspecteur zijn binnen de personeelsformatie van de Politiezone Ronse (vervanging van 
1 hoofdinspecteur). Een aspirant-hoofdinspecteur toont interesse om deze functie in te nemen 
en zal hiervoor postuleren (mobiliteitsgolf 2021/1). 

De andere aspirant-hoofdinspecteur geeft ook aan mobiliteit te willen maken mits ze de 
opleiding positief kan afronden. 
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Voor de goede werking van de politiezone moeten de betrekkingen van beide aspirant-
hoofdinspecteurs vervolgens terug opengesteld worden binnen de dienst Interventie/Onthaal. 
De Politiezone Ronse wenst beide plaatsen open te stellen voor de betrekking van Inspecteur 
van Politie Interventie/Onthaal met het profiel van hondengeleider in de mobiliteitscyclus 2021-
02, dat gepubliceerd wordt op 30 april 2021.  

Mocht één of allebei van de aspirant-hoofdinspecteurs niet slagen in de opleiding en zij zouden 
terugkeren in hun eerdere functie, zullen de vacante functies niet worden ingevuld. 

Momenteel heeft de Politiezone Ronse twee politiehonden in ‘dienst’. Twee inspecteurs tonen 
grote bereidwilligheid om de opleiding tot  hondengeleider te volgen. Beiden zijn reeds in het 
bezit van een hond (Mechelse scheper) en gaven aan te postuleren van zodra beide vacatures 
open staan (MOB 2021-02). 

Om de opleiding “patrouillehondenbegeleider” te mogen volgen, dient de inspecteur reeds de 
plaats van Inspecteur Onthaal-Interventie hondengeleider in te vullen op de formatie. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De betrekkingen van 2 inspecteurs van politie voor de dienst Interventie/Onthaal (basiskader), 
profiel patrouillehondengeleider, vacant te verklaren en dit vanaf de mobiliteitscyclus 2021-02 
op voorwaarde dat de twee aspirant-hoofdinspecteurs eind juni 2021 slagen in hun examens 
tot hoofdinspecteur en benoemd worden in deze graad. 
Artikel 2:  
Kennis te nemen van het functieprofiel van inspecteur van politie – Interventie/onthaal – 
patrouillehondengeleider. 
Artikel 3: 
De selectiecommissie samen te stellen uit: een voorzitter korpschef of een door de korpschef 
aangewezen officier, het diensthoofd van het operationeel beheer, een hoofdinspecteur van 
interventie/onthaal en een secretaris aangeduid door de korpschef. 
Artikel 4: 
Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in het decreet over het Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017 en zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 van de wet op de 
geïntegreerde politie. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

10. De Stadstuin.                                                                                                              
Grondverkopen voor 4 appartementen waarvan 1 appartement met garage en berging 
gelegen in residentie Catillus en 3 appartementen met elk een niet-overdekte 
autostaanplaats gelegen in residentie Zelus.                                                                
Goedkeuring. 

Bevoegdheid /rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- 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.  
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Relevante documenten  

- Verslag 2021/017 van 04 februari 2020 van de Technische Dienst. 
- 4 tabellen van grondverkoop. 
- 4 ontwerpen van akte. 
- 1 verkoopovereenkomst. 
- 3 aankoop- en verkoopbeloftes. 

 
Feiten/context/motivering 

De overeenkomst tussen de Stad Ronse en bvba Avaronne regelt onder meer de ter 
beschikking stelling van de gronden aan een private partner en de prijsbepaling van de 
grondwaarde. Hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 
11% van de totale verkoopprijs (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 4 
ontwerpen van akte, 1 verkoopovereenkomst en  3 aankoop- en verkoopbeloftes : 

- op naam van XXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden 
gelegen binnen de residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “App.19.22”, een garage 
“G.07” en een berging “B.09”. De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 25.735,00 
euro. 

- op naam van XXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden 
gelegen binnen de residentie Zelus van De Stadstuin, zijnde “App. 17.32” en een niet-
overdekte autostaanplaats “S.13”.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 
30.944,00 euro. 

- op naam van XXXXXXXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden gelegen 
 binnen de residentie Zelus van De Stadstuin, zijne “App. 17.22” en een niet-overdekte 
 autostaanplaats “S.12”.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 24.042,00 euro. 

- en op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen 
de residentie Zelus van De Stadstuin, zijnde “App. 17.03” en een niet–overdekte 
autostaanplaats “S.14”.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 20.219,00 euro.  

 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie 
Catillus van De Stadstuin, zijnde “App.19.22”, een garage “G.07” en een berging “B.09”, met 
een grondwaarde van 25.735,00 euro goed. 
Artikel 2 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de 
residentie Zelus van De Stadstuin, zijnde “App. 17.32” en een niet-overdekte autostaanplaats 
“S.13”, met een grondwaarde van 30.944,00 euro goed. 
Artikel 3: 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de 
residentie Zelus van De Stadstuin, zijne “App. 17.22” en een niet-overdekte autostaanplaats 
“S.12”, met een grondwaarde van 24.042,00 euro goed. 
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Artikel 4 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Zelus van 
De Stadstuin, zijnde “App. 17.03” en een niet–overdekte autostaanplaats “S.14”, met een 
grondwaarde van 20.219,00 euro goed.  

