
 

 1/22 

 
 

Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

DINSDAG 25 MEI 2021 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Stedelijke Raad der Bommels. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. 
2. Stedelijke Raad der Bommels. Goedkeuring van het gewijzigd reglement van orde. 
3. Stedelijk Fiertelcomité. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. 
4. Stedelijk Fiertelcomité. Goedkeuring van het vernieuwd reglement van orde. 
5. Notulen vergadering Kerkraad van de Sint-Hermesbasiliek van 30 april 2021. Kennisname. 
6. Stedelijke Harmonie Ronse. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. 
7. Stedelijke Harmonie Ronse. Goedkeuring van het vernieuwd reglement van orde. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
8. Grondaankoop voor de realisatie van de rooilijn van de Aatstraat en de Beukenlaan.  
Goedkeuring. 
9. Grondaankoop voor de realisatie van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat buurtweg 
nummer 1. Goedkeuring. 
10. Leveren en plaatsen van zonnepanelen op het dak van de stedelijke werkplaatsen. 
Goedkeuring 
11. Wegen- en rioleringswerken Groeneweg en deel Fiertelmeers - goedkeuring eindafrekening 
en proces-verbaal van voorlopige oplevering 
12. Grondverkopen van 1 woning met aanhorigheden gelegen in de Florent Devosstraat 2, 2 
appartementen met aanhorigheden gelegen in residentie Catillus.  Goedkeurig. 

Mobiliteit 
13. Herkenbaarheid en verkeersveiligheid schoolomgevingen – goedkeuring subsidie-aanvraag 

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

Vrije tijd 
15. Realisatie van een extra shopmeubel en wandrek voor het belevingscentrum “Hoge Mote” - 
beslissing 
16. Openbare bibliotheek. Aanpassing dienstreglement. Goedkeuring. 

Verzelfstandiging 
17. 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 
18. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 22 juni 2021 en vaststellen mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
19. Politieverordening tot verbod op houden van drank- en eetstanden, zowel op het openbaar 
terrein als op privaat domein, langs het parcours van en wegen grenzend aan de fiertelommegang 
op zondag 30 mei 2021.  Goedkeuring. 

Financieel beheer 
20. Toekennen werkingssubsidie en extra toelage aan werkgroep UNESCO.  Goedkeuring. 
21. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Jaarrekening 2020. Advies. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
22. Aankoop woning in de Spinstersstraat 99.  Goedkeuring. 

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

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40.  

Relevante documenten 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Stedelijke Raad der Bommels en de Stad Ronse. 

Feiten/context/motivering 

De Stedelijke Raad der Bommels heeft – als stedelijke organisatie in Ronse – tot doel en opdracht het 
jaarlijkse Bommelsfeesten te organiseren, aan te passen, te verbeteren en ruime bekendheid te 
geven. 
De Stedelijke Raad der Bommels krijgt van het Lokaal Bestuur Ronse ten behoeve van haar werking 
het volgende tot haar beschikking: 

- Lokalen 
- Een werkingssubsidie 
- Verzekeringspolissen.  

In het kader van de aanbevelingen uit het Rapport van  8 februari 2019 van de Thema-audit  
‘Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen – Stad Ronse’ door Audit Vlaanderen,  wordt thans 
met de verenigingen, welke van de stad subsidies ontvangen, een samenwerkingsovereenkomst 
opgemaakt, waarin o.a. de onderlinge afspraken en financiële transparantie m.b.t. subsidietoekenning 
is opgenomen.   

Besluit: 

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

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40.  
De gemeenteraadsbeslissing van 20 april 2009 houdende goedkeuring van het gewijzigd reglement 
van orde van de Stedelijke Raad der Bommels. 
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Relevante documenten 

Het reglement van inwendige orde van de Stedelijke Raad der Bommels. 

Feiten/context/motivering 

De Stedelijke Raad der Bommels heeft als opdracht de jaarlijkse Bommelsfeesten te organiseren, aan 
te passen, te verbeteren en ruime bekendheid te geven. 

De Stedelijke Raad der Bommels zal werken in een geest van verdraagzaamheid, openheid en 
volgens de deontologische regels. 

Dit reglement van orde bepaalt de wijze waarop de Stedelijke Raad der Bommels zijn taken, opgelegd 
door het college van burgemeester en schepenen, uitoefent. 
Hierin zijn opgenomen: 
- de algemeenheden, de doelstellingen; 
- de samenstelling, structuur en taken; 
- het lidmaatschap, toetreding en beëindiging; 
- de duur van de werkzaamheden; 
- de financiën en subsidieregeling. 

Besluit: 

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

3. Stedelijk Fiertelcomité. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40.  

Relevante documenten 

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Stedelijk Fiertelcomité en de Stad Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Het Stedelijk Fiertelcomité heeft – als stedelijke organisatie in Ronse – tot doel en opdracht het 
jaarlijks Fiertelgebeuren te organiseren, aan te passen, te verbeteren en ruime bekendheid te geven. 
De Stedelijk Fiertelcomité krijgt van het Lokaal Bestuur Ronse ten behoeve van haar werking het 
volgende tot haar beschikking: 

- Lokalen 
- Een werkingssubsidie 
- Verzekeringspolissen.  

In het kader van de aanbevelingen uit het Rapport van  8 februari 2019 van de Thema-audit  
‘Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen – Stad Ronse’ door Audit Vlaanderen,  wordt thans 
met de verenigingen, welke van de stad subsidies ontvangen, een samenwerkingsovereenkomst 
opgemaakt, waarin o.a. de onderlinge afspraken en financiële transparantie m.b.t. subsidietoekenning 
is opgenomen.   

Besluit: 

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

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40.  
De gemeenteraadsbeslissing van 9 maart 2009 houdende goedkeuring van het vernieuwd reglement 
van orde van het Stedelijk Fiertelcomité. 
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Relevante documenten 

De vernieuwde reglement van orde van het Stedelijk Fiertelcomité. 

