
 
 
VERSLAG VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE 
ORGANISATIEONTWIKKELING EN FINANCIEN 
 
Datum :  15 december 2020 om 19.00 uur 

 
Aanwezige leden van de commissie :   

Dhr. Deriemaker Gunther, raadslid en voorzitter van de commissie 
Mevr. Carrez Eugénie, raadslid 
Dhr. Cornelus Jo, raadslid 
Dhr. Deputter Tom, raadslid  
Dhr. Dutranoit Patrice, raadslid 
Dhr. Haelters Koen, raadslid 
Dhr. Schelfout Lech, raadslid 
Dhr. Vandekerkhove David, raadslid 
  

 
Verontschuldigde leden : Dhr. Vanhamme Diederik, raadslid 
 
    
Agenda : 
 
Op voorstel van de voorzitter wordt eerst punt 4 van de agenda behandeld. 
 
4. Evaluatie werking recyclagepark en aanpassing tarieven vanaf 1 januari 2021 
 
Mevr. Anja Van Lierde, milieauambtenaar, licht dit punt toe aan de hand van een powerpointpresentatie die 
aan dit verslag wordt toegevoegd. Volgende elementen worden bijkomend besproken : 
 
- Het probleem van de asbestophaling aan huis in moeilijk toegankelijke straten. 
- Het verband tussen de kostprijs van het recyclagepark en de hoeveelheid zwerfvuil waarover geen cijfers 

bestaan.  
- Er wordt geopperd dat een 4de slagboom in het recyclagepark nuttig zou zijn om fraude te voorkomen. De 

beslissing in dit verband werd reeds door het college van burgemeester en schepenen genomen. 
- Er wordt de vraag gesteld of fietsers en voetgangers geen voordeeltarief kunnen krijgen. In het huidige 

systeem worden zij echter niet benadeeld. 
- Er wordt gevraagd of er kan worden nagedacht over mobiele containerparken in de wijken.  
- Er wordt vermeld dat de wijzigingen via alle communicatiekanalen van de stad meermaals en duidelijk 

zullen worden gecommuniceerd m.n. Inzicht, website, facebook, brochures, afvalkalender…  
 
 
1. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 
2. Impact coronacrisis op inkomsten en uitgaven Lokaal Bestuur Ronse 
3. Overzicht van de reeds genomen maatregelen en de reeds uitbetaalde bedragen naar 

aanleiding van de coronacrisis 
 
De financieel directeur geeft aan de hand van een powerpointpresentatie toelichting bij de diverse punten 
waarbij interactief de techniciteit wordt geduid. De presentatie wordt aan het verslag toegevoegd. 
 
5. Varia 
 
Er wordt gevraagd of het Lokaal Bestuur bijkomend bij de genomen maatregelen nog bijkomende 
maatregelen heeft gepland om de gevolgen van de crisis voor iedereen te verlichten.  



De bevoegde schepen benadrukt dat de vinger aan de pols zal worden gehouden en dat bijkomende 
maatregelen op termijn niet uit te sluiten zijn. 
 
De voorzitter van de commissie doet nadien een aantal voorstellen komende vanwege Spa-Open VLD en 
Groen die op de volgende gemeenteraad ook als bijkomend punt zullen worden ingediend. 
 

- Voor het aanslagjaar 2020 een vermindering van 50,00 euro per gezin te voorzien en toe te kennen 
voor de gezinnen waarvan minstens 1 gezinslid in de referentieperiode 15/03/2020 – 31/12/2020 
economisch werkloos is geweest. 

- Voor het aanslagjaar 2020 een vermindering van 50,00 euro toe te passen voor de 
belastingschuldigen die tijdens de referentieperiode 15/03/2020 – 31/12/2020 ingevolge maatregelen 
van lokale of hogere overheden tijdens de coronacrisis het voorwerp zijn geweest van een verplichte 
sluiting. 

Daarnaast wordt in opvolging van een vraag op de vorige gemeenteraad gepeild naar de nodige 
psychologische ondersteuning in het sociaal huis waarop zowel de burgemeester als de bevoegde 
schepen aangeven dat zij samen met het afdelingshoofd welzijn deze problematieken verder opvolgen. 
 
Tevens wordt de vraag gesteld of het klopt dat de welzijnsraad de laatste maanden niet is samengekomen 
en wordt er op aangedrongen dat deze adviesraad zijn rol ten volle kan spelen. De bevoegde schepen 
antwoordt dat het inderdaad zo is en dat de voornaamste reden de moeilijkheid is om fysiek samen te 
komen in deze periode. Wel is het zo dat de verschillende werkgroepen van de welzijnsraad actief 
worden betrokken bij de opmaak van het armoedebeleidsplan. 
 
Tot slot wordt geïnformeerd naar de mogelijkheid een tussenkomst te voorziene voor de sport-, cultuur- 
en jeugdverenigingen die zelf lokalen huren. De bevoegde schepen antwoordt dat dit wordt besproken in 
de diverse adviesraden. 
 
Op voorstel van de voorzitter van de commissie wordt beslist data te voorzien voor de commissie 
organisatieontwikkeling en financiën en wel op de woensdag voor de gemeenteraad om 19u30.  
Volgende data worden voorzien: 20/01, 17/02, 24/03, 28/04, 2/06, 30/06, 25/08,6/10, 17/11, 15/12. 
Wanneer er geen agendapunten zijn, vervalt de datum.  
 

 
De commissievergadering wordt beëindigd om 21.00 uur.  
 
 
Jurgen Soetens 
financieel directeur  
secretaris van de commissie  
  
 