11. Beheersplan voor de Priestersstraat, Bruul en omgeving.                                        
Goedkeuring. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

12. Aankoop van een perceel grond in de Spinstersstraat gelegen naast het terrein van 
Den Botaniek.                                                                                                                 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  

Relevante documenten 

- Verslag 2021/010 van 25 januari 2021 van de Technische Dienst.  
- Tabel.  
- Akte. 
- Plan. 
- Bodemattest. 

Feiten/context/motivering 

Het College van Burgemeester en Schepenen ging op 09 november 2020 akkoord met de 
aankoop van een perceel grond in de Spinstersstraat, gelegen naast Den Botaniek en te 
nemen uit de eigendom Zonnestraat 25, voor de som van 47.500 euro. 

Inmiddels heeft de Technische Dienst alle nodige gegevens voor het aankoopdossier 
ontvangen en werd het perceel opgesplitst in een deel Zonnestraat en een deel Spinstersstraat 
volgens bijgevoegd plan. 

De aankoop van het deel Spinstersstraat heeft een oppervlakte volgens meting van 430m² en 
is kadastraal gekend als sectie A deel van nummer 20 T P0000. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De aankoop van een perceel grond in de Spinstersstraat gelegen naast Den Botaniek wordt 
goedgekeurd voor de som van 47.500 euro, vergoeding, prijzij en wederbeleggingsvergoeding 
inbegrepen. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
Artikel 3:  
Het noodzakelijk krediet is voorzien in het investeringsbudget 2021 – algemene rekening 
2210000 – beleidsitem 06210. 
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13. Overdracht van de voetgangersbrug "Passerelle" van INFRABEL aan de Stad Ronse. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  

Relevante documenten 

- Verslag 2021/019 van 05 februari 2021 van de Technische Dienst. 
- Ontwerp van onderhandse overeenkomst. 
- Ontwerpakte. 
- Plan bij akte. 

Feiten/context/motivering 

Met Infrabel werd een akkoord bereikt over de overdracht van de voetgangersbrug 
“Passerelle” die de verbinding maakt tussen de IJzerstraat en de Molendam. De overdracht 
gebeurt met het oog op de restauratie van de brug die zich in een zeer slechte staat bevindt. 

De overdracht van de Passerelle gebeurt kosteloos met uitzondering van de vergoeding van 
de grondwaarde onder het landhoofd. De vergoeding hiervoor bedraagt 1.750 euro.  

De akte van overdracht omvat verder onder meer volgende bepalingen: 
˗ de vestiging van een kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid van overbouw 

en steun ten voordele van de stad 
˗ de verwijzing naar de definitieve bescherming van het goed als monument en de 

opname van het goed in de inventaris van bouwkundig erfgoed waardoor de 
restauratie in aanmerking komt voor subsidies van de dienst Onroerend Erfgoed 

˗ de verwijzing naar een afzonderlijke onderhandse overeenkomst waarin de 
modaliteiten met betrekking tot de restauratie, de financiering en de subsidiëring 
worden vastgelegd.  

In deze onderhandse overeenkomst worden de wederzijdse rechten en plichten van de Stad 
Ronse en van Infrabel beschreven. Deze rechten en plichten hebben betrekking op de 
taakverdeling met betrekking tot de restauratie van de brug, de beschrijving van de geplande 
studies en werken, alle afspraken met betrekking tot de gunning van de restauratiewerken en 
de regeling van de financiering van zowel de studies als de  restauratiewerken. Betreffende dit 
laatste is het de bedoeling dat de stad beroep doet op subsidies van de dienst Onroerend 
Erfgoed en dat Infrabel alle uitgaven, die niet gedekt worden door subsidies, terugbetaalt aan 
de stad.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De overdracht van de voetgangersbrug “Passerelle” van INFRABEL aan de Stad Ronse wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van onderhandse overeenkomst wordt aangenomen. 
Artikel 3: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 



 

 19/29 

 

Vrije tijd 

14. Stedelijke Adviesraad voor de Jeugd.                                                                        
Goedkeuring van het huishoudelijk reglement. 

 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41, 2°. 
De beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende de erkenning van de 
stedelijke Adviesraad voor de Jeugd en de goedkeuring van de statuten. 

Relevante documenten 

Het Huishoudelijk Reglement van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd. 

Feiten/context/motivering 

De stedelijke Adviesraad voor de Jeugd heeft als algemene opdracht het bevorderen van een 
integraal jeugdbeleid in het belang van alle jongeren in Ronse. 

De concrete werking en de wijze waarop beslissingen tot stand komen van de Algemene 
vergadering, de Stuurgroep en de Werkgroepen, zijn vastgelegd in dit huishoudelijk reglement. 

Op de algemene vergadering van de Stedelijke Adviesraad voor de Jeugd van 19 september 
2020 werd het voorstel van nieuw huishoudelijk reglement goedgekeurd. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
Het huishoudelijk reglement van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd goed te keuren, als 
volgt : 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR DE JEUGD 

Hoofdstuk I. Structuur 
Artikel 1 

De stedelijke Adviesraad voor de Jeugd is als volgt gestructureerd : 
a. een algemene vergadering 
b. een stuurgroep 
c. eventuele werkgroepen. 

