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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 10 MEI 2021 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Aaron Demeulemeester, schepen  

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Bekrachtiging politiebesluit tot vrijhouden deel van openbare weg om inrichting van terrassen 
bij heropstart van de horeca te kunnen organiseren.  Beslissing. 
2. Bekrachtiging politiebesluit houdende versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding 
van het COVID-19 virus. Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Leveren en plaatsen van 8 draaikip ramen in de gebouwen van de Beeldende Kunsten. 
Goedkeuring voorlopige oplevering. 
4. Aanpassingswerken door Farys aan het drinkwaterdistributienet in de Beukenlaan, H. Van 
Wynghenestraat, G. Desmetstraat, Aatstraat, Rode Broeckstraat en Molendam te Ronse - 
kennisgeving 
5. Bestek consultancy opdracht conceptbegeleiding "heraanleg van de stationsomgeving te 
Ronse". Goedkeuring van de lastvoorwaarden en uit te nodigen bureaus. 

Leven en welzijn 
6. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag 2020 voor de 
samenwerkingsovereenkomst met Auxilior 2000 vzw. Goedkeuring. 
7. Samenwerkingsovereenkomsten Stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-Vl. vzw i.f.v. het 
lokaal sociaal beleid - buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk 2022. Intrekken beslissing 1 
maart 2021 en opnieuw nemen beslissing. Beslissing. 

Vrije tijd 
8. Tussenkomst financiering promofilmpjes en aankoop extra hygiënische zuilen voor 
logiesverstrekkers 
9. Kennisgeving van statistieken zwembad voor het 1ste kwartaal 2021 

Intergemeentelijke samenwerking 
10. 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 mandaat vertegenwoordiger. 
11. 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. 

Varia 
12. Aanleg regenboogzebrapad.  Goedkeuring. 
13. Deelname geveltuincampagne Solva en opzetten van flankerende acties. Goedkeuring. 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
14. Ongeadresseerde postbedeling 2021-2022. Goedkeuring gunning. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

1. Bekrachtiging politiebesluit tot vrijhouden deel van openbare weg om inrichting van 
terrassen bij heropstart van de horeca te kunnen organiseren.  Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