Feiten/context/motivering 

Het Stedelijk Fiertelcomité heeft als opdracht het jaarlijks Fiertelgebeuren te organiseren, aan te 
passen, te verbeteren en ruime bekendheid te geven. 
Het Stedelijk Fiertelcomité zal werken in een geest van verdraagzaamheid, openheid en volgens de 
deontologische regels. 
Tevens zal het nauwe contacten onderhouden met de Geestelijkheid, de vzw Maatschappij der 
“Dragers en Belders van Sint-Hermes” en de Sint-Hermesgilde. 
Dit reglement van orde bepaalt de wijze waarop het Stedelijk Fiertelcomité zijn taken, opgelegd door 
het college van burgemeester en schepenen, uitoefent.  
Hierin zijn opgenomen:  
-de algemeenheden, de doelstellingen;  
-de samenstelling, structuur en taken;  
-het lidmaatschap, toetreding en beëindiging;  
-de duur van de werkzaamheden;  
-de financiën en subsidieregeling. 

Besluit: 

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

5. Notulen vergadering Kerkraad van de Sint-Hermesbasiliek van 30 april 2021. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 
- Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten 

Relevante documenten 

- Schrijven van de kerkraad van Sint-Hermesbasiliek, houdende de notulen van de vergadering 
van 30 april 2021 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

6. Stedelijke Harmonie Ronse. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40.  

Relevante documenten 

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Stedelijke Harmonie Ronse en de Stad Ronse. 

Feiten/context/motivering 

De muzikale vereniging heeft als doel om in een harmonieus geheel te musiceren en gedisciplineerd 
naar buiten te treden bij de officiële gelegenheden en feestelijkheden georganiseerd door de stad 
Ronse. 
 
De Stedelijke Harmonie Ronse krijgt van het Lokaal Bestuur Ronse ten behoeve van haar werking het 
volgende tot haar beschikking: 

- Lokalen 
- Een werkingssubsidie 
- Verzekeringspolissen.  
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In het kader van de aanbevelingen uit het Rapport van  8 februari 2019 van de Thema-audit  
‘Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen – Stad Ronse’ door Audit Vlaanderen,  wordt thans 
met de verenigingen, welke van de stad subsidies ontvangen, een samenwerkingsovereenkomst 
opgemaakt, waarin o.a. de onderlinge afspraken en financiële transparantie m.b.t. subsidietoekenning 
is opgenomen.   

Besluit: 

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

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40.  
De gemeenteraadsbeslissing van 11 oktober 2010 houdende goedkeuring van het vernieuwd 
reglement van orde van het Stedelijke Harmonie Ronse. 

Relevante documenten 

De vernieuwde reglement van orde van het Stedelijke Harmonie Ronse. 

Feiten/context/motivering 

De muzikale vereniging heeft als doel om in een harmonieus geheel te musiceren en gedisciplineerd 
naar buiten te treden bij de officiële gelegenheden en feestelijkheden georganiseerd door de stad 
Ronse. 
 
Het Stedelijke Harmonie Ronse zal werken in een geest van verdraagzaamheid, openheid en volgens 
de deontologische regels. 
 
Een reglement van inwendige orde, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, 
bepaalt de wijze waarop het Stedelijk harmonie Ronse haar taken, opgelegd door het college, 
uitoefent. 
 
Hierin zijn opgenomen: 
- de algemeenheden, de doelstellingen; 
- de samenstelling, structuur en taken; 
- het lidmaatschap, toetreding en beëindiging; 
- de duur van de werkzaamheden; 
- de financiën en subsidieregeling. 

Besluit: 

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

Beheer patrimonium en infrastructuur 

8. Grondaankoop voor de realisatie van de rooilijn van de Aatstraat en de Beukenlaan.  
Goedkeuring. 

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 2021/055 van 17 mei 2021 van de Technische Dienst. 
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- Ontwerpakte. 
- Tabel. 
- Plan. 
- Bodemattest. 
- Schattingsverslag. 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van de realisatie van de rooilijn van de Aatstraat en de Beukenlaan, werd een 
akkoord getroffen met een eigenaar voor grondaankoop.  

- Op de hoek van de Aatstraat met de Beukenlaan dient een grondinname te gebeuren voor de 
geplande wegen- en rioleringswerken in de Beukenlaan en deel Aatstraat. 

- Voor de voorziene werken, dient 41m² grond te worden aangekocht van het perceel  
T Haazeveld, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie C nummer 106/N7.  

- Gezien de eigenaar afstand wenst te doen van het volledig perceel, werd een akkoord in der 
minne bereikt voor de verwerving van het volledige kadastraal perceel van 107m². Voor de 41m² 
grond wordt een vergoeding betaald van 4.594,05 euro alle vergoedingen inbegrepen. De 
resterende 66m² wordt kosteloos afgestaan aan de stad.  

- Ingeval het college akkoord gaat met de grondverwerving, kan het dossier ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier betreffende de grondaankoop in de 
Aatstraat voor de verwezenlijking van de rooilijn van de Beukenlaan en deel Aatstraat aan de 
goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 
 

9. Grondaankoop voor de realisatie van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat buurtweg 
nummer 1. Goedkeuring. 

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 2021/056 van 17 mei 2021 van de Technische Dienst. 
- Ontwerpakte. 
- Tabel. 
- Plan. 
- Bodemattest. 
- Schattingsverslag. 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van de realisatie van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 
1, dienen 127 grondinnames te gebeuren.  

- Naar aanleiding van een woningverkoop, werd alvast met één eigenaar een akkoord getroffen 
voor de aankoop van 21m² grond. 