Hoofdstuk II. Algemene Vergadering 
Artikel 2  Samenstelling 
De algemene vergadering van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd bestaat uit 
stemgerechtigde leden en niet–stemgerechtigde leden met een adviserende stem. 
Stemgerechtigde leden : 
a) elke vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een actieve jeugdwerking heeft 

binnen het grondgebied van de stad kan maximum twee afgevaardigden aanduiden 
b) elke onderwijsinstelling en de leerlingenraden gevestigd in de stad kunnen één 

afgevaardigde aanduiden 
c) elke instelling die met haar dienstverlening kinderen en jongeren bereikt kan één 

afgevaardigde aanduiden 
d) elke geïnteresseerde jongere, aan te duiden volgens de procedure vermeld in artikel 3. 
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Gedeeltelijk stemgerechtigde leden : 

- elke politieke partij met een jongerenwerking kan één afgevaardigde aanduiden. Deze 
leden hebben stemrecht, behalve bij stemmingen over volgende zaken : 
- adviezen gericht aan de gemeenteraad van Ronse 
- alle andere zaken en acties met betrekking tot de gemeenteraad en het 

stadsbestuur van Ronse 
Niet –stemgerechtigde genodigden met adviserende stem : 
˗ schepen van jeugd 
˗ stedelijke ambtenaar (jeugdwerker) belast met het bijwonen van de vergaderingen van 

de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd en het waarnemen van het secretariaat 
˗ coördinator van het stedelijk jeugdcentrum. 
De Algemene Vergadering kan te allen tijde niet-stemgerechtigde genodigden met 
adviserende stem aanduiden. 
Artikel 3 Procedure van samenstelling 
a. elk jaar worden bij het begin van het werkjaar (1 september – 31 augustus) alle 

verenigingen, actiegroepen, organisaties, instellingen, onderwijsinstellingen en andere 
instellingen die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de algemene 
vergadering aangeschreven met de vraag hun afgevaardigden aan te duiden.  

 Bij het versturen van de subsidiedossiers zal gevraagd worden naar de huidige 
afvaardiging van de erkende jeugdwerkinitiatieven binnen de algemene vergadering 
van de Jeugdraad. 
Deze afgevaardigden worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken vereniging, 
organisatie, instelling of dienst en moeten aan de volgende voorwaarden voldoen : 
˗ minimum zestien jaar en maximum 30 jaar zijn 
˗ actief betrokken zijn bij de werking waarvoor ze worden aangeduid 
˗ geen politiek mandaat uitoefenen 
˗ de engagementsverklaring van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd     

ondertekenen. 
b. elk jaar, bij het begin van het werkjaar, wordt er via verschillende informatiekanalen 

een oproep gelanceerd in de stad opdat geïnteresseerde jongeren zich kandidaat 
zouden stellen voor de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd. 
Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden : 
˗ minimum zestien jaar en maximum 30 jaar zijn; kandidaten ouder dan 30 jaar 

kunnen mits goedkeuring van de Algemene Vergadering wel een niet-
stemgerechtigde, adviserende rol opnemen 

˗ geen politiek mandaat uitoefenen 
˗ opgave van specifieke motivatie voor kandidaatstelling 
˗ de engagementsverklaring van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd 

ondertekenen 
˗ bij voorkeur woonachtig zijn in Ronse en of actief zijn binnen het verenigingsleven 

in Ronse. 

Indien er meer kandidaten als onafhankelijk geïnteresseerd lid zijn dan één vijfde van 
het aantal leden afgevaardigden onder a) kan de algemene vergadering de 
kandidaturen (voor onafhankelijk geïnteresseerden) selecteren tot één vijfde 
stemgerechtigde leden. De andere kandidaten geïnteresseerde leden worden 
opgenomen als waarnemende leden.  

c. na de samenstelling van de algemene vergadering met de leden onder a) en b) kan 
de gemeenteraad, indien nodig en wenselijk, stemgerechtigde leden aanduiden voor 
filosofische en ideologische strekkingen die niet vertegenwoordigd zijn in de 
algemene vergadering, mits aanvaarding door de algemene vergadering. 

d.  ten hoogste 2/3de van de leden van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd mag van 
hetzelfde geslacht zijn. 
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Artikel 4 Plichten en rechten leden 
Alle leden van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd wordt gevraagd een 
engagementsverklaring van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd te ondertekenen 
waarin de volgende elementen vastgelegd worden :  
a. plichten van het lid : 

˗ onderschrijven van de doelstellingen van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd 
en actief meewerken aan de realisatie van deze doelstellingen 

˗ bijwonen van de algemene vergadering van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd 
tenzij men verhinderd is door overmacht of een andere belangrijke reden, waarbij 
men zich telkens uitdrukkelijk zal verontschuldigen, ten laatste op de avond voor 
de samenkomst. Indien men zich voor de tweede keer op rij niet verontschuldigt, 
zal vanaf dat moment het stemrecht niet meer meegeteld worden in de berekening 
van het totaal aantal (benodigde) stemmen van de Algemene Vergadering tot dat 
de persoon in kwestie opnieuw aanwezig is 

˗ leden van de stuurgroep : zich informeren over het jeugdbeleid door lectuur, 
bijscholing, vorming, contacten met jongeren en andere betrokkenen bij het 
jeugdbeleid 

˗ een maatschappelijke visie op nahouden waarbij racisme en onverdraagzaamheid 
uitgesloten worden 

˗ grondig informeren van de achterban binnen de vereniging, organisatie of instelling 
over de werkzaamheden van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd  

˗ geregeld overleg plegen binnen de vereniging, organisatie of instelling in functie 
van het opsporen van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake jeugdbeleid. 