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

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 

Het ministerieel besluit van 24 april 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te 
beperken waarbij de heropening van de horecazaken op zaterdag 8 mei 2021, na maandenlange 
opgelegde sluiting, opnieuw wordt toegestaan; 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met volgend politiebesluit : 
“ De burgemeester, 
Gelet op het ministerieel besluit van 24 april 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 
23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 
te beperken waarbij de heropening van de horecazaken op zaterdag 8 mei 2021, na maandenlange 
opgelegde sluiting, opnieuw wordt toegestaan; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van een 
algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer; 
Gelet op het terrasreglement, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017, gewijzigd bij 
gemeenteraadsbesluit van 23 april 2018;  
Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer;  
Gelet op het K.B. van 1.12.1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
Gelet op het ministerieel besluit van 11.10.1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen; 
Gelet op het ministerieel besluit van 07 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 119, 119bis, 135§2 en het gemeentedecreet,  
Gelet op het GAS- reglement van de stad Ronse, inzonderheid het artikel 23 omtrent de plaatselijke 
reglementering rond het sluitingsuur en de uitzonderingen daarop en het artikel 30 betreffende de 
openbare veiligheid en de veilige en vlotte doorgang  
Gelet op het Gas-reglement van de stad Ronse, inzonderheid artikel 57 bis betreffende het gebruik van 
alcoholhoudende dranken op de openbare weg buiten de terrassen; 
Gelet op de aanvragen om, ter ondersteuning van de horeca, plaatsing van terrassen toe te laten buiten 
de normaal voorzien terraszones, zodat de terrassen meer ruimte innemen dan voorzien;  
Gelet op het feit dat een aantal gevraagde uitbreidingen van de terrassen tot op de openbare weg reiken;    
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Overwegende dat deze inname van het openbaar domein bijzondere aanduiding vraagt;  
beslist :  
artikel 1. De terrassen van de horecazaken kunnen wat betreft de in te nemen oppervlakte voor het 
terras uitbreiden op het openbaar domein onder de voorwaarden vermeld in het MB van 24 april 2021 
houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken. Indien een horecazaak zich niet 
bevindt op één van de hieronder bepaalde locaties dient een aanvraag ingediend te worden en moet er 
een schriftelijke toestemming zijn van het stadsbestuur. 
artikel 2. De horecazaken op de Grote Markt, kant stadhuis, kunnen hun terras uitbouwen op het 
middenplein, met vrijhouden van de dienstweg en vanaf de dienstweg naar het midden toe en dit met 
een terrasdiepte van maximum 10 meter te rekenen vanaf de dienstweg.  
artikel 3. De horecazaken op de Grote Markt aan de rijweg tussen de Hospitaalstraat en de Zuidstraat 
beschikken over een voldoende breed trottoir. Evenwel, de doorgang voor voetgangers moet ten allen 
tijde gevrijwaard blijven inzonderheid zoals bepaald in het artikels 7.3 en 23§2 van het K.B. van 
1.12.1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg en zijn latere wijzigingen en het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 
houdende de vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer;  
artikel 4. De horecazaken op de Grote Markt aan de rijweg tussen de Peperstraat en de Zuidstraat / 
Spillegem kunnen gebruikmaken van de parkeerplaatsen voor hun zaak. Daarvoor wordt vanaf 8 mei 
2021 parkeerverbod ingevoerd voor het huis nr° 25 en huis nr° 26. De terraszone zal afgebakend 
worden met bloembakken. 
De doorgang voor voetgangers moet ten allen tijde gevrijwaard blijven inzonderheid zoals bepaald in 
het artikels 7.3 en 23§2 van het K.B. van 1.12.1975 houdende het reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen en het besluit van de 
Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van een algemene bouwverordening 
inzake wegen voor voetgangersverkeer;  
artikel 5. Alle terrassen op de Grote Markt die ruimte innemen die ter beschikking staat van de 
organisatie de wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkten, moeten telkens onmiddellijk na sluitingstijd, 
in de avond voorafgaand aan de openbare markt, door de betrokken horeca-uitbater verwijderd worden. 
artikel 6. Binnen de omschrijving van De Vrijheid, zoals bepaald in het aanvullend reglement 
‘Verkeersreglement in de Vrijheid – aanpassing tgv nieuwe straatnamen’, goedgekeurd bij besluit van 
het college van burgemeester en schepenen op maandag 6 april 2020, kunnen de horeca-uitbaters hun 
terras uitbouwen met respect voor de nodige doorgang voor hulpdiensten welke minimaal 4 meter moet 
bedragen. De uitbreiding moet vooraf aangevraagd worden bij en goedgekeurd worden door het 
stadsbestuur.  
artikel 7. Op het J.B Guissetplein zal op de parkeerstrook ter hoogte van de huizen nrs 13 en 14 stilstaan 
en parkeerverbod gelden en afgebakend worden met bloembakken. De parkeerstrook wordt ingericht 
als trottoir. De doorgang voor voetgangers moet ten allen tijde gevrijwaard blijven inzonderheid zoals 
bepaald in het artikels 7.3 en 23§2 van het K.B. van 1.12.1975 houdende het reglement op de politie 
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen en het besluit 
van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.  
artikel 8. In de Kasteelstraat zal op de parkeerstrook ter hoogte van de woning nr. 1 stilstaan en 
parkeerverbod gelden. De parkeerstrook wordt ingericht als trottoir en de terraszone zal afgebakend 
worden met bloembakken. De doorgang voor voetgangers moet ten allen tijde gevrijwaard blijven 
inzonderheid zoals bepaald in het artikels 7.3 en 23§2 van het K.B. van 1.12.1975 houdende het 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en zijn latere 
wijzigingen en het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van een 
algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.  
artikel 9. Op het Winston Churchillplein kunnen de terrassen op het trottoir uitgebreid worden rekening 
houdend met minimale doorgang voor voetgangers die ten allen tijde moet gevrijwaard blijven, 
inzonderheid zoals bepaald in het artikels 7.3 en 23§2 van het K.B. van 1.12.1975 houdende het 
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en zijn latere 
wijzigingen en het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van een 
algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer;  
artikel 10.  Bij elk ander terras in de stad dat aan de straatkant ligt en waarbij de uitbater van een 
horecazaak gebruik maakt van het openbaar domein, zal de uitbater er voor zorgen dat de minimale 
doorgang voor voetgangers ten allen tijde gevrijwaard blijft, inzonderheid zoals bepaald in het artikels 
7.3 en 23§2 van het K.B. van 1.12.1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en 
van het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen en het besluit van de Vlaamse regering 
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van 29 april 1997 houdende de vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor 
voetgangersverkeer. De uitbreiding moet vooraf aangevraagd worden bij en goedgekeurd worden door 
het stadsbestuur.  
artikel 11. Elke horeca-uitbater die een terrasvergunning heeft mag, indien het pand naast hen leeg 
staat en indien men een goedkeuring heeft van de eigenaar van het leegstaand pand, zijn terras ook 
uitbreiden ter hoogte van het leegstaand pand.  
artikel 12. In afwijking van artikel 6.2 van het terrasreglement van de stad Ronse, goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbesluit van 23 april 2018, wordt voor de duur van deze maatregel toegestaan dat de 
horeca-uitbater een tent kan plaatsen op zijn terras. Om de tent te mogen plaatsen moet vooraf een 
vergunning aangevraagd worden bij het stadsbestuur en goedgekeurd worden. De tenten moeten 
windvast opgesteld worden volgens de regels vastgelegd in het terrasreglement van de stad Ronse.   
artikel 13. In afwijking van het artikel 23 van GAS-reglement van de stad Ronse, wordt ingevolge de 
maatregelen vastgelegd bij het ministerieel besluit van 24 april 2021 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken en zijn wijzigingen, het sluitingsuur voor 
alle horecazaken, ook deze die beschikken over een toelating van de burgemeester om bij nacht, na 
01u00 open te blijven, vastgelegd op 22u00. Ook de algemene toelatingen omschreven in het hierbij 
genoemde artikel 23 van GAS-reglement van de stad Ronse, worden tijdelijk opgeheven. 
artikel 14. Alle maatregelen hierboven genoemd zullen gelden tot zolang de dringende maatregelen 
vastgelegd in het ministerieel besluit ministerieel besluit van 24 april 2021 ter bestrijding van het COVID-
19 virus en zijn wijzigingen van kracht zijn.  
artikel 15. De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordige verordening zullen vervolgd en 
gestraft worden volgens de regels van het GAS (Gemeentelijk Administratief Sanctierecht) en/of de 
regels gesteld bij het ministerieel besluit van 24 april 2021 en zijn aanvullingen zoals hierboven gesteld.  
artikel 16. Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde.  
Ronse, 6 mei 2021 
Burgemeester 
Luc Dupont” 
 

2. Bekrachtiging politiebesluit houdende versoepeling van de maatregelen tegen de 
verspreiding van het COVID-19 virus. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

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

het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 

Feiten/context/motivering 

Bij Ministerieel Besluiten van 28 oktober 2020 en 1 november 2020 werden een aantal maatregelen 
genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
Tevens werd aan de lokale overheid de mogelijk geboden de mondmaskerplicht uit te breiden mits 
daartoe een afzonderlijke beslissing te nemen. Op 6 november 2020 werd de mondmaskerplicht via 
besluit van de burgemeester dan ook ingevoerd binnen de volledige bebouwde kom te Ronse.  
De epidemiologische situatie verschilt van gemeente tot gemeente, waarbij de lokale autoriteiten een 
prominente rol spelen. Zo kunnen ze optreden binnen het kader van het ministerieel besluit waarbij ze 
zelf aanvullende voorzorgsmaatregelen kunnen invoeren.  
Deze bijkomende maatregelen werden genomen om de sterke stijging van het aantal besmettingen op 
dat moment af te remmen. Aangezien het aantal besmettingen inmiddels opnieuw gedaald is, zijn deze 
maatregelen daardoor niet langer noodzakelijk. De continue mondmaskerplicht binnen de bebouwde 
kom kan aldus afgebouwd worden.  