- Met de eigenaar van de inneming 67, gelegen in de Geraardsbergenstraat 45, kadastraal 
gekend als 2de afdeling, sectie C, nummer 430V2 werd een akkoord bereikt voor het verwerven 
van een perceel grond met een oppervlakte volgens meting van 21m² voor de som van 2.614,50 
euro, alle vergoedingen inbegrepen. 

- Ingeval het college akkoord gaat met de grondaankoop, kan het dossier ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad.  

Voordracht 

Na beraadslaging. 
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Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier betreffende de grondaankoop in de 
Geraardsbergenstraat voor de verwezenlijking van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat buurtweg 
nummer 1 aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

10. Leveren en plaatsen van zonnepanelen op het dak van de stedelijke werkplaatsen. 
Goedkeuring 

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 2021/054 van de technische dienst van 18 mei 2021.  
- Prijsoffertes. 

Feiten/context/motivering 

- De stedelijke werkplaatsen hebben een elektrisch verbruik van 78000 kwh/jaar. (48.000 kwh in 
piekuren en 30.000 in daluren). 

- Uit een onderzoek blijkt dat zonnepanelen met een jaarlijkse opbrengst van 30.000 kwh een 
ideale configuratie is voor onze werkplaatsen. 

- Wij hebben aan volgende leveranciers prijs gevraagd voor de levering en plaatsing van de 
zonnepanelen op het dak van onze stedelijke werkplaatsen met een vermogen van ongeveer 
35000 Wp : 

o Go-Solar, Kraaienhorst 2 A, 2960 Brecht 
o Energiewest, Tymstraat 7, 8460 Oudenburg 
o MR group BVBA, Pluim 7, 8550 Zwevegem 
o Balti Solar, Vlamingenstraat 16, 8510 Wevelgem 

- Wij hebben 3 offertes ontvangen : 
1ste offerte : Energiewest, Tymstraat 7, 8460 Oudenburg 

- 90 panelen 375 Wp = 33.750 Wp Solarwatt 
- 17 Kw omvormer afgeblokt op 10 Kw 
- merk van de omvormer werd niet meegedeeld 
- prijs : 28.350,27 € excl. BTW 
- garantie :  12 jaar op de omvormer 
  25 jaar op de optimizer 
  20 jaar op de zonnepanelen (product garantie) 
  25 jaar vermogensgarantie à 80 % 
Betaling na keuring en in 1 keer. 

2de offerte : MR Solar, Pluim 7, 8550 Zwevegem 
 1ste voorstel :  

- 85 panelen 415 W = 35.275 Wp Sunpower 
- omvormer : SMA 25000 
- prijs : 29.358,58 € excl. BTW 
- garantie :  10 jaar op de omvormers (omnium) 
  25 jaar op de panelen (omnium) 
Betaling in 1 keer na de keuring. 

 2de voorstel : 
- 96 panelen 370 W = 35.520 Wp Stern  
- omvormer : SMA 25000 
- prijs : 28.849,19 € excl. BTW 
- garantie :  10 jaar op omvormer (omnium) 
  20 jaar op panelen (omnium) 
Betaling in 1 keer na de keuring. 

 3de voorstel : 
- 85 panelen 415 W = 35.275 Wp Sunpower 
- omvormer : Huawei 25000 
- prijs : 28.734,67€ excl. BTW  
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- garantie :  10 jaar omvormers (omnium) 
   25 jaar panelen (ominum) 

Betaling in 1 keer na de keuring 
 4de voorstel : 

- 96 panelen 370 W = 35.520 Wp Stern 
- omvormer : Huawei 25000 
- prijs : 28.231,59 € excl. BTW  
- garantie :  10 jaar omvormers (omnium) 
  25 jaar panelen (ominum)  
Betaling in 1 keer na de keuring  

3de offerte : Balti Solar, Vlamingstraat 16, 8510 Wevelgem 
- 95 panelen 370 W = 35.150 Wp Axitec 
- omvormer : 5 X SMA 5 KVA 
- prijs : 26.679,00 € excl. BTW  
- garantie : Balti omnium garantie van 20 jaar op alles 
Betaling in 1 keer na uitvoering, inwerking stelling en keuring. 

- Balti Solar heeft de laagste regelmatige offerte ingediend en geeft 20 jaar omnium waarborg op 
de gehele installatie. 

- Dientengevolge stellen wij voor de levering, plaatsing en inwerking stelling en keuring van 95 
zonnepanelen van 370W met 5 SMA omvormers van 5 KVA toe te wijzen aan Balti Solar voor 
de prijs van 26.679,00 € excl. BTW of 32.281,59 € incl. BTW. 

- Er wordt voor deze installatie een omniumgarantie gegeven van 20 jaar.  
- In de begroting 2021 werd een krediet voorzien van 45.000,00€. 

Voordracht 

Na beraadslaging 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord dat de levering, plaatsing en de inwerkingstelling van 95 zonnepanelen met een 
vermogen van 370W per paneel met 5 SMA omvormers 5 KVA wordt toegewezen aan de firma Balti 
Solar, Vlamingstraat 16 te 8560 Wevelgem voor de prijs van 26.679,00 € exclusief BTW en 32.281,59 
€ inclusief BTW. 
Artikel 2: 
Het noodzakelijke krediet voor deze aankoop is voorzien in het investeringsbudget 2021 – algemene 
rekening 2210000 – beleidsitem 01190.  
 

11. Wegen- en rioleringswerken Groeneweg en deel Fiertelmeers - goedkeuring 
eindafrekening en proces-verbaal van voorlopige oplevering 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden 
van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2021/057 van de technische dienst. 
- Proces-verbaal van voorlopige oplevering “Wegen- en rioleringswerken Groeneweg en deel 

Fiertelmeers” dd 28/05/2020 opgemaakt door dhr. stadsingenieur De Brakeleer met lijst van  
opmerkingen. 