˗ afgevaardigden van gesubsidieerde jeugdverenigingen worden geacht aanwezig te 
zijn op de jaarlijkse bespreking van de subsidieverdeling. 

b. rechten van het lid : 
˗ spreekrecht op alle vergaderingen van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd 
˗ stemrecht in de algemene vergadering, met uitzondering van de  

niet-stemgerechtigde genodigden  
˗ inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter 

beschikking stelt van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd. 
Artikel 5 Ontslag leden algemene vergadering 
Aan het mandaat van de leden wordt een einde gesteld : 

a. door de intrekking van hun opdracht door de (jeugd)vereniging, organisatie of 
instelling welke zij vertegenwoordigen.  

         Deze intrekking moet schriftelijk of via mail en gemotiveerd aan de voorzitter van 
de stedelijke Jeugdraad meegedeeld worden.  

         Op de eerstvolgende algemene vergadering zal dit besproken worden en zal er 
indien nodig schriftelijk of via mail gevraagd worden om zo vlug mogelijk in een 
nieuwe afvaardiging te voorzien. 

         Indien er reeds sprake is van een nieuwe afvaardiging, zullen nieuwe kandidaat-
leden ter aanvaarding aan de algemene vergadering voorgelegd worden. 

b. door het ontslag van de betrokkene zelf uit de Stedelijke Adviesraad voor de Jeugd 
of uit de (jeugd)vereniging, organisatie of instelling.  

         Dit ontslag moet schriftelijk of via mail meegedeeld worden door de betrokkene of 
door de (jeugd)vereniging, organisatie of instelling aan de voorzitter van de 
stedelijke Jeugdraad. 

         Op de eerstvolgende algemene vergadering zal van dit ontslag kennis genomen 
worden. Indien nodig zal er via mail of schriftelijk gevraagd worden om zo snel 
mogelijk te voorzien in een nieuwe afvaardiging.  

         Indien er reeds sprake is van een nieuwe afvaardiging, zullen nieuwe kandidaat-
leden ter aanvaarding aan de algemene vergadering voorgelegd worden. 
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c. door drie opeenvolgende onwettige afwezigheden (zonder verontschuldiging en 

volmacht). De stuurgroep zal de afwezigheid vaststellen en het ontslag meedelen 
aan de (jeugd)vereniging, organisatie of instelling. Ook de algemene vergadering 
van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd zal hiervan op de hoogte gebracht 
worden. 

 De persoon in kwestie zal van dit ontslag schriftelijk op de hoogte gebracht worden. 
 De voorzitter of verantwoordelijke van de (jeugd)verenging, organisatie of instelling 

zal schriftelijk gevraagd worden om zo vlug mogelijk in een nieuwe afvaardiging te 
voorzien. 

d. indien de engagementsverklaring niet nageleefd wordt, zal door de algemene 
vergadering het ontslag gegeven worden en nadien schriftelijk bevestigd worden. 

Artikel 6 
Afwijkingen op de voorgaande artikels zijn mogelijk mits goedkeuring door de algemene 
vergadering. 
Artikel 7 Werkwijze Algemene Vergadering 
De algemene vergadering komt idealiter 5 keer per jaar samen.  
Verder wordt er ook nog een algemene vergadering bij elkaar geroepen telkens wanneer 
de stuurgroep het noodzakelijk vindt.  
Op vraag van 1/3de van de leden van de algemene vergadering dient deze binnen de twee 
weken samengeroepen te worden door de stuurgroep. 
Om geldig te kunnen vergaderen en een geldige stemming te kunnen houden binnen de 
algemene vergadering moet tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of 
via een volmacht vertegenwoordigd zijn. 
Een algemene vergadering zal maximum 2 uur in beslag nemen, tenzij anders en op 
voorhand afgesproken. Personen die niet langer dan 2 uur aanwezig zouden kunnen zijn, 
worden nog steeds als aanwezig opgenomen in het verslag. 
Iedereen is welkom op de algemene vergaderingen van de Jeugdraad als waarnemer. 
Waarnemers genieten niet van de rechten van de leden van de Jeugdraad. 
Artikel 8 Uitnodigingen 
De uitnodigingen worden minstens 10 werkdagen voor de vergaderdatum schriftelijk of via 
mail verstuurd. 
Op de uitnodiging staat naast de plaats, datum en uur van de vergadering ook nog de 
agenda die door de stuurgroep bepaald wordt. 
De uitnodigingen moeten ondertekend zijn door de voorzitter. Wanneer de voorzitter 
verhinderd is, worden de uitnodigingen ondertekend door de ondervoorzitter. 
Over onderwerpen die niet op de agenda staan; kan geldig beraadslaagd worden wanneer 
2/3de van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden hiermee akkoord 
gaat. 
Verontschuldigingen worden vooraf aan de voorzitter van de Jeugdraad gemeld. 
Artikel 9 Bevoegdheden 
De algemene vergadering is bevoegd voor : 

*  het opmaken van de adviezen van de Jeugdraad als eindverantwoordelijke  
*  de beslissingsbevoegdheid over de adviezen  
*  het wijzigen van de statuten 
*  het goedkeuren van het financieel verslag 
*  het aanvaarden en uitsluiten van een lid (op aanraden van de stuurgroep) 
*  het aanvaarden en afzetten van de leden van de stuurgroep. 

Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid (de helft + 1) van de aanwezige 
stemgerechtigde of via volmacht vertegenwoordigde stemgerechtigde leden genomen. 
Artikel 10 Stemming 
Om een geldige stemming te kunnen houden in de Algemene Vergadering moet tenminste 
de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn of via volmacht vertegenwoordigd zijn. 
Wanneer het binnen de algemene vergadering over een bepaalde materie tot een stemming 
komt dan is de uitslag van deze stemming pas geldig bij een gewone meerderheid (of meer 
voor- dan tegenstemmen). 
 



 

 23/29 

 
Wanneer er gestemd moet worden over kandidaat - leden of leden moet 2/3de van de 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien 2/3de van de stemgerechtigde of 
vertegenwoordigde leden dit vraagt, gebeurt de stemming geheim. 
Over wijzigingen aan de statuten kan maar geldig beraadslaagd worden wanneer dit 
uitdrukkelijk op de agenda staat en wanneer 2/3de van de stemgerechtigde leden aanwezig 
of vertegenwoordigd is. 
Een beslissing tot wijziging van de statuten kan maar genomen worden met een 2/3de 
meerderheid van de stemmen. 
Wanneer op de eerste vergadering die 2/3de aanwezigheid niet bereikt wordt, kan er een 
tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Deze 2de 
algemene vergadering dient 2 weken na de eerste plaats te vinden. Uitnodigingen voor 
deze tweede algemene vergadering moeten tenminste 5 werkdagen voor de vergadering 
schriftelijk of per mail verstuurd worden. 
Elk stemgerechtigd lid van de algemene vergadering beschikt over 1 stem en kan zich via 
een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid van 
de algemene vergadering. 
Een stemgerechtigd lid kan slechts 1 ander stemgerechtigd lid via een schriftelijke volmacht 
vertegenwoordigen. 
Artikel 11 Secretariaat  
Van elke algemene vergadering wordt er binnen de 10 werkdagen door de secretaris een 
verslag opgemaakt en overgemaakt aan de stuurgroep. 
Dit verslag wordt meegestuurd met de uitnodiging voor de eerstvolgende algemene 
vergadering. 
Bij aanvang van de algemene vergadering wordt er gevraagd het verslag goed te keuren 
en kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden. 
Vervolgens zal het goedgekeurde verslag ter kennisname aan het College van 
Burgemeester en Schepenen overgemaakt worden. 

Hoofdstuk III Stuurgroep 
Artikel 12 Samenstelling en wijze van toetreden 
De algemene vergadering kiest om de 3 jaar een stuurgroep/dagelijks bestuur van minimum 
3 leden. 
De stuurgroep bestaat uit het bestuur van de stedelijke Jeugdraad (voorzitter, 
(ondervoorzitter), secretaris en penningmeester) aangevuld met maximum 2 vaste 
afgevaardigden uit de algemene vergadering. 
De schepen van jeugd, coördinator van het jeugdcentrum en de jeugdwerker belast met de 
Jeugdraad zijn waarnemende genodigden.  
Elke (jeugd)vereniging, organisatie of instelling kan met 1 afgevaardigde in de stuurgroep 
zitten.  
Meerdere afgevaardigden per vereniging zijn mogelijk mits goedkeuring door de algemene 
vergadering. 
Om deel te kunnen uitmaken van de stuurgroep, moet je als stemgerechtigd lid twee 
algemene vergaderingen bijgewoond hebben. 
Kandidaat – leden voor de stuurgroep stellen zichzelf kandidaat of worden voorgedragen. 
Kandidaat – leden zijn pas aanvaard wanneer 2/3de van de aanwezige stemgerechtigde 
leden akkoord zijn. 
Artikel 13 Stuurgroepwissels en functies  
Er komt automatisch een einde aan het lidmaatschap van een stuurgroeplid wanneer de 
persoon in kwestie niet langer deel uitmaakt van de algemene vergadering. 
De stuurgroep kan wissels in eerste instantie zelf goedkeuren. Maar een wissel wordt pas 
definitief na goedkeuring door de algemene vergadering. 
Bij wissels worden de functies binnen de stuurgroep tijdelijk herverdeeld om de werking van 
de stuurgroep niet in gevaar te brengen.  
Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt de tijdelijk ingevulde functie opnieuw 
opengesteld of wordt de herverdeling goedgekeurd door de algemene vergadering. 
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Artikel 14 
De stuurgroep komt minimum om de 8 weken samen, behalve in juli en augustus.  
Artikel 15 Bevoegdheden 
De stuurgroep verzekert de dagelijkse werking van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd. 
De stuurgroep belegt de zittingen van de algemene vergaderingen en bepaalt de agenda.  
De stuurgroep bereidt de algemene vergaderingen voor en geeft opvolging en uitvoering 
aan de beslissingen van de algemene vergadering. 
Artikel 16 
De kasgelden worden beheerd door de penningmeester. 
Deze brengt regelmatig verslag uit aan de stuurgroep en de algemene vergadering. 

Hoofdstuk IV Werkgroepen 
Artikel 17 
De stuurgroep kan steeds werkgroepen oprichten.  
Werkgroepen worden opgericht afhankelijk van geplande activiteiten of evenementen. 
Na afloop van de activiteit of evenement waarvoor de werkgroep opgericht werd, zal de 
werkgroep ontbonden worden. 
Elk lid van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd kan hieraan deelnemen.  
Ook andere geïnteresseerde jongeren en/of deskundigen kunnen lid worden van de 
werkgroep. 
Er kunnen ook extra werkgroepleden gezocht worden via een actieve werving buiten de 
stedelijke Jeugdraad. 