Besluit: 

Artikel 1:  
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Akkoord te gaan met volgend politiebesluit : 
“ De burgemeester, 
Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De nieuwe gemeentewet, artikel 134 en 135. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur. 
- Ministerieel besluit d.d. 24 april 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 

oktober 2020. 
Feiten/context/motivering 
Bij Ministerieel Besluiten van 28 oktober 2020 en 1 november 2020 werden een aantal maatregelen 
genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
Tevens werd aan de lokale overheid de mogelijk geboden de mondmaskerplicht uit te breiden mits 
daartoe een afzonderlijke beslissing te nemen. Op 6 november 2020 werd de mondmaskerplicht via 
besluit van de burgemeester dan ook ingevoerd binnen de volledige bebouwde kom te Ronse.  
De epidemiologische situatie verschilt van gemeente tot gemeente, waarbij de lokale autoriteiten een 
prominente rol spelen. Zo kunnen ze optreden binnen het kader van het ministerieel besluit waarbij ze 
zelf aanvullende voorzorgsmaatregelen kunnen invoeren.  
Deze bijkomende maatregelen werden genomen om de sterke stijging van het aantal besmettingen op 
dat moment af te remmen. Aangezien het aantal besmettingen inmiddels opnieuw gedaald is, zijn deze 
maatregelen daardoor niet langer noodzakelijk. De continue mondmaskerplicht binnen de bebouwde 
kom kan aldus afgebouwd worden.  
De mondmaskerplicht binnen de bebouwde kom blijft enkel noodzakelijk en verplicht bij drukte en binnen 
de hieronder omschreven locaties. 
Het besluit van de burgemeester van 6 november 2020 wordt bij deze opgeheven. 
De mondmaskerplicht zoals voorzien in het MB van 28 oktober 2020 blijft onverkort van toepassing als 
volgt: 
“Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is in elk geval verplicht om de mond en de 
neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen: 
1°  de winkels en de winkelcentra;  
2° de conferentiezalen 
3° de auditoria 
4° de gebouwen der eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-
confessionele morele dienstverlening 
5° de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken 
6° de winkelstraten, de markten, en elke private of publiek druk bezochte plaats, bepaald door de 
bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking  die de tijdstippen preciseert waarop de 
verplichting van toepassing is 
7° de inrichtingen en plaatsen waar horeca activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het 
personeel, tenzij gedurende het eten, drinken of aan tafel zitten,  
8° bij verplaatsingen in de publieke en niet publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook inde 
zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de 
Kamervoorzitter. 
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische 
redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 
De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm 
te dragen owv een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan 
de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien.”  
De lokale overheid zal de winkelstraten, de markten en elke private of publiek druk bezochte plaats waar 
de mondmaskerplicht verplicht blijft  bepalen en afbakenen met een aanplakking die de tijdstippen 
preciseert waarop de verplichting van toepassing is. 
Van het verplichte eenrichtingsverkeer op de openbare markt kan worden afgeweken gelet op de grootte 
van het marktplein, het verminderde aantal kramen (enkel essentiële goederen), de brede gangen en 
het feit dat dit in het verleden geen problemen heeft opgeleverd en de social distancing ten allen tijde 
kan worden nageleefd. 
Om al deze redenen: 
BESLIST :  
Artikel 1:  
Het besluit van de Burgemeester van 6 november 2020 betreffende de mondmaskerplicht binnen de 
bebouwde kom wordt opgeheven. 
Artikel 2:  
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Het dragen van een mondmasker binnen de bebouwde kom in Ronse blijft echter wel verplicht op de 
plaatsen opgesomd in het MB, tijdens de openbare markten en binnen en buiten de bebouwde kom 
wanneer het te druk wordt.  
Onder drukte wordt verstaan: wanneer de onderlinge afstand tussen de passanten van minimaal 1.5 
meter niet meer gegarandeerd is. (bv bij begin en einde van de schooluren rond 
schooltoegangen/uitgangen, wachtrijen, enz ).  
Artikel 3: 
Van het verplichte eenrichtingsverkeer op de markten wordt afgeweken. 
Artikel 4: 
De maatregelen gaan in op zaterdag 8 mei 2021 en gelden voor onbepaalde tijd. Ze kunnen ten allen 
tijde door een beslissing van de burgemeester aangepast of opgeheven worden.  
Artikel 5: 
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de lokale politie Ronse en aan de 
Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.. 
Ronse, 06 mei 2021. 
 
Burgemeester 
Luc Dupont” 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

3. Leveren en plaatsen van 8 draaikip ramen in de gebouwen van de Beeldende Kunsten. 
Goedkeuring voorlopige oplevering. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet). 
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 

- Verslag 2021/051 van de technische dienst van 30 april 2021, zijnde het proces-verbaal van 
voorlopige oplevering “Leveren en plaatsen van 8 draaikip ramen in de gebouwen van de Beeldende 
Kunsten van de CC De Ververij”. 

Feiten/context/motivering 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 30 november 2020 goedkeuring 
aan de gunning van de opdracht “Leveren en plaatsen van 8 draaikip ramen in de gebouwen van de 
Beeldende Kunsten van de CC De Ververij” aan In-Outdoor Projects WDJ bvba tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 9.452,41 excl. btw of €  11.437,42 incl. 21% btw. 
De leverancier In-Outdoor Projects WDJ bvba, Molendam 60A te Ronse heeft aan zijn verplichtingen 
voldaan. 
De Technische Dienst stelde een proces-verbaal op van voorlopige oplevering, die plaatsvond op 
16 september 2020. 
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat volgende opmerkingen werden 
geformuleerd: 

1. Beschadigingen op het lakwerk van 4 ramen. 
2. 2 ramen kunnen niet op draai- of kipstand geopend worden. 
3. 1 raam aan de zijde van de Beekstraat dient te worden afgekit. 

De aannemer In-Outdoor Projects WDJ bvba heeft zich ertoe verbonden de herstellingswerken uit te 
voeren tegen 3 mei 2021.  

Voordracht 



 

 7/17 

Na beraadslaging 

Besluit: 

Artikel 1:  
De opdracht “Leveren en plaatsen van 8 draaikip ramen in de gebouwen van de Beeldende Kunsten 
van de CC De Ververij” uitgevoerd door de firma In-Outdoor Projects wordt voorlopig opgeleverd.  
 