- Schrijven van aannemer Wannijn dd 14/07/2020 dat aan alle opmerkingen van de voorlopige 
oplevering werd voldaan. 

- Notullen  gemeenteraad 05/09/2016 houdende goedkeuring ontwerp. 
- Notullen schepencollege dd 06/02/2017 houdende goedkeuring gunning aan Wannijn NV. uit 

Kluisbergen. 
- Goedkeuring schorsing van 3 april 2017. 
- Aanvraag termijnverlenging van 12 april 2018. 
- Eindafrekening van de werken “Wegen- en rioleringswerken Groeneweg en deel Fiertelmeers” 

opgemaakt door de technische dienst op 11/02/2020. 
- Overzicht van de uitvoeringstermijn. 
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- Verantwoording meerwerken en overschrijding vermoedelijke hoeveelheden. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbesluit dd 5 september 2016 werd het ontwerp “Wegen- en rioleringswerken 
Groeneweg en deel Fiertelmeers” en de raming ten bedrage van 1.523.546,67 euro, btw excl. 
– 1.625.471,78 euro, btw incl., waarvan 485.357,67 euro, btw excl. – 587.282,78 euro, btw incl. 
ten laste van de stad Ronse en 1.038.189,- euro, btw excl. van Aquario, goedgekeurd. 

- Bij collegebeslissing dd 6 februari 2017, werd akkoord gegaan met de gunning van de werken 
aan de firma Wannijn NV uit Kluisbergen voor de som van 1.356.812,40 euro, btw excl. - 
1.482.112,95 euro, btw incl. waarvan 596.669,29 euro, btw excl. - 721.969,84 euro, btw incl. 
ten laste van de stad Ronse en 760.143,11 euro, btw excl. ten laste van Aquario. 

- Het totaal bedrag van de uitgevoerde werken bedraagt 1.779.898,87 euro, btw excl. – 
1.920.604,67 euro btw incl., waarvan 670.027,60 euro btw excl. – 810.733,40 euro btw incl. ten 
laste van de stad Ronse en 1.109.871,27 euro, btw excl. ten laste van Aquario. 

- Tijdens de uitvoering van de werken werden goedgekeurde meerwerken uitgevoerd  en een 
aantal posten van vermoedelijke hoeveelheden overschreden. 

- Op 28 mei 2020 werd overgegaan tot voorlopige oplevering der werken. Er werden een aantal 
opmerkingen geformuleerd op een bijgevoegde lijst. Aan deze opmerkingen werd voldaan op 
14 juli 2020, waardoor kan worden overgegaan tot vrijgave van de eerste helft van de gewone 
borgstelling en de volledige aanvullende borgstelling. 

Na beraadslaging 

Besluit: 

Enig artikel:  
De gemeenteraadsvoorzitter te verzoeken de eindafrekening en de voorlopige oplevering van de 
werken “Wegen- en rioleringswerken Groeneweg en deel Fiertelmeers”, uitgevoerd door de firma 
Wannijn NV uit Kluisbergen, voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

12. Grondverkopen van 1 woning met aanhorigheden gelegen in de Florent Devosstraat 2, 2 
appartementen met aanhorigheden gelegen in residentie Catillus.  Goedkeurig. 

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. 
Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de overeenkomst publiek-
private samenwerking tussen de stad Ronse en de bvba Avaronne voor de realisatie van het 
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. 
 
Relevante documenten  
Verslag 2021/059 van de technische dienst van 19 mei 2021. 
3 tabellen van grondverkoop 
3 verkoopovereenkomsten 
3 ontwerpen van akte 
Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 
 
Feiten/context/motivering 
De overeenkomst tussen de Stad Ronse en bvba Avaronne regelt onder meer de ter beschikking 
stelling van de gronden aan  de private partner en de prijsbepaling van de grondwaarde.  Hierbij werd 
overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 11% van de totale (inclusief 
bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief registratierechten btw en notariskosten) en een forfait 
voor ondergrondse staanplaats en bergingen ontvangt. 
In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur 3 ontwerpen van 
akte en 3 verkoopovereenkomsten : 
op naam de heer Bossuwe Oliver en mevrouw Houtteman Stefanie, voor een woning met 
aanhorigheden lot 1.01, gelegen binnen de verkaveling 1 B van de Stadstuin zijnde de woning Florent 
Devosstraat 2.  De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 28.737,00 EURO. 
op naam van mevrouw Hespel Gerda, voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de 
residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “App. 18.26”, een garage “G15”, een berging “B24” en een 
niet-overdekte autostaanplaats “S36”. De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 27.154,00 EURO. 
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en op naam van de heer Bossuwé Luc, de heer Bossuwé Filip, de heer Bossuwé Olivier en de heer 
Bossuwé Mathieu, voor een appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Catillus 
van De Stadstuin, zijn “App. 19.12”, een garage “G02” een autostaanplaats “P01” en een 
autostaanplaats “P02”. De grondwaarde van deze verkoop bedraagt 26.789,00 EURO. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig artikel : 
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht de grondverkopen binnen het 
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad. 
 