Hoofdstuk V Gedragscode op vergadermomenten 
Artikel 18 
Tijdens de vergaderingen worden de volgende omgangsregels in acht genomen : 
˗ wanneer we de vergadering vroeger moeten verlaten dan melden we dit bij aanvang 

van de vergadering  
˗ we hebben op zijn minst het verslag gelezen 
˗ we laten elkaar uitspreken  
˗ we luisteren actief naar elkaar 
˗ we houden geen gezellig onderonsje met onze buur 
˗ we vragen het woord 
˗ gsm’s worden op stil gezet of uitgezet. 

Hoofdstuk VI Ontbinding stedelijke Adviesraad voor de Jeugd 
Artikel 19 
Bij de ontbinding van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd zullen na het afsluiten van de 
rekening, alle gelden en middelen overgemaakt worden aan de Stad Ronse. 

Hoofdstuk VI Erkenning 
Artikel 20 
De stedelijke Adviesraad voor de Jeugd vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt 
daartoe zijn huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor. 

Organisatieontwikkeling 

15. Selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur.                                             
Samenstelling van de selectiecommissie en aanvulling op de gemeenteraadsbeslissing 
van 25 januari 2021.                                                                                              
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, 
Artikels 40 en 41. 

˗ De arbeidsovereenkomstenwet. 
˗ De wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966, 

en latere wijzigingen. 
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˗ De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 en latere wijzigingen, houdende 

de goedkeuring van de rechtspositieregeling. 
˗ De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2017, houdende de delegatie van de 

bevoegdheid van de gemeenteraad naar het College van Burgemeester en Schepenen 
voor het goedkeuren van de rechtspositieregeling. 

˗ De gemeenteraadsbeslissing van 05 oktober 2020, waarbij aan mevrouw Linda 
Vandekerkhove, algemeen directeur lokaal bestuur Ronse, de toelating werd verleend 
tot het rustpensioen met ingang van 01 september 2021.  

˗ De gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021, houdende onder andere de vacant 
verklaring van de functie van algemeen directeur te begeven met mandaathouderschap, 
de goedkeuring van de functiebeschrijving, de vaststelling van de selectieprocedure en 
de aanduiding van het extern selectiebureau, Search & Selection. 

˗ De Collegebeslissing van 08 december 2014 waarbij het stadsbestuur is toegetreden 
tot Jobpunt Vlaanderen, nu Poolstok genaamd, voor ondersteuning inzake HR. 

˗ De Collegebeslissing van 08 februari 2021, houdende onder andere het voorstel van 
juryleden voor de selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur. 

Relevante documenten 

Het voorstel van het extern selectiebureau Search & Selection voor de samenstelling van de 
selectiecommissie voor de bekwaamheidsexamens voor de functie van algemeen directeur. 

Feiten/context/motivering 

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2021 werd de functiebeschrijving voor de voltijdse 
functie van algemeen directeur goedgekeurd en werd voorgesteld om de functie van algemeen 
directeur vacant te verklaren bij mandaathouderschap.   
Op dezelfde gemeenteraad werd het examenprogramma vastgesteld en werd de taaljury 
aangeduid. 

De modaliteiten voor het mandaathouderschap werden bij zitting van het College van 
Burgemeester en Schepenen van 28 september 2020 vastgelegd in de rechtspositieregeling.   

De aanduiding van de juryleden die zetelen in de selectiecommissie voor de functie van 
algemeen directeur is een bevoegdheid van de gemeenteraad.  Aan Search & Selection werd 
gevraagd om een voorstel van juryleden door te sturen. 
Aanvulling op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021 : 

 In Artikel 4 werd de taaljury aangeduid.  Er werd toen echter niet aangeduid wie de 
secretaris zou zijn van de taaljury.  Het is aangewezen dit alsnog te doen. 
In datzelfde artikel werd opgenomen dat de datum voor het afnemen van de 
taalproeven (onder voorbehoud) zou worden vastgelegd in de loop van de maand 
maart.  Ondertussen is die datum bepaald op 27 maart 2021. 

 In Artikel 5 werd het examenprogramma bepaald dat bestaat uit 3 gedeelten en een 
persoonlijkheidsonderzoek : 
1. Een schriftelijk gedeelte op 50 punten 
2. Een mondeling gedeelte op 50 punten 
3. Een assessment proef, waarvan het resultaat gunstig of ongunstig is. 
Echter werd bij het schriftelijk en mondeling gedeelte vergeten onderstaande 
clausule op te nemen (cfr. artikel 19§4 uit de RPR). 
“Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk 
selectiegedeelte zestig procent van de punten behalen. Indien een examengedeelte 
meer dan één proef omvat, moeten zij bovendien vijftig procent van de punten 
behalen op elk van die proeven.  
De selecties zijn niet vergelijkend”.  

Volledigheidshalve is het dan ook aangewezen om, op de huidige zitting, de secretaris van de 
taaljury aan te duiden én de hiervoor vermelde clausule op te nemen als aanvulling op de 
gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2021. 
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Om te voorkomen dat zij-instromers pas doorheen de reguliere procedure aangeven dat ze 
willen deelnemen als vrijgestelde kandidaat (en dit de gelijkheid binnen de selectieprocedure 
bemoeilijkt) en om daarnaast een duidelijk beeld te krijgen van de kandidatenpool, is het 
aangewezen om expliciet te vragen of men wil deelnemen als vrijgestelde of afstand doet van 
de vrijstelling en deelneemt als reguliere kandidaat. 
In de brieven zal hen gevraagd worden hier melding van te doen vóór 27 maart 2021 (= datum 
taalexamen). 