4. Aanpassingswerken door Farys aan het drinkwaterdistributienet in de Beukenlaan, H. Van 
Wynghenestraat, G. Desmetstraat, Aatstraat, Rode Broeckstraat en Molendam te Ronse - 
kennisgeving 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2021/052 van de technische dienst van 5 mei 2021. 
- Dossier DOM-184/16/009-D van Farys. 

Feiten/context/motivering 

- Door Farys werd ingevolge gemeentelijke wegenis- en rioleringswerken in de Beukenlaan, H. 
Van Wynghenestraat, G. Demetstraat, Aatstraat, Rode Broeckstraat en Molendam, een 
ontwerp opgemaakt voor het uitvoeren van lokale aanpassingswerken aan het 
drinkwaterdistributienet. 

- De aanpassingswerken omvatten : 
- De aanleg van 360 m drinkwaterdistributieleiding met ø 90 mm in PE   
- het  buiten dienst stellen van 360 m drinkwaterdistributieleiding met ø 80 mm in GY  
- het overkoppelen van 26 aftakkingen. 
- Deze werken, voorzien om uit te voeren in mei 2021, werden geraamd op een totaal bedrag 

van 117.181- euro en zullen overeenkomstig de statutaire bepalingen van Farys gefinancierd 
worden door het drinkwaterstructuurfonds van Farys. 

Na beraadslaging 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van het Dossier DOM-184/16/009-D van Farys betreffende het uitvoeren van lokale 
aanpassingswerken aan het drinkwaterdistributienet naar aanleiding van gemeentelijke wegenis- en 
rioleringswerken in de Beukenlaan, H. Van Wynghenestraat, G. Demetstraat, Aatstraat, Rode 
Broeckstraat en Molendam. 
 

5. Bestek consultancy opdracht conceptbegeleiding "heraanleg van de stationsomgeving te 
Ronse". Goedkeuring van de lastvoorwaarden en uit te nodigen bureaus. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen 
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen 
- Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijk toezicht 
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen 
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen 
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- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen 
- Het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare 
procedure 
Relevante documenten 
- Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van conceptsubsidiëring aan 
stadsvernieuwingsprojecten in het kader van de oproep 2020 waarin 72.000€ incl. BTW toegekend 
wordt aan het project “heraanleg van een leefbare stationsomgeving te Ronse” 
Feiten/context/motivering 
Er werd in het kader van de consultancy opdracht “conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject” een 
bestek met nr. BB2021_05_01 opgesteld door de Projectcoördinator. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 66.115,70 excl. btw of € 80.000 incl. 21% btw.  
de opdracht zal gegund worden bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking voor diensten; 
Voor deze opdracht zal een krediet voorzien worden van 80.000€  incl. BTW in het meerjarenplan. 

Besluit: 

Artikel 1.  
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/BB/05/01 en de raming voor de consultancy 
opdracht “heraanleg van een leefbare stationsomgeving te Ronse”. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 66.115,70 excl. btw of 
€ 80.000 incl. 21% btw.. 
Artikel 2.  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure  
zonder voorafgaande bekendmaking voor diensten. 
Artikel 3.  
Via het regieteam werd een interesseformulier rond gestuurd naar verschillende 
 studiebureaus. Hierop kwamen 8 reacties nl. 

o BUUR (Revisory, Architecten bureau Sabine Okkerse) 
o Palmbout (Blauwdruk, TML, Leidsman) 
o TV Nero Crimson (Denis Dujardin, O2, Vectris) 
o Midi (Idea Consult, Mint nv) 
o Rasschaert Architecten 
o Herbé bv 
o CRIT. Architecten 
o Studio Urban Advice and Design (UaD) 

Zowel het Regieteam als het Stadsbestuur selecteerden 4 bureaus, na overleg werden 4  
definitieve bureaus gekozen, waar beide partijen graag mee willen verder werken. 
Volgende studiebureaus worden uitgenodigd om deel te nemen aan de  
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor diensten: 
o BUUR (Revisory, Architecten bureau Sabine Okkerse), Laura Vescina, Sluisstraat 79/03.02, 

3000 Leuven (Laura@buur.be) 
o Palmbout (Blauwdruk, TML, Leidsman), Jeroen Ruitenbeek, Schiedamsedijk 44 

(j.ruitenbeek@palmbout.nl) 
o TV Nero Crimson (Denis Dujardin, O2, Vectris), Peter Moens, Sint-Markoenstraat 28, 9032 

Wondelgem-Gent (peter@nero.be) 
o Midi (Idea Consult, Mint nv), Joris Moonen, Madeliefjesstraat 34, 1030 Schaarbeek 

(joris@ateliermidi.eu) 
Artikel 4.  
Voor deze opdracht zal een krediet voorzien worden van 80.000€  incl. BTW in het meerjarenplan. 
 

Leven en welzijn 

6. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag 2020 voor de 
samenwerkingsovereenkomst met Auxilior 2000 vzw. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
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Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
Beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2016 wat betreft de 
samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. 
Het artikel 4, 5 en 6 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Auxilior 2000 vzw. 

Relevante documenten 

Het dossier werkingsverslag Auxilior 2000 vzw 2020 in het kader van de bestaande 
samenwerkingsovereenkomst lokaal sociaal beleid 2020, 2021, 2022. 
De evaluatiefiche 2020 in het kader van de overeenkomsten lokaal sociaal beleid 2020 met volgende 
organisatie: Auxilior 2000 vzw. 

Feiten/context/motivering 

De organisatie maakte op 17maart 2021 hun jaarrapportage 2020 over aan het lokaal bestuur. Dit is 
een inhoudelijk en financieel verslag van het werkingsjaar 2020. Op basis hiervan werd een 
evaluatiefiche opgemaakt met het uit te betalen saldo voor 2020. 
 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Auxilior 2000 
vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – materiele hulpverlening 

 

Inhoudelijke evaluatie 
zie Werkingsverslag 2020 vzw Auxilior 2000 

 

Financiële evaluatie: 
 
Inkomsten 2020 (via verkoop kledij) 
 
Verantwoorde uitgaven 2020:  
 
Saldo Auxilior 
 
Voorziene subsidie 2020: max. € 1.000 via aankoop Wijkwerkcheques 
In 2020 voor een totaal aan € 752,45 aangekocht 
 
Restsaldo : - € 1.312,79 in 2020 

 
 
€ 2.222,65 
 
€ 4.287,89  
 
- € 2.065,24 
 
 € 752,45 
 
 
- € 1.312,79 

 
Te betalen saldo 2020: op basis van voorgelegde bewijzen aankoop 
Wijkwerkcheques 

 
€ 752,45 
 

 

Besluit: 

Enig artikel:  
Kennis te nemen van het werkingsverslag 2020 van Auxilior 2000 vzw en akkoord te gaan met het uit 
te betalen bedrag van 752,45 EUR en dit betaalbaar te stellen op rekeningnummer BE81 7795 9693 
7024 voor aankoop van wijk-werkcheques. 
 

