
 

 

 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeente- 
en OCMW-raad 
 

 
Ronse, vrijdag 28 mei 2021 
 

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op maandag 
07 juni 2021 om 08:00 uur.  De zitting van de OCMW-raad volgt aansluitend op de openbare zitting 
van de gemeenteraad. 
 

AGENDA GEMEENTERAAD 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Stedelijk Fiertelcomité.                                                                                                         
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. 

2. Stedelijk Fiertelcomité.                                                                                                         
Goedkeuring van het vernieuwd reglement van orde. 

3. Stedelijke Raad der Bommels.                                                                                             
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. 

4. Stedelijke Raad der Bommels.                                                                                           
Goedkeuring van het gewijzigd reglement van orde. 

5. Stedelijke Harmonie Ronse.                                                                                                  
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. 

6. Stedelijke Harmonie Ronse.                                                                                                                     
Goedkeuring van het vernieuwd reglement van orde. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

7. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                                     
Grondverkopen voor 1 woning met aanhorigheden gelegen in de Florent Devosstraat 
nummer 2 en 2 appartementen met aanhorigheden gelegen binnen residentie Catillus. 
Goedkeuring. 

8. Wegen- en rioleringswerken in de Groeneweg en in een deel van de Fiertelmeers. 
Goedkeuring van de eindafrekening en het proces-verbaal van voorlopige oplevering. 

9. Aankoop van een perceel grond in de Geraardsbergenstraat voor de realisatie van de 
rooilijn van de Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 1.                                                  
Goedkeuring. 

10. Aankoop van een perceel grond op de hoek van de Aatstraat met de Beukenlaan voor de 
realisatie van de rooilijn van de Aatstraat en de Beukenlaan.                                            
Goedkeuring. 

11. Aankoop van de woning gelegen in de Spinstersstraat nummer 99 door uitoefening van het 
voorkooprecht en in het kader van de sanering van het woningbestand.                       
Goedkeuring. 

12. Verkoop van een perceel grond in de Ommegangstraat, gelegen voor de ingang van 
begraafplaats Hogerlucht, aan het Vlaamse Gewest, voor de realisatie van de rooilijn. 
Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 

13. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Malander.                                                     
Definitieve vaststelling. 

 



 

 

 
 
 

Economie 

14. Vzw Unie der Handelaars.                                                                                                      
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. 

Leven en welzijn 

15. Samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen de Stad Ronse en 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid - 
buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk 2022.                                                                    
Beslissing. 

16. Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid 
voor contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19- pandemie.                                 
Verlenging.                                                                                                                    
Goedkeuring. 

Vrije tijd 

17. Stedelijke openbare bibliotheek Ronse.                                                                                           
Aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van de invoering van zelfuitleen. 
Goedkeuring. 

Verzelfstandiging 

18. Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA Bouwmaatschappij 
Ronse cvba.                                                                                                                        
Goedkeuring van de jaarrekening 2020 en van het bijhorend jaarverslag van de Raad van 
Bestuur. 

Intergemeentelijke samenwerking 

19. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                                 
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene jaarvergadering van 18 juni 
2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                      
Beslissing. 

20. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, IVLA. 
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 24 juni 2021 
en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                                                       
Beslissing. 

21. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                                    
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 22 juni 2021 
en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                                                        
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 

22. Organisatiebeheersing.                                                                                                                      
Rapport 2020 van de algemeen directeur met inbegrip van het verslag over de 
klachtenbehandeling.                                                                                                          
Kennisname. 

 
Punten van de besloten zitting 

Organisatieontwikkeling 

01. Forensische audit.                                                                                                                    
Auditrapport van 23 februari 2021, uitgevoerd door Audit Vlaanderen.                           
Kennisname. 

 



 

 

 

AGENDA OCMW-RAAD 

Punten van de openbare zitting 

Leven en welzijn 
1. Sociale Dienst.                                                                                                                 

Goedkeuring te verlenen aan het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst op grond 
van artikel 61 waarbij het OCMW Ronse met MIYA & CO kan samenwerken teneinde een 
tewerkstelling artikel 60-privé te realiseren.                                                                               
Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 
2. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                                 

Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 22 juni 2021 
en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                                 
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
3. Organisatiebeheersing.                                                                                                                 

Rapport 2020 van de algemeen directeur met inbegrip van het verslag over de 
klachtenbehandeling.                                                                                                       
Kennisname. 

 

U kan de dossiers online inkijken via de beveiligde webtoepassing ftp://ftp.ronse.be. Inloggen kan 
met uw gebruikersnaam en paswoord. 
Aan de raadsleden wordt gevraagd het beroepsgeheim en de discretieplicht in acht te nemen. 

 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Diederik Van Hamme 
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