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2021 werd beslist om de firma Search & Selection 
aan te duiden als extern selectiebureau. Het is daarom aangewezen dat ook zij belast worden 
met het afnemen van het persoonlijkheidsonderzoek. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Diederik Van Hamme, Luc Dupont, Joris 
Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Yves Deworm, Patrice Dutranoit, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim 
Vandevelde, David Vandekerkhove, Paul Carteus, Rossana Khoshaba, Sylvie Van 
Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman 

Artikel 1: 
De jury die zal zetelen in de selectiecommissie voor de functie van algemeen directeur wordt 
op voorstel van Search en Selection als volgt samengesteld : 

 XXXXXXXXXXXXXX, algemeen directeur lokaal bestuur De Panne  (met een lange 
achtergrond bij KBC waar hij doorgroeide tot op strategisch directieniveau). 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, algemeen directeur lokaal bestuur Oostende  (met 
een achtergrond in personeelszaken, gezien zij voorheen departementshoofd 
ondersteunende diensten was, verantwoordelijk voor HR, ICT, aankoop, 
bestuurszaken, juridische dienst, facility en catering).  

 XXXXXXXXXXX, decaan politieke en sociale wetenschappen UGent, gewoon 
hoogleraar en expert in lokale Besturen.  

Plaatsvervangend jurylid: XXXXXXXXXXXX, senior consultant van Search & Selection. 
Secretaris van de selectiecommissie : XXXXXXXXX, junior consultant bij Search & 
Selection. 

Artikel 2: 
Volledigheidshalve en bij wijze van aanvulling op Artikel 4 van de gemeenteraadsbeslissing 
van 25 januari 2021 wordt hierbij de secretaris van de taaljury aangeduid, zijnde 
XXXXXXXXXXXXXXX of XXXXXXXXXXX als backup, in geval XXXXXXXXXXXX niet kan 
aanwezig zijn. 
Artikel 3: 
Volledigheidshalve en bij wijze van aanvulling op Artikel 5 van de gemeenteraadsbeslissing 
van 25 januari 2021 wordt hierbij volgende clausule toegevoegd bij het schriftelijk en 
mondeling gedeelte cfr art. 19§4 van de RPR : 
“Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elk selectiegedeelte 
zestig procent van de punten behalen. Indien een examengedeelte meer dan één proef omvat, 
moeten zij bovendien vijftig procent van de punten behalen op elk van die proeven.  
De selecties zijn niet vergelijkend”.  
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Artikel 4: 
Kandidaten die zich willen beroepen op de overgangsbepaling van Artikel 589 van het Decreet 
over het Lokaal Bestuur dienen dit expliciet aan te geven via een aanstellingsbesluit (van de 
algemeen directeur van het eigen lokaal bestuur naar aanleiding van het decreet over het 
Lokaal Bestuur). Indien dit niet expliciet wordt aangegeven vóór 27 maart 2021 (= datum 
taalexamen), noch een aanstellingsbesluit wordt bezorgd, start de kandidaat als 
aanwervingskandidaat in de reguliere selectieprocedure en wordt de kandidaat geacht afstand 
gedaan te hebben van de vrijstelling van de selectieprocedure waarop hij/zij zich 
overeenkomstig Artikel 589 van het decreet over het Lokaal Bestuur kan beroepen. 
Artikel 5: 
Het selectiebureau Search & Selection wordt aangeduid voor het afnemen van het 
persoonlijkheidsonderzoek. 
 
Bijkomende punten van de openbare zitting 

In toepassing van Artikel 27 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 
december 2017 wordt de heer Pol Kerckhove, raadslid van de sp.a-fractie, 
verontschuldigd voor het volgende agendapunt.      

Mobiliteit 

16. Bijkomend agendapunt voorgebracht door alle politieke fracties in de gemeenteraad 
houdende voorstel van motie tegen de plannen van de NMBS om het stationsloket in 
Ronse definitief te sluiten.                                                                                              
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §3. 
˗ Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, meer bepaald Artikel 3 §1. 

Relevante documenten 

Mailbericht van 17 februari 2021 van de heer Diederik Van Hamme inzake de vraag van alle 
politieke fracties tot toevoeging van een bijkomend agendapunt aan de agenda van de 
gemeenteraad van 22 februari 2021 houdende het voorstel van motie tegen de plannen van 
de NMBS om het stationsloket in Ronse definitief te sluiten. 