 

Mobiliteit 

13. Herkenbaarheid en verkeersveiligheid schoolomgevingen – goedkeuring subsidie-
aanvraag 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 van 21 december 2018 – 
art.13 subsidies veilige schoolomgevingen; 
Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende de regeling van subsidies aan 
gemeenten in het kader van veilige schoolomgevingen; 
Beslissing college van burgemeester en schepenen dd 25 januari 2021 akkoord te gaan met het 
uitwerken van een subsidie-aanvraag ikv verkeersveiligheid schoolomgevingen 
voor de volgende 10 schoolomgevingen: 
1.S.M.Glorieuxlaan 30-40 (KSO Glorieux) 
2.St.Pietersnieuwstraat 4 (campus Glorieux kleuter) 
3.Zonnestraat 518 (wijkschool Klijpe Glorieux) 
4.L.Vangrootenbruelstraat 62 (Decrolyschool) 
5.Elzeelsesteenweg 647 (Steinerschool Ringelwikke) 
6. Kruisstraat 97-113 (Decrolyschool) 
7.Elzeelsesteenweg thv Paterskerk (Campus Sint-Franciscus – Aatstraat 270) 
8.Lorettestraat 102 (nieuwe locatie St.Pietersschool) 
9.Grote Marijve 135 (wijkschool Decroly) 
10.de Mérodestraat 26 (Serafijnschool) 

Relevante documenten 

- Subsidie-aanvraag schoolomgevingen 
- Uitgewerkt voorstel 10 schoolomgevingen 
- Advies AWV schoolomgevingen gewestwegen 
- Offerte Signco wegmarkering ‘SCHOOL’ 
- Offerte Traffiroad borden 

Feiten/context/motivering 

Voor de schoolomgevingen langs gewestwegen was het voorstel om de wegmarkering ‘SCHOOL’ aan 
te brengen op het wegdek alsook een bord A23 bij schoolomgevingen zonder zone 30. AWV gaat niet 
akkoord met het aanbrengen van de wegmarkering ‘SCHOOL’ voor de schoolomgeving 
Elzeelsesteenweg thv Paterskerk en schoolomgeving Zonnestraat thv Klijpe aangezien deze 
schoolomgevingen zich niet bevinden binnen een vaste of variabele zone 30, wat een algemene 
voorwaarde is binnen het afwegingskader attentieverhogende elementen thv schoolomgevingen. De 
verkeersborden A23 kunnen wel aangebracht worden tvh die beide schoolomgevingen. 
Voor de schoolomgevingen langs gemeentewegen zal de wegmarkering ‘SCHOOL’ aangebracht 
worden samen met een fluogeel bord met daarop schoolzone + verkeersbord A23 en dit in beide 
rijrichtingen. Voor éénrichtingsstraten wordt het woord ‘SCHOOL’ aangebracht over de volledige 
breedte van de rijweg.  
Op de verkeerscommissie van 18/01/21 was tevens voorgesteld om naar het voorbeeld van Aalst en 
Oudenaarde, bij de schoolomgevingen waar een zebrapad ligt thv de schoolingang, een groen vlak te 
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voorzien onder het zebrapad. Dit werd meer in detail bekeken maar blijkt niet mogelijk omwille van 
volgende redenen: 
2.Sint-Pietersnieuwstraat: zebrapad ligt op verkeersplateau in klinkers => groen vlak aanbrengen 
technisch niet mogelijk (kan enkel op asfalt) 
4.L.Vangrootenbruelstraat: zebrapad ligt op verkeersplateau in klinkers 
8.Lorettestraat: geen zebrapad aanwezig (aanbrengen is weinig zinvol gezien geen voetpad en 
parkeerstrook aan overzijde school) 
9.Grote Marijve: geen zebrapad aanwezig 
10.de Mérodestraat: geen zebrapad aanwezig (om zebrapad aan te brengen zou plantvak op hoek de 
Mérodestraat moeten verwijderd worden of deel parkeerstrook opgeheven) 
Procedure subsidie-aanvraag 
De aanvraag wordt doorgemaild naar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken die het dossier 
onderzoekt. Als de aanvraag volledig is en voldoet aan de subsidievoorwaarden, beslist de Vlaamse 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken of de subsidie wordt toegekend (op voorwaarde dat er 
beschikbare middelen zijn in de begroting). Het subsidiebedrag bedraagt max. 50% van de uitgaven 
die voor de subsidie in aanmerking komen, met een maximum van 25.000 euro (inclusief btw) per 
schoolomgeving. De uitvoering van de werken mag pas van start gaan na de datum van de 
toekenning van de subsidie. 
De raming van de uit te voeren werken bedraagt €4.917,82. De helft van dit bedrag wordt 
gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met de voorgestelde maatregelen uit de subsidie-aanvraag veilige schoolomgevingen 
en het indienen van deze subsidie-aanvraag bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van 
de Vlaamse Overheid. 
 

Economie 

14. Unie der Handelaars. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40.  

Relevante documenten 

Samenwerkingsovereenkomst Stad Ronse - Unie der Handelaars. 
 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de aanbevelingen uit het Rapport van  8 februari 2019 van de Thema-
audit  ‘Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen – Stad Ronse’ door Audit Vlaanderen,  wordt 
thans met de verenigingen, welke van de stad subsidies ontvangen, een 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt, waarin o.a. de onderlinge afspraken en financiële 
transparantie m.b.t. subsidietoekenning is opgenomen.   
 
Met de vzw Unie der Handelaars gebeurde dit met de betrokken schepen van Lokale Economie, 
dienst lokale economie, kwaliteitscoördinator Wim Cambier en een afvaardiging van het bestuur van 
de vzw Unie der Handelaars. Deze overeenkomst werd voorgelegd op het handelsoverleg op datum 
van 4 mei 2021. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en de Unie der 
Handelaars in het kader van de jaarlijkse subsidiëring door de stad Ronse. 
 
Artikel 2: 
De samenwerkingsovereenkomst te agenderen op de volgende gemeenteraadszitting. 
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Vrije tijd 

15. Realisatie van een extra shopmeubel en wandrek voor het belevingscentrum “Hoge Mote” 
- beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
 
Feiten/context/motivering 
In het belevingscentrum “Hoge Mote” is het belangrijk om naast het onthaal met uitgebreide 
toeristische info ook de nodige ruimte te creëren voor het presenteren van onze “Ronse geschenken”. 
Bezoekers vinden het fijn om een origineel souvenir te kunnen aankopen, momenteel beschikken we 
over onvoldoende ruimte om onze “Ronse geschenken” op een professionele manier uit te stallen. 
Vandaar het voorstel om een extra mobiel en hedendaags shopmeubel en wandrek te realiseren, 
gebaseerd op het bestaande meubilair/modules  in het belevingscentrum. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan om een nieuw shopmeubel en wandrek te realiseren in het belevingscentrum “Hoge 
Mote” op basis van het ingediende ontwerp en deze opdracht toe te wijzen aan Studio Bonifant voor 
een bedrag van 6.531,58 euro inclusief BTW. 
 