7. Samenwerkingsovereenkomsten Stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-Vl. vzw i.f.v. 
het lokaal sociaal beleid - buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk 2022. Intrekken 
beslissing 1 maart 2021 en opnieuw nemen beslissing. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1. 
- Gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 houdende de Samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost–Vlaanderen vzw in functie van 
buurtopbouwwerk (sociale cohesie) voor het jaar 2020 en bijlage. 

- Gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 houdende de Samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost–Vlaanderen vzw in functie van 
onderwijsopbouwwerk voor het jaar 2020 en bijlage. 
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- Gemeenteraadsbesluit van 20 april 2020 houdende de Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost–Vlaanderen vzw in functie van 
buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk voor het jaar 2021 en bijlage. 

- De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 december 2020 
aangaande de voorgaande samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw Oost-
Vlaanderen vzw voor Onderwijsopbouwwerk en Buurtopbouwwerk 2014-2019 met betrekking tot 
de opgebouwde reserve. 

- De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 februari 2021, waarbij de 
samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw voor de 
opdracht buurtopbouwwerk en voor de opdracht onderwijsopbouwwerk 2021 werden 
geëvalueerd met een stand van zaken met het oog op een verlenging. 

- De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 maart 2021, waarbij de 
samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw voor de 
opdracht buurtopbouwwerk en voor de opdracht onderwijsopbouwwerk worden verlengd met 
één jaar tot en met 31 december 2022 waarbij een verdere verlenging mogelijk is mits een 
jaarlijkse gunstige evaluatie en na bespreking van het Armoedebeleidsplan. 

- De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 12 april 2021, inzake de 
samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw voor de 
opdracht buurtopbouwwerk en voor de opdracht onderwijsopbouwwerk waarbij kennis wordt 
genomen van de brief d.d. 26 maart 2021 van Samenlevingsopbouw en waarbij een principiële 
beslissing wordt genomen tot verlenging van deze overeenkomsten. 

Relevante documenten 

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

- Brief d.d. 26 maart 2021 van het bestuur van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw met 
opnieuw vraag tot aanpassingen van de ontwerpconvenanten. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van het lokaal sociaal beleid van de Stad Ronse bestaat een samenwerking tussen de 
Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen met als doelstelling het terugdringen van 
de armoede in de Stad Ronse en het verhogen van de weerbaarheid van maatschappelijk kwetsbare 
Ronsenaars door middel van :  

- de verdere uitbouw van de basiswerking ‘Den Botaniek’ in de aandachtsbuurt Prinskouter in 
samenwerking met meerdere professionele partnerorganisaties, vrijwilligers en buurtbewoners 

- het ontwikkelen van buurtopbouwwerkprojecten in de aandachtsbuurten Prinskouter, 
Marijve/Ninovestraat, Scheldekouter en Stookt met als mogelijke invalshoeken : het verbeteren 
van de sociale en fysieke woonkwaliteit, het voorbereiden van kwetsbare doelgroepen op 
(her)tewerkstelling, het opsporen en wegwerken van allerhande vormen van sociale 
onderbescherming, het bevorderen van maatschappelijke participatie, gezondheidsbevordering, 
verhogen van de persoonlijke mobiliteit, het bevorderen van gelijke onderwijskansen,… 

Opdat vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen bovengenoemde doelstellingen kan realiseren, 
stelt de Stad Ronse een toereikende subsidie ter beschikking die zowel de directe personeelskosten, 
de personeelsgebonden werkingskosten als de projectgebonden werkingskosten helpen dekken. 
Voor de uitvoering van de opdracht buurtopbouwwerk – sociale cohesie werd voor 2020 en 2021 
een subsidie voorzien van € 275.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 25.000 voor 
werkingskosten.  
Voor de uitvoering van de opdracht onderwijsopbouwwerk werd voor 2020 en 2021 een subsidie 
voorzien van € 250.000 voor personeelsgebonden kosten en  € 20.000 voor werkingskosten. 
Deze werden goedgekeurd op de Gemeenteraad van 18 november 2019. 
Het college van burgemeester en schepenen besliste d.d. 15 februari 2021 om de beide 
samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen vzw te verlengen met 
één jaar tot en met 31 december 2022. Een verdere verlenging is mogelijk mits een jaarlijkse gunstige 
evaluatie en na bespreking van het Armoedebeleidsplan. 
In uitvoering van deze beslissing werden de nieuwe aangepaste samenwerkingsovereenkomsten voor 
2022 voor goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 maart 
2021, met het oog op de definitieve goedkeuring ervan door de gemeenteraad.  
Het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 maart 2021 besliste dat de voorgelegde 
aangepaste samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen vzw voor 
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de opdracht buurtopbouwwerk en voor de opdracht onderwijsopbouwwerk worden verlengd met één 
jaar tot en met 31 december 2022. Een verdere verlenging is mogelijk mits een jaarlijkse gunstige 
evaluatie en na bespreking van het Armoedebeleidsplan. 
In afwachting dat het dossier kon voorgelegd worden aan de gemeenteraad en op basis van de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 15 februari 2021 vroeg 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in een schrijven van 26 maart 2021 om deze 
convenanten nogmaals te herzien en de beslissing van 1 maart aan te passen of in te trekken. 
Omwille van de grote onzekerheid voor hun werknemers, de voortdurende periode van vooropzeg en 
het risico dat de meest ervaren opbouwwerkers er ongewild zullen voor kiezen de organisatie en de 
projecten te verlaten, vraagt Samenlevingsopbouw aan het college van burgemeester en schepenen 
om in de nieuwe convenantteksten 2022 het artikel 13 zo aan te passen dat de overeenkomst 2022 na 
gunstige evaluatie meteen wordt verlengd tot 2025. 
Het college van 12 april 2021 besliste principieel op hun vraag in te gaan en haar beslissing van 1 
maart 2021 in te trekken en te hernemen. 
De directeur van Samenlevingsopbouw gaf na overleg met zijn bestuur vandaag akkoord om de 
samenwerkingsovereenkomsten in huidige versie voor te leggen aan het college van burgemeester en 
schepenen. 

