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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 17 MEI 2021 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Pascale 
Ongena neemt het ambt waar. 

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijd ‘BALOISE TOUR BELGIUM’ op 9 juni 2021. Beslissing. 

Financieel beheer 
2. Aanvraag toelage Vriendenkring van de oudgedienden Brandweer Ronse.  Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
3. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag 2020 voor de 
samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost - Vlaanderen vzw (preventieve woonbegeleidingen). 
Beslissing. 
4. Verslag van de vergadering d.d. 4 mei 2021 van de werkgroep 'Erfgoed'. Kennisname. 

Vrije tijd 
5. Advies Stedelijke Adviesraad voor Jeugd over het huidige coronabeleid en de aanpak in de 
zomer (Kennisname) 
6. Verslag vergadering Cultuurlink van 5 mei 2021. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijd ‘BALOISE TOUR BELGIUM’ op 9 juni 2021. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
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- 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 

Gelet op de aanvraag van de heer Jan Nys, koersdirecteur van GOLAZO SPORTS NV, 
Schoebroekstraat 8 in 3583 Paal-Beringen, organisator van de wielerwedstrijd ‘Baloise Tour Belgium’, 
om op woensdag 09 juni 2021 de eerste rit van deze wedstrijd door Ronse te laten rijden,  
Overwegende dat voornoemde activiteit aanleiding geeft tot het treffen van de passende 
beperkingsmaatregelen op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de 
openbare veiligheid; 

Besluit: 

Artikel 1:  
Op woensdag 09 juni 2021, parkeerverbod in te voeren :  
a. tussen 06u00 en 18u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,  
- in de Ommegangstraat, van het kruispunt met de Rijkswachtdreef tot en met huis nrs 78 - 107, 
richting Schorisse 
- in de Ommegangstraat, tussen de Rijkswachtdreef en huis nr 77, richting Nitterveld 
- in de Koekamerstraat  
- in Ten Houte 
b. tussen 14u00 en 18u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit,  
- in de Rijkswachtdreef, tussen de Kastanjedreef en de Ommegangstraat 
- in de Kastanjedreef 
Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1. 
Artikel 2: 
Op woensdag 09 juni 2021, vanaf 06u00 enkel het plaatselijk verkeer toe te laten :  
- In de Kanarieberg   
- In de Savooistraat 
- In de Ommegangstraat, tussen de Kruisstraat en de Geerstraat  
- In de Schorissesteenweg,  
De maatregel zal aangeduid worden met borden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ 
en bord F45c aangebracht op schraag. 
Artikel 3: 
Op woensdag 09 juni 2021 zal het verkeer omgelegd worden :  
- vanaf Hogerlucht  naar Oudenaarde / Maarkedal via de Ommegangstraat en N60 
- vanaf de Ninovestraat naar Schorisse, via de Ninoofsesteenweg en Vloesberg 
De maatregel zal aangeduid worden met borden F41. 
Artikel 4: 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
Artikel 5: 
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
Artikel 6: 
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. 
 

Financieel beheer 

2. Aanvraag toelage Vriendenkring van de oudgedienden Brandweer Ronse.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 
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Het schrijven d.d. 6 mei 2021 van Truyen Jean Paul, voorzitter van de Vriendenkring oudgedienden 
Brandweer Ronse. 

Feiten/context/motivering 

De Vriendenkring oudgedienden Brandweer Ronse vraagt jaarlijks een toelage van € 300,00 voor hun 
werking. Dit jaar wordt ook gevraagd om het bedrag aan te passen. 

Adviezen/visum 

In het budget 2021 is een toelage voorzien van € 300,00 op AR 6490000 BI 04100. Eventuele 
verhoging van de toelage zal moeten voorzien worden bij aanpassing meerjarenplan. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De toelage van € 300,00 uit te betalen op rekeningnummer BE08 9793 2841 3713 van de 
Vriendenkring oudgedienden Brandweer Ronse. 
 
 

Leven en welzijn 

3. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag 2020 voor de 
samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost - Vlaanderen vzw (preventieve 
woonbegeleidingen). Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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 waaronder met CAW Zuid-Oost-Vlaanderen vzw 
in kader van preventie woonbegeleidingen vervat zat. 
Het artikel 4, 5 en 6 van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de stad Ronse en 
CAW Oost-Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – proactieve woonbegeleiding.                                                                        

Relevante documenten 

Verantwoordingsstukken van CAW Zuid-Oost-Vlaanderen vzw: 
 

- Inhoudelijke nota 
- Financiële nota en bijlagen 

Feiten/context/motivering 

CAW Zuid-Oost-Vlaanderen vzw maakte hun jaarrapportage 2020 over aan het lokaal bestuur. Dit is 
een inhoudelijk en financieel verslag van het werkingsjaar 2020. 