16. Openbare bibliotheek. Aanpassing dienstreglement. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40. 
- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 05/08/2019 betreffende de 

aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van de overschakeling naar het 
Eengemaakt Bibliotheeksysteem. 

- De beslissing van de Gemeenteraad d.d. 02/09/2019 betreffende de aanpassing van het 
dienstreglement naar aanleiding van de overschakeling naar het Eengemaakt 
Bibliotheeksysteem. 

- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 06/04/2020 betreffende de 
opstart en implementatie spelotheek in de bibliotheek. 

- De beslissing van de Gemeenteraad d.d. 20/04/2020 betreffende de aanpassing van het 
dienstreglement naar aanleiding van de implementatie van de spelotheek in de bibliotheek, door 
toevoeging van een bijlage. 
 

Relevante documenten 
Begeleidende nota d.d. 20/05/2021 “Aanpassing reglement bibliotheek naar aanleiding van de 
invoering van zelfuitleen”. 

Feiten/context/motivering 

Wijziging reglement naar aanleiding van de invoering van zelfuitleen in de bib 
Naar aanleiding van de invoering van zelfuitleen in de bib, veranderen er heel wat processen. Deze 
wijzigingen moeten uiteraard doorgevoerd worden in het bibliotheekreglement. Het is tevens een 
uitgelezen moment om het reglement volledig te updaten. 
In de tekst van het reglement (zie hoofdstuk 4 van de begeleidende nota bij dit dossier) staan de 
inhoudelijke wijzigingen onderlijnd. Niet-inhoudelijke wijzigingen (zoals tekstuele wijzigingen of 
veranderingen van volgorde van artikels) zijn niet zichtbaar gehouden in de tekst. De inhoudelijke 
wijzigingen worden uitgebreid beargumenteerd in hoofdstuk 3 van de begeleidende nota. 
 
Integratie reglement spelmaterialen 
De vorige reglementswijziging dateert van 2 september 2019 naar aanleiding van de overschakeling 
op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem. In de zitting van 20/04/2020 keurde de gemeenteraad een 
addendum goed bij dit reglement, met name de uitleenvoorwaarden voor de nieuwe collectie 
spelmaterialen. Dit addendum wordt nu geïntegreerd in het volledige reglement. Dit brengt echter 
geen inhoudelijke wijzigingen teweeg.  
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Nieuw voorstel klasuitleen 
Artikel 24 van het reglement stelt: Voor scholen, instellingen en socio-culturele organisaties bestaan 
specifieke leenvoorwaarden. Deze kunnen nagevraagd worden in de bibliotheek. 
De bib wil de huidige voorwaarden voor de klasuitleen wijzigen naar aanleiding van de invoering van 
zelfuitleen. De voorgestelde nieuwe procedure wordt niet in detail opgenomen in het reglement gezien 
deze enkel voor scholen bedoeld is, maar wordt wel ter goedkeuring voorgelegd aan het college en de 
gemeenteraad en zal daarna via aparte en gerichte communicatie naar scholen en leerkrachten 
worden verspreid. 
Op dit moment hebben alle leerlingen die in klasverband materialen uitlenen in de bib, een individuele 
leerlingenpas. Er zijn 2 vaste inleverdata per jaar, zodat de leerlingen een heel lange uitleentermijn 
hebben en er minder kans is op boete. Dit systeem kent echter belangrijke nadelen, zoals onder meer 
een zware administratieve last voor het bibpersoneel (voor een uitgebreide omschrijving van de 
nadelen van het huidige systeem, zie begeleidende nota).  
Vanaf de invoering van zelfuitleen, wordt er voorgesteld om voor de klasuitleen met één klaskaart per 
klas te werken, en niet meer met individuele leerlingenpassen. Voor het uitstippelen van deze aanpak, 
deden we navraag bij heel wat bibliotheken. De klaskaarten krijgen volgende uitleenvoorwaarden: 
De leerkracht houdt de klaskaart bij. 
Max. 250 materialen per klaskaart. 
De uitleentermijn is 8 weken en kan op vraag of indien nodig 1x verlengd worden. Op die manier 
komen materialen tijdig terug naar de bib zodat het aanbod voor alle klassen gevarieerd blijft en er 
geen collecties wegblijven voor een zeer lange periode. 
De boetes worden pas geregistreerd vanaf het verzenden van de 2e maning. Een leerkracht krijgt 
eerst een inleverattentie en een 1e maning. Er is tijd genoeg om eventuele problemen te melden of de 
materialen te verlengen. 
 
Flexibele boeteregeling bij beschadigingen: 
De bib bewaart een overzicht van de beschadigingen.  
Indien dit slechts éénmaal voorkomt, zou dit in principe geen gevolg hebben. 
Bij herhaaldelijk verlies of schade (door steeds dezelfde leerkracht/klas/leerling), worden de 
gebruikelijke vergoedingen aangerekend (aan de leerkracht, de school of eventueel aan de 
ouders/voogd van het kind).  
De bib voorziet specifiek ondersteuning voor leerkrachten en scholen bij dit nieuwe systeem van 
klasuitleen, zodanig dat de huidige sterke scholenwerking van de bib van Ronse behouden blijft en het 
nieuwe systeem vlot ingang vindt. 
Tevens wenst de bib de planning voor de klasbezoeken te wijzigen. Momenteel komen de klassen in 
een 4-wekelijks systeem (1 X om de 4 weken, schoolvakanties uitgezonderd) naar de bib. Echter, 
stellen wij vast dat de klasbezoeken in de namiddag te kort zijn (40 min) en daardoor niet aangenaam, 
noch voor de leerlingen (weinig tijd om gepaste boeken te kiezen), noch voor de leerkrachten en de 
andere klanten. Door in het nieuwe voorstel 3 klassen te ontvangen in de voormiddag en 2 klassen in 
de namiddag, hetgeen neerkomt op een 5-wekelijks klasuitleensysteem, kunnen de klasbezoeken 
kwalitatiever verlopen. 
 