Voorstel 

Op voorstel van het afdelingshoofd Leven en Welzijn. 

Besluit: 

Artikel 1: 
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 1 maart 2021 inzake deze 
samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in te trekken. 
Artikel 2: 
De samenwerkingsovereenkomsten met Samenlevingsopbouw Oost – Vlaanderen vzw voor de 
opdracht buurtopbouwwerk en voor de opdracht onderwijsopbouwwerk af te sluiten voor het jaar 
2022. 
Artikel 3: 
Na gunstige evaluatie en eventueel aangepast aan de bevindingen en conclusies uit het 
armoedebeleidsplan deze overeenkomsten te verlengen tot 31 december 2025. 
Artikel 4: 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze aangelegenheid te agenderen op de 
gemeenteraad. 
 

Vrije tijd 

8. Tussenkomst financiering promofilmpjes en aankoop extra hygiënische zuilen voor 
logiesverstrekkers 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Feiten/context/motivering 

De logiesverstrekkers van Ronse zijn een belangrijke motor voor de lokale economie en essentiële 
partners in de toeristische ontwikkeling en uitstraling van de stad. Ook in het strategisch plan van de 
stad wordt resoluut ingezet op het versterken van het verblijfstoerisme, gezien dit uit economisch 
oogpunt de meest relevante vorm van toerisme is. Vandaar het voorstel om onze logies extra 
promotioneel te ondersteunen. We willen de logies de mogelijkheid geven om een professionele 
promofilm te laten maken van hun uitbating en voorzien hiervoor een tegemoetkoming van 50 %. 
We doen dit op basis van twee mogelijke formats waaruit ze kunnen kiezen en waar uiteraard ook 
Ronse duidelijk in aan bod komt.  Dit resulteert in een win-win. Het feit dat de coördinatie in handen 
is van de dienst toerisme garandeert een welbepaalde uniformiteit en profilering. Het gaat hier 
duidelijk om een investering die het verblijfstoerisme en de lokale economie op een professionele 
manier ten goede komt. Indien alle logiesverstrekkers die in aanmerking komen voor het duurste 
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format kiezen gaat het om een kost van 9.680 euro.  
Een aantal logiesverstrekkers waren vorige zomer nog niet actief, we willen hen logistiek 
ondersteunen door een corona toolkit te voorzien met o.a. hygiënische zuil.   

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het voorstel en de offerte van Ivo Maes te weerhouden. Logiesverstrekkers die 
voldoen aan de voorwaarden krijgen de kans om tot en met 30 september 2021 in te tekenen en 
kiezen voor een korte of lange promofilm. De stad voorziet een tegemoetkoming van 50% van de 
totale kost met een maximum van 484 euro per logies.   
Artikel 2: 
Akkoord te gaan om voor de bijkomende logiesverstrekkers een corona toolkit te voorzien ter waarde 
van 166,35 euro per toolkit. 
 

9. Kennisgeving van statistieken zwembad voor het 1ste kwartaal 2021 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

Bijlage 1: Statistieken zwembad 1ste kwartaal 2021 
Bijlage 2: Procentuele bezetting doelgroepen zwembad 1ste kwartaal 2021 
Bijlage 3: Grafische vergelijking statistieken zwembad 1ste kwartaal 2021 

Feiten/context/motivering 

In de bijlagen kunt U de statistieken van het zwembad terugvinden voor het 1ste kwartaal 2021. 
Gelieve hierbij rekening te houden van de strenge maatregelen binnen de protocollen 
zwembadexploitatie, welke onze mogelijkheden en aantallen qua bezoekers, aqualessen, 
schoolzwemmen en recreatie fors limiteren. 
In vergelijking met onze normale exploitatie draaien we op 40% van het reguliere bezoekersaantal en 
30% van onze normale omzet.   

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van : 

 Statistieken zwembad 1ste kwartaal 2021 
 Procentuele bezetting doelgroepen zwembad 1ste kwartaal 2021 
 Grafische vergelijking bezetting en opbrengsten zwembad 1ste  kwartaal 2021. 

  
 

Intergemeentelijke samenwerking 

10. 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 mandaat vertegenwoordiger. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 427 en 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 04 maart 2019 houdende de aanduiding van een 

vertegenwoordiger, namelijk mevrouw Sylvie Van Overmeeren en een plaatsvervanger, namelijk 
de heer Ignace Michaux, voor de algemene vergaderingen van I.VL.A., voor de legislatuur 2019 
- 2024. 

- De statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor het Beheer van Afvalstoffen Vlaamse 
Ardennen, I.VL.A., artikel 31. 
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Relevante documenten 

- Schrijven van I.VL.A. van 23 april 2021 betreffende de algemene vergadering van 24 juni 2021. 
- Jaarrekening IVLA 2020. 
- Jaarverslag IVLA 2020. 
- Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2020. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse, aangesloten bij I.VL.A., werd uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene 
vergadering van I.VL.A. op 24 juni 2021.  
De agenda luidt als volgt : 

1. Jaarverslag van de raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 
2020 

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor 
Varia. 

In artikel 432, alinea 3, van het decreet over het Lokaal Bestuur, wordt bepaald dat de deelnemende 
gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende 
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering.  

Besluit: 

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

11. 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. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2020 waarbij de heer Paul Carteus, raadslid en 

gemeenteraadsvoorzitter, werd aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene 
vergadering van TMVW ov en mevrouw Eugénie Carrez, raadslid, werd aangeduid als 
plaatsvervanger, voor de hele legislatuur. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 3 mei 2021 waarbij de heer Dominique Opsomer, raadslid, werd 
aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van TMVW ov, ter 
vervanging van de heer Paul Carteus n.a.v. zijn ontslag als gemeenteraadslid. 