Feiten/context/motivering 

VOORSTEL VAN MOTIE 

De Ronsese gemeenteraad, 

Gelet op : 

1° het schrijven van de heer Marc Huybrechts, directeur Marketing en Sales van de 
NMBS, dd° 01 februari 2021 naar het Lokaal Bestuur Ronse met de aankondiging 
dat het stationsloket in Ronse tegen eind 2021 zal sluiten 

2° het gemeenschappelijk standpunt van Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en 
NMBS-CEO Sophie Dutordoir dd° 08 februari 2021 over de sluiting van 44 
stationsloketten 

3° de beslissing van 09 februari 2021 van de Raad van Bestuur van de NMBS over de 
sluiting van 44 stationsloketten. 
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Overwegende dat : 

1° dagelijks maar liefst 1212 reizigers de trein nemen in Ronse (weekdag, 2019). 
Hiermee Ronse het beter dan andere stations waar de loketten wel open blijven 
(bijvoorbeeld Eeklo) 

2° het reizigerscomfort centraal staat om het treingebruik te stimuleren. Een goede 
dienstverlening op mensenmaat is daarom essentieel 

3° vooral sociaal kwetsbare reizigers, ouderen en mensen met een beperking getroffen 
worden door de sluiting van de loketten 

4° een station ook een publieke en maatschappelijk functie vervult. Een bemand 
station garandeert de veiligheid in de wachtruimte en de stationsbuurt 

5° een loketbediende meer is dan iemand die enkel tickets verkoopt. Hij/zij verstrekt 
informatie over treinreizen, adviseert reizigers over het meest optimale 
vervoersbewijs en kan nieuwe abonnementen aanmaken, wat niet mogelijk is via de 
automaten 

6° tot het voorjaar van 2017 de loketten in het station van Ronse zeer ruime 
openingsuren hadden : van 5u45 tot 20u op weekdagen en van 6u45 tot 19u30 in 
de weekends. Een evolutie, op nauwelijks enkele jaren tijd, van deze ruime 
openingsuren 7 op 7, naar een volledige sluiting van de loketten, is veel te drastisch 

7° uit een studie van de Koning Boudewijnstichting (2019) blijkt dat gezinnen met een 
laag inkomen en alleenstaanden het minst toegang hebben tot internet (32 % van 
de Belgen heeft zwakke digitale vaardigheden en deze kwetsbaarheid stijgt tot 75 
% bij laaggeschoolden en mensen met een laag inkomen) 

8° 30 % van de Ronsenaars nu al vindt dat er onvoldoende openbaar vervoer in de 
buurt is 

9° het stationsgebouw van Ronse een belangrijke erfgoedwaarde heeft. Het station 
van Ronse is het oudste stationsgebouw van het Europese vasteland ! Het is ook 
een beschermd monument. Als de loketten verdwijnen, dreigt er leegstand en 
verloedering. 

10° tenslotte dat het station van Ronse potentieel heeft : van alle kopstations in België 
hebben enkel Oostende, Blankenberge en Turnhout meer opstappende reizigers. 
Ter vergelijking : Turnhout (met een bevolking van ruim 44.000 inwoners, bijna het 
dubbele van de 26.000 in Ronse) telt met 1581 opstappende reizigers ‘slechts’ een 
300-tal reizigers meer dan Ronse. 
Toch ligt er in Turnhout een dubbele geëlektrificeerde spoorlijn en vertrekken er elk 
uur twee rechtstreekse IC-lijnen naar Brussel of Antwerpen. In verhouding heeft 
Ronse maar één lokale dieseltrein per uur. Ons station presteert dus 
bovengemiddeld goed. 

Vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse om : 

1° er bij minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en de NMBS-CEO Sophie Dutordoir 
op aan te dringen dat :  

i. de beslissing om de loketten te sluiten, wordt herzien 

ii. de veiligheid in en rond het station van Ronse gegarandeerd blijft 

iii. er fysieke ondersteuning wordt geboden aan hulpbehoevende reizigers en 
reizigers met een beperking 

iv. er tijdens de dienstregeling een comfortabele, goed toegankelijke en 
verwarmde wachtruimte wordt voorzien 

v. alles in het werk gesteld wordt om van het station van Ronse een levendige 
en aangename plek te maken en dat er in samenwerking met lokale partners 
bijkomende activiteiten worden aangetrokken (bijvoorbeeld Hoppinpunt) 



 

 29/29 

 

 

vi. aan lokale (niet commerciële) organisaties en verenigingen de mogelijkheid 
geboden wordt om aan een heel voordelige prijs ruimtes te huren in het 
station. 

2° iedereen op te roepen om : 

i. rekening te houden met de motie van de gemeenteraad van november 2019. In 
deze motie vroegen we om extra avondtreinen te voorzien en om op zondag 
ook één trein per uur te voorzien 

ii. mee na te denken om de toekomst van het station van Ronse veilig te stellen : 
i. wanneer zullen de dieseltreinen op de lijn Ronse-Eeklo vervangen 

worden door elektrische treinen ? 
ii. biedt dit eventueel kansen om vanuit Ronse opnieuw een rechtstreekse 

verbinding naar Brussel te voorzien ? Dit zou een enorme boost kunnen 
betekenen voor het aantal reizigers en de regionale aantrekkingskracht 
van het station van Ronse. 

Voordracht 

Op voorstel van de heer David Vandekerkhove (N-VA-fractie), de heer Lech Schelfout (Groen-
fractie), mevrouw Eugénie Carrez (CD&V-fractie), de heer Koen Haelters (sp.a-fractie) en de 
heer Tom Deputter (Open Vld-fractie).  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig Artikel: 
Het voorstel van motie, ingediend door alle politieke fracties in de gemeenteraad van de Stad 
Ronse, houdende verzet tegen de plannen van de NMBS om het stationsloket in Ronse 
definitief te sluiten, goed te keuren. 
 

De voorzitter schorst de vergadering omwille van de aanvang van de OCMW-raad die 
gevolgd wordt door de vragenronde. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de gemeenteraad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Diederik Van Hamme 