Voor het project werden loonkost, dienstverplaatsingen en 15% overheadkosten ingezet. 

Uit de financiële verantwoording blijkt dat er iets minder kon verantwoord worden dan het toegekende 
subsidiebedrag voor 2020, nl. € 32.371,50. Te weinig verantwoord 465,98 EUR. 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en CAW Oost-Vlaanderen vzw  in functie 
van het lokaal sociaal beleid – Wonen – Preventieve uithuiszetting 
 
Inhoudelijke evaluatie 
 
zie algemene evaluatie 
 
Financiële evaluatie: 
 
Ontvangsten 2020: 
Voorschotten Stad Ronse:  € 29.134,36 € 29.134,36 
 
Verantwoorde uitgaven 2020: 
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Personeels- en werkingskosten: Te weinig verantwoord  
tov subsidiebedrag, € 465,98 te weinig verantwoord als de subsidie 
volledig wordt uitbetaald € 31.905,52 
 
Voorziene subsidie 2020: 
Overeenkomst proactieve woonbegeleiding € 32.371,50 
 
 
Te betalen saldo 2020: € 32.371,50 - € 29.134,36 € = 3.237,14 resterend saldo maar er kon € 465,98 
niet verantwoord worden. 
Dus € 3.237,14 (oorspronkelijk restsaldo) – € 465,98 (niet verantwoord bedrag) = 2.771,16 
Restsaldo =  € 2.771,16 
 
 

Besluit: 

Enig artikel:  
Het saldo min de onverantwoorde uitgaven van 2.771,14 EUR voor het werkingsjaar 2020 aan CAW 
Oost-Vlaanderen vzw in kader van de samenwerkingsovereenkomst Preventieve woonbegeleidingen 
goed te keuren en dit betaalbaar te stellen (met vermelding ‘LSB – Proactieve woonbegeleiding’). 
 

4. Verslag van de vergadering d.d. 4 mei 2021 van de werkgroep 'Erfgoed'. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 

Verslag van de vergadering van de werkgroep ‘Erfgoed’ d.d. 4 mei 2021. 
De aangepaste ledenlijst. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de werkgroep ‘Erfgoed’. 
 

Vrije tijd 

5. Advies Stedelijke Adviesraad voor Jeugd over het huidige coronabeleid en de aanpak in 
de zomer (Kennisname) 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
 

Relevante documenten 
Advies Stedelijke Adviesraad voor Jeugd omtrent het huidige Coronabeleid. 
 

Feiten/context/motivering 
Het Lokaal Bestuur op eigen houtje adviseren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op 
kinderen en jongeren is één van de hoofdtaken van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd. 
In het verlengde van opgevangen signalen van kinderen en jongeren in volle Coronacrisis waar heel 
wat zekerheden wegvielen, vrijetijdsbeleving teruggeschroefd werd, er amper tot geen keuzevrijheid 
was, is er vanuit de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd een advies over het huidige Coronabeleid 
opgesteld waarbij er aan het Lokaal Bestuur een aantal suggesties gegeven worden over ondermeer 
de algemene mondmaskerplicht.  
De Stedelijke Adviesraad voor Jeugd hoopt met dit advies een waardevolle bijdrage geleverd te 
hebben aan het beleid en hoopt evenzeer dat het Lokaal Bestuur dit advies ter harte neemt en in 
overweging zal nemen de aangereikte suggesties om te zetten in de praktijk. 
 

Voordracht 
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CBS 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het advies van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd. 
Artikel 2: 
Activiteiten kunnen, in overeenstemming met de coronamaatregelen zoals voorzien door het MB. 
 

6. Verslag vergadering Cultuurlink van 5 mei 2021. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 

Relevante documenten 

Het verslag van de vergadering Cultuurlink Stuurgroep d.d. 05/05/2021. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag van de vergadering Cultuurlink Stuurgroep dd. 05/05/2021 
Artikel 2.: 
Activiteiten kunnen, in overeenstemming met de coronamaatregelen zoals voorzien door het MB. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Waarnemend algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Pascale Ongena Luc Dupont 