- De statuten van de Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov.  

Relevante documenten 

Schrijven van Farys van 30 april 2021 houdende uitnodiging tot het bijwonen van de algemene 
jaarvergadering op 18 juni 2021 en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van 30 april 2021 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening, TMVW ov werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering van 
18 juni 2021 met als agenda :  
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020 
4. Verslagen van de commissaris 
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5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 
2020 
b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 
31  december 2020 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Huishoudelijk reglement 
8. Statutaire benoemingen 
Varia en mededelingen. 

In uitvoering van Artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad en dient het mandaat van de stadsvertegenwoordiger, de 
heer Dominique Opsomer, vastgesteld te worden. 

Besluit: 

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

Varia 

12. Aanleg regenboogzebrapad.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

Relevante documenten 

Nota “Aanleg regenboogzebrapad” dd° 22/04/2021 

Feiten/context/motivering 

Na twee jaar succesvol een aantal zebrapaden in krijtverf te hebben gezet als symbool voor een 
holebi- en transgendervriendelijke stad, is er het voorstel om dit jaar een permanent 
regenboogzebrapad aan te leggen. De keuze valt hierbij op het zebrapad aan de bibliotheek 
(oversteekplaats tussen Bruulpark en Mouroitplein). De zes asfaltstroken van het zebrapad zouden 
hierbij definitief geschilderd worden in de zes kleuren van de regenboogvlag.  
Uit navraag bij de Technische dienst blijkt dat er twee opties zijn voor de uitvoering ervan. Enerzijds 
kan er gebruikt gemaakt worden van wegenverf. In dat geval kunnen de personeelsleden van de 
Stedelijke Werkplaats deze werken zelf uitvoeren. Maar er kan ook gewerkt worden met thermoplastic. 
Dit is een materiaal van kunststof dat bij verhitting zacht wordt. Dit materiaal wordt reeds gebruikt bij 
de aanleg van zebrapaden. In geval voor deze optie gekozen wordt, zullen de werken uitbesteed 
worden aan een gespecialiseerde firma.  

Adviezen/visum 

Advies van de lokale politie Ronse: 
In art. 76.3 van het KB van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer wordt duidelijk bepaald dat de oversteekplaats in witte kleur geschilderd moet zijn.  
In art. 18.3 van het MB van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens staat dat de breedte van de stroken en van hun 
tussenafstand ongeveer 0,50 m is. (overeenkomstig plaat 5 van bijlage 4 tot dit besluit). 
Zij hebben een lengte van ten minste : 

• 3,00 m op de wegen waar de hoogste toegelaten snelheid lager is dan of gelijk aan 70 km/u. 
• 4,00 m op de wegen waar een snelheid van meer dan 70 km/u is toegelaten. 

Bijgevolg kan de politie positief advies verlenen indien de oversteekplaats op een duidelijke en niet 
mis te verstane manier door bestuurders en gebruikers in het verkeer kan gelezen worden als een 
oversteekplaats voor voetgangers zoals hierboven bepaald. Hiermee wordt bedoeld dat de witte 
vlakken van de oversteekplaats duidelijk zichtbaar moeten zijn boven de regenboogkleuren. 
Advies van de dienst Mobiliteit: 
De dienst Mobiliteit & Duurzaamheid sluit zich aan bij het positief advies van de lokale politie Ronse. 

Besluit: 
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Artikel 1:  
Het College gaat akkoord om het zebrapad aan de oversteekplaats tussen het Bruulpark en het 
Mouroitplein (De Biesestraat) te transformeren tot een permanent regenboogvoetpad. Hierbij zullen de 
zes asfaltstroken (tussen de witte lijnen) permanent beschilderd worden in de zes kleuren van de 
regenboogvlag. 
 

13. Deelname geveltuincampagne Solva en opzetten van flankerende acties. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet voor het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
- Beslissing van de gemeenteraad 2 juli 2018: goedkeuring Klimaatplan Ronse: actieplan met 64 

maatregelen en 325 acties waaronder ook de top-20-maatregel “Het versterken van de 
biodiversiteit en de klimaatadaptieve werking van ecosystemen”. 

- Bestuursakkoord 2019-2024 waarin is opgenomen dat we de engagementen 
burgemeestersconvenant realiseren en Ronse duurzaam en klimaatvriendelijk maken. 

- Beslissing van het college 9 april 2018: gaat akkoord met een jaarlijks werkingsbudget van 
60.000 euro dat voor acties op eigen grondgebied wordt gereserveerd in het kader van het 
klimaatplan. 

Relevante documenten 

- Solva_Geveltuincampagne_Brief_2021-04-12 
- Reglement_aanleg_geveltuintjes 

Feiten/context/motivering 

Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van de oppervlakte 
verhard (aan huidige evolutie wordt voorspeld dat dit 20% wordt in 2050). Daardoor verhoogt onder 
meer het risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, hittestress, minder CO2-opslag door planten 
en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit. 
De aanleg van geveltuinen levert een kleine bijdrage aan ontharding. Hoe beperkt de oppervlakte ook 
is, dit biedt de mogelijkheid om op een positieve manier te communiceren over ontharding en vergroot 
zo het draagvlak voor andere mogelijke onthardingsinitiatieven. 
Ronse heeft reeds een reglement Geveltuinen: bij interesse (en mits voldaan aan de voorwaarden) 
wordt de infrastructuur voorzien door de stad. Op heden is het aantal geveltuinen nog vrij beperkt. 
Vanuit Solva wordt een generieke communicatiecampagne voorzien “1000 geveltuinen” (gebruik 
campagnebeeld en –materiaal, geveltuinbordjes), de ideale manier om hierrond ook lokaal campagne 
te voeren. Naar aanleiding van deze campagne kan met betrokken stadsdiensten bekeken worden 
welke eventuele flankerende acties nog kunnen voorzien worden. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord om deel te nemen aan de campagneactie “1000 geveltuinen” vanuit Solva en hiervoor 
lokaal actief promotie te voeren. 
Artikel 2: 
Gaat akkoord om in overleg tussen betrokken stadsdiensten eventuele flankerende acties uit te 
werken. 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

14. Ongeadresseerde postbedeling 2021-2022. Goedkeuring gunning. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
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De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 89, § 1, 2° (het geraamde 
bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 750.000,00 niet) en artikel 57 en artikel 43. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen. 
 
