
 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeente- 
en OCMW-raad 
 

 
Ronse, vrijdag 25 juni 2021 
 

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op 
maandag 05 juli 2021 om 19:00 uur.  

Locatie : TIO3 – Zaal ‘Bistro’, Oscar Delghuststraat 60 te 9600 Ronse. 
 

AGENDA GEMEENTERAAD 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

01. Politie.                                                                                                                                      
Verlenging van het mandaat van de korpschef van de Politiezone Ronse.                              
Kennisname van het evaluatieverslag van 28 mei 2021 van de evaluatiecommissie en 
uitbrengen van een gemotiveerd advies.                                                                            
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 

02. Aanstelling van een algemeen directeur bij wijze van mandaathouderschap.                
Goedkeuring. 

 

AGENDA OCMW-RAAD 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Ontslag van een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.                                                                  
Verkiezing van een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.                                                      
Onderzoek van de geloofsbrieven. 

Financieel beheer 

2. Jaarrekening 2020 van het Lokaal Bestuur Ronse - deel OCMW.                                               
Vaststelling. 

Leven en welzijn 

3. Sociaal Huis.                                                                                                                 
Aanpassing van het 'Reglement inzake toekenning en gebruik van waardebonnen ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de 
lokale economie'.                                                                                                                        
Goedkeuring. 

4. Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau d.d. 21 juni 2021 inzake 
Samenwerkingsovereenkomst met OCMW Oudenaarde en CAW Oost-Vlaanderen in 
het kader van aanwending van de subsidie voor psychologische hulpverlening aan 
kwetsbare doelgroepen.                                                                                                                    
Goedkeuring. 



AGENDA GEMEENTERAAD 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                           
Jaarrekeningen 2020 van de kerkfabrieken die ressorteren onder het Centraal 
Kerkbestuur Ronse.                                                                                                                                      
Advies. 

2. Toetreden tot het consortium"LB365" van V-ICT-OR en ondertekenen van de 
engagementsverklaring en het addendum bij de engagementsverklaring.                               
Goedkeuring. 

3. Aansluiten bij de aankoopcentrale van de gemeente Aalter voor de 
raamovereenkomst "Project LB365" (vervolgtraject generieke componenten).                                            
Goedkeuring. 

Openbare veiligheid 

4. Politie.                                                                                                                              
Vacant verklaren van 2 betrekkingen van inspecteur van politie (basiskader) voor de 
Dienst Interventie - Onthaal van de Politiezone Ronse.                                                               
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                         
Beslissing. 

5. Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Stad Ronse, voor de periode van 01 
januari 2020 tot en met 31 december 2021.                                                                                  
Kennisname. 

Financieel beheer 

6. Jaarrekening 2020 van het Lokaal Bestuur Ronse - deel OCMW.                                       
Goedkeuring. 

7. Jaarrekening 2020 van het Lokaal Bestuur Ronse.                                                         
Vaststelling. 

8. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                                
Jaarrekening 2020.                                                                                                                  
Advies. 

9. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.                                                   
Jaarrekening 2020.                                                                                                                     
Advies. 

10. Belasting op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van kermissen. 
Afwijking.                                                                                                                            
Bekrachtiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen 
van 31 mei 2021. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

11. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                            
Grondverkopen voor 1 woning met aanhorigheden gelegen in de Albert Massezstraat 
33 en 3 appartementen met aanhorigheden gelegen binnen residentie Zelus.                       
Goedkeuring. 

12. Aankoop van een gebouw gelegen in de Politiekegevangenenstraat nummer 56. 
Goedkeuring. 

13. Vernieuwen van de stookinstallatie van het stadsgebouw gelegen in de 
Politiekegevangenenstraat 14.                                                                                                   
Goedkeuring van het ontwerp van overeenkomst, het projectvoorstel en de raming. 

14. Herinrichting van de kop Bruul-Beekstraat als toegangsweg naar de site van 
Cultuurcentrum De Ververij.                                                                                                              
Goedkeuring van het ontwerp omvattende de raming, het bestek, de meetstaat en de 
plannen. 



 
 
15. Ontwerp van rooilijnplan en onteigeningsbesluit voor de onteigening voor het 

algemeen nut in het kader van de herinrichting van de Mussenstraat, Steenveldstraat 
en de Blokstraat. Definitieve vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan en 
goedkeuring van het definitief onteigeningsbesluit. 

Mobiliteit 

16. Reglement betreffende de erkenning van autodeelorganisaties.                                      
Goedkeuring. 

17. Reglement houdende een vrijstelling voor het parkeren van deelauto’s in betalende 
zones en blauwe zones in de volledige regio Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.                         
Goedkeuring. 

Vrije tijd 

18. Reglement van inwendige orde voor de Sportsite 't Rosco.                                               
Aanpassing. 

19. Vaststelling van de tarieven voor het gebruik van de volledige voetbalaccommodatie 
gelegen op de sportsite 't Rosco.                                                                                                    
Goedkeuring. 

20. Overeenkomsten voor het gebruik van de voetbalaccommodatie.                                                        
1) Gebruiksovereenkomsten voor losse en vaste gebruikers.                                                                      
2) Gebruiksovereenkomst voor de kantine beneden.                                                                         
3) Gebruiksovereenkomst voor KSK Ronse voor 2021 en 2022.                                    
Goedkeuring. 

Verzelfstandiging 

21. Vzw De Linde.                                                                                                                            
Aanduiding van een lid voor de Algemene Vergadering.                                                           
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 

22. Toetreding tot de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming  
op het Werk (GID PBW) van SOLVA en aanduiding van een effectief vertegenwoordiger 
voor het Beheerscomité van de GID PBW van SOLVA.                                                                   
Beslissing. 

 

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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