Relevante documenten 
Verslag van nazicht van de offertes dd. 3 mei 2021. 
Visum van de financieel directeur dd. 7 mei 2021. 
 
Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Ongeadresseerde postbedeling 2021-2022” werd op 15 februari 2021 
een bestek met nr. 2021/382 opgesteld en is als volgt opgedeeld : 
* Basisopdracht (Ongeadresseerde postbedeling 2021-2022), raming: € 33.057,85 excl. btw of 
€ 40.000,00 incl. 21% btw; 
* Verlenging 1 (Ongeadresseerde postbedeling 2023), raming: € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 
incl. 21% btw; 
* Verlenging 2 (Ongeadresseerde postbedeling 2024), raming: € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 
incl. 21% btw. 
De totale uitgave voor deze opdracht, inclusief verlengingen, wordt geraamd op € 66.115,70 excl. btw 
of € 80.000,00 incl. 21% btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 15 februari 2021 goedkeuring 
aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 15 februari 2021 om de 
plaatsingsprocedure te starten en volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- Vlaamse Post nv, Turnhoutsebaan 185 te 2970 Schilde; 
- BD Myshopi, Klein-Mechelen 18A te 2880 Bornem; 
- GO Folder, Durmakker 6H te 9940 Evergem; 
- Snel & Wel - Steunpunt Welzijn, Wellekenstraat 45 te 9300 Aalst; 
- Distripost, Muntcentrum, Service Centre te 1000 Brussel. 
Er werden 4 offertes ontvangen: 
- Vlaamse Post nv, Turnhoutsebaan 185 te 2970 Schilde :  
   EHprijs bedeling INzicht : € 0,205 excl btw of € 0,248 incl. 21% btw 
   EHprijs bedeling cultuurkalender : € 0,089 excl btw of € 0,108 incl. 21% btw 
   (Basisopdracht 2 jaar : € 40.270,56 excl. btw of € 48.727,38 incl. 21% btw); 
- BD Myshopi, Klein-Mechelen 18A te 2880 Bornem; 
   EHprijs bedeling INzicht : € 0,145 excl btw of € 0,175 incl. 21% btw 
   EHprijs bedeling cultuurkalender : € 0,105 excl btw of € 0,127 incl. 21% btw 
   (Basisopdracht 2 jaar : € 34.919,20 excl. btw of € 42.252,23 incl. 21% btw) 
- Distripost, Muntcentrum, Service Centre te 1000 Brussel; 
   EHprijs bedeling INzicht : € 0,212 excl btw of € 0,257 incl. 21% btw 
   EHprijs bedeling cultuurkalender : € 0,094 excl btw of € 0,114 incl. 21% btw 
   (Basisopdracht 2 jaar : € 41.945,76 excl. btw of € 50.754,37 incl. 21% btw) 
- GO Folder, Durmakker 6H te 9940 Evergem; 
   EHprijs bedeling INzicht : € 0,160 excl btw of € 0,194 incl. 21% btw 
   EHprijs bedeling cultuurkalender : € 0,160 excl btw of € 0,194 incl. 21% btw 
   (Basisopdracht 2 jaar : € 45.286,40 excl. btw of € 54.796,54 incl. 21% btw) 
De Financiële Dienst stelde op 3 mei 2021 het verslag van nazicht van de offertes op. 
Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 
Vlaamse Post nv, Turnhoutsebaan 185 te 2970 Schilde, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de 
offerte van deze inschrijver.  
De raming van het budget is gebaseerd op aangerekende tarieven van eerdere bestellingen in 2020 
via B-Post. Deze tarieven zijn echter recent gevoelig gestegen, waardoor de aangeboden tarieven het 
geraamde budget overstijgen. 
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De uitgave van € 16.528,93 excl btw of € 20.000,00 incl. 21% btw voor deze opdracht voor 2021 is 
voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode AR 6140510/ BI 01190 - AR 6140650/ 
BI07020. 
Het saldo dient te worden voorzien in de eerstkomende budgetwijziging van het exploitatiebudget van 
2021. 
De uitgave voor deze opdracht voor de jaren 2022, 2023 en 2024 dient te worden voorzien in het 
exploitatiebudget van 2022, 2023 en 2024. 
Er dient rekening gehouden te worden met eventuele prijsherzieningen, zoals in het bestek is 
aangegeven. 
Adviezen/visum 
Een visum is vereist van de financieel directeur. De financieel directeur verleende een visum op 
7 mei 2021. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 mei 2021. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3: 
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde de firma Vlaamse Post nv,Turnhoutsebaan 185 te 2970 Schilde 
tegen de vermelde eenheidsprijzen zijnde : € 0,205 excl btw of € 0,248 incl. 21% btw voor de bedeling 
van INzicht en € 0,089 excl btw of € 0,108 incl. 21% btw voor de bedeling van de cultuurkalender.  
Artikel 4: 
De kostprijs voor de basisopdracht (2 jaar) bedraagt € 40.270,56 excl. btw of € 48.727,38 incl. 21% 
btw, gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden en excl. prijsherzieningen. 
Artikel 5: 
De opdracht is verlengbaar met twee keer 1 jaar.  
Artikel 6: 
De totale uitgave voor deze opdracht, inclusief twee verlengingen van 1 jaar, bedraagt € 80.541,12 
excl. btw of € 97.454,76  incl. 21% btw, gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden en excl. 
prijsherzieningen. 
Artikel 7: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2021/382. 
Artikel 8: 
De uitgave van € 16.528,93 excl btw of € 20.000,00 incl. 21% btw voor deze opdracht voor 2021 is 
voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode AR 6140510/ BI 01190 - AR 6140650/ 
BI07020. Het saldo zal worden voorzien in de eerstkomende budgetwijziging van het exploitatie-
budget van 2021. 
Artikel 9: 
De uitgave voor deze opdracht voor de jaren 2022, 2023 en 2024 dient te worden voorzien in het 
exploitatiebudget van 2022, 2023 en 2024. 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