Speciale abonnementen 
Artikel 24 van het reglement stelt: Voor scholen, instellingen en socio-culturele organisaties bestaan 
specifieke leenvoorwaarden. Deze kunnen nagevraagd worden in de bibliotheek. 
Deze abonnementen en de bijhorende leenvoorwaarden wordt niet integraal opgenomen in het 
reglement gezien hun specificiteit voor bepaalde doelgroepen, maar worden wel ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad en worden daarna via aparte en gerichte communicatie naar de 
doelgroepen verspreid. Er zijn in deze abonnementen geen inhoudelijke wijzigingen t.o.v. de vorige 
versie van het reglement. 
De leenvoorwaarden van deze abonnementen worden uitgebreid geduid in de begeleidende nota in 
bijlage van dit dossier. 
 
Prijzen producten in de bib 
Artikel 78 van het reglement stelt: Kapotte cd-doosjes, dvd-boxen… worden vergoed aan de gangbare 
prijs. De tarieven zijn beschikbaar in de bib. 
Deze prijzen kunnen aangepast worden aan de gangbare actuele prijzen. Hiervoor zal niet telkens 
een reglementswijziging worden voorgelegd. De huidige prijzen worden ter info opgenomen in de 
begeleidende nota in bijlage bij het dossier. Er gebeurden hierin geen wijzigingen ten opzichte van de 
vorige versie van het reglement. 
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Artikel 59 van het reglement stelt: De tarieven voor printen en kopiëren zijn beschikbaar in de 
bibliotheek.  
De tarieven voor printen en kopiëren kunnen aangepast worden aan de actuele prijzen. Hiervoor zal 
niet telkens een reglementswijziging worden voorgelegd. De huidige tarieven worden ter info 
opgenomen in de begeleidende nota in bijlage bij het dossier. Er gebeurden hierin geen wijzigingen 
ten opzichte van de vorige versie van het reglement. 

Adviezen/visum 

- Advies van Dhr. Jurgen Soetens, financieel directeur (betreffende de procedure inzake 
openstaande bedragen in de bib) 

- Advies van Dhr. Danny De Brakeleer, stadsingenieur (betreffende het artikel inzake de 
aanwezigheid van camera’s in de bib) 

- Advies van Dhr. Gunter D’Hondt, diensthoofd informatica (betreffende de hoofding inzake het 
gebruik van de publiekscomputers, tablets en internet in de bib). 

 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De aangepaste tekst van het dienstreglement van de bib goed te keuren. 
Artikel 2:  
Het nieuwe voorstel voor de klasuitleen in de bib, in uitvoering van artikel 24 van het reglement, en 
waarbij gewerkt wordt met 1 klaskaart per klas, goed te keuren, conform de uitleenvoorwaarden en 
boete- en schaderegeling zoals beschreven in de begeleidende nota bij dit dossier. 
Artikel 3:  
De speciale abonnementen voor specifieke doelgroepen (instellingen, KJV-leden, vrijwilligers 
voorlezen, stadsdiensten…) in uitvoering van artikel 24 van het reglement, goed te keuren, conform 
de uitleenvoorwaarden zoals beschreven in de begeleidende nota bij dit dossier. 
Artikel 4:  
Kennis te nemen van de huidige prijzen voor producten in de bib en de tarieven voor printen en 
kopiëren, en akkoord te gaan met de bepaling in het reglement dat deze zonder bijkomende 
reglementswijziging kunnen worden aangepast aan de gangbare actuele prijzen. 
Artikel 5:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit dossier te agenderen op de eerstvolgende 
gemeenteraad. 
 

Verzelfstandiging 

17. 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. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 245 – 247. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 06 oktober 2014 houdende goedkeuring van de 

statutenwijziging in het kader van de omvorming van de Coöperatieve Bouwmaatschappij van 
de Stad Ronse naar een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.  

- De statuten van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba, artikel 26 betreffende de oproeping van de algemene 
vergadering. 

Relevante documenten 

- Ontwerp jaarverslag van de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba. 
- Overzicht werkingsjaar 2020. 
- Verslag toestand EVA 31/12/2020. 
- Jaarrekening 2020 Bouwmaatschappij Ronse, bestaande uit : 

 00 Jaarrekening 31122020 
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 01 Uitschrijvingen 
 02 Balans 
 03 Afschrijvingstabel 
 04 Openstaande leveranciers 
 05 Loonlast 
 06 Overzicht huur 2020 
 07 Fiscale aangifte 

Feiten/context/motivering 

Alvorens de algemene vergadering van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba zich uitspreekt over 
de jaarrekening, legt de Raad van Bestuur de jaarrekening en het ontwerp van het jaarverslag voor ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad Ronse. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De gemeenteraadsvoorzitter te verzoeken bovenstaande aangelegenheid te agenderen op de 
eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Intergemeentelijke samenwerking 

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

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 34, 35, 74, 432, 445 en 

447. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de aanstelling van mevrouw Eugénie 

Carrez als effectieve vertegenwoordiger en de heer Jo Cornelus als plaatsvervangende 
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van SOLVA voor de legislatuur 2019-2024. 

- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en 
Socio-Economische Expansie, SOLVA.  

Relevante documenten 

Schrijven van SOLVA d.d. 10 mei 2021 betreffende de oproeping voor de algemene vergadering van 
SOLVA op 22 juni 2021 om 19u00 met mededeling van de agenda en bijlagen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van SOLVA d.d. 10 mei 2021 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de algemene 
vergadering van 22 juni 2021 met als agenda :  
1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien 
noodzakelijk)  
2. Samenstelling van het bureau  
3. Jaarverslag 2020  
4. Jaarrekening per 31 december 2020  
5. Verslag van de Commissaris  
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2020  
7. Vernieuwing mandaat commissaris  
8. Statutenwijziging SOLVA: maatschappelijk doel  
9. Benoeming van bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de laatste Algemene Vergadering  

10. Varia 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
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In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger kan 
vastgesteld worden. 

Besluit: 

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

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

19. Politieverordening tot verbod op houden van drank- en eetstanden, zowel op het openbaar 
terrein als op privaat domein, langs het parcours van en wegen grenzend aan de 
fiertelommegang op zondag 30 mei 2021.  Goedkeuring. 

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; 
- Het GAS- reglement van de stad Ronse, inzonderheid het artikel 30 betreffende de openbare 

veiligheid en de veilige en vlotte doorgang en het artikel 35 betreffende het uitstallen van 
koopwaar op het openbaar domein; 

- Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende de dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd door de ministeriële 
besluit van 07 mei 2021; 

Feiten/context/motivering 

De jaarlijkse organisatie van de Fiertelommegang en de Fiertelstoet in Ronse, dit jaar gepland op 
zondag 30 mei 2021;  
Het feit dat deze activiteit jaarlijks een grote volkstoeloop kent van enkele duizenden deelnemers 
omwille van diepgewortelde folklore en duizendjarige traditie;  
Overwegende dat, mocht voornoemde activiteit onder normale omstandigheden doorgaan, deze 
aanleiding geeft :  
- tot grote samenscholingen van wandelaars / bedevaarders; 
- waarbij het op sommige plaatsen en ogenblikken door de densiteit van de massa deelnemers het 
onder andere bijna onmogelijk wordt de social distancing van 1.5 meter, genoemd bij hogervermeld 
ministerieel besluit en zijn wijzigingen, te respecteren; 
- tot onvoldoende mogelijkheid om basishygiëne te bieden langs het parcours, zoals de mogelijkheid tot 
regelmatig handenwassen en afwezigheid van sanitaire installaties,   
Aan de punten waar gewoonlijk langs het parcours van de Fiertelommegang en in de aangrenzende 
openbare wegen drank en voeding worden aangeboden, ontstaat een risico, inzonderheid op 
samenscholing groter dan de toegestane hoeveelheden zoals bepaald in het ministerieel besluit 
hierboven genoemd, niet respecteren van de hygiënemaatregelen, niet respecteren van de maatregelen 
bij opening van horecazaken, tijdelijke terrassen… 

Besluit: 

Artikel 1:  
Onder Fiertelommegang wordt verstaan : de route die de dragers van het schrijn, de voetgangers, de 
ruiters en andere deelnemers aan de Ommegang gewoonlijk gezamenlijk volgen van ‘s morgens bij het 
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vertrek aan de St. -Hermesbasiliek in Ronse tot bij de aankomst omstreeks 17u30 aan het kruispunt 
Kruisstraat - Broeke. 
Artikel 2. 
Onder Fiertelstoet en - processie wordt verstaan : de historische evocatie en de religieuze stoet, gevolgd 
door de stedelijke overheid, de voetgangers en de ruiters, die vanaf 17u30 vertrekt aan het kruispunt 
Kruisstraat - Broeke tot bij de aankomst aan de St.-Hermesbasiliek in het centrum van de stad.  
Artikel 3. 
Op zondag 30 mei 2021, zal de jaarlijkse Fiertelommegang en Fiertelprocessie als gevolg van de strijd 
tegen het COVID-19 coronavirus en de daaruit volgende beslissingen genomen bij ministerieel besluit 
van 28 oktober 2020 houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd door het ministeriële besluiten van 07 mei 2021, niet 
georganiseerd worden.    
Artikel 4.  
Om de Fierteltraditie niet te doorbreken wordt toegelaten dat op zondag 30 mei 2021 een groep 
bestaande uit de leden van de Maatschappij der Dragers van Sint -Hermes met de relieken van de 
patroonheilige het parcours van de Fiertelommegang doet, dit alles onder de geldende corona-
voorschriften.  
Artikel 5.  
Op zondag 30 mei 2021 is het verboden langs het parcours van de Fiertelommegang, en de wegen 
grenzend aan de Fiertelommegang, zowel op het openbaar terrein als op het privaat domein,  
- tijdelijke drank- en eetstanden op te stellen en/of uit te baten, ook niet in de vorm van take-away,  
- eten en/of  dranken te verdelen, niet tegen betaling en ook niet gratis behoudens vanop een terras van 
een gevestigde horeca-instelling, 
- mensen te ontvangen anders dan toegelaten onder de voorwaarden gesteld in het ministerieel besluit 
van 28 oktober 2020 houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd door de ministeriële besluit van 07 mei 2021.   
Artikel 6.  
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 28 oktober 2020 en zijn aanvullingen zoals hierboven gesteld.  
Artikel 7.  
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 

20. Toekennen werkingssubsidie en extra toelage aan werkgroep UNESCO.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Feiten/context/motivering 

De toekenning van de werkingssubsidie voor 2021 en een extra toelage aan de werkgroep Fiertel-
UNESCO 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het toekennen van de werkingssubsidie voor 2021 ten bedrage van 2000 euro 
en de extra toelage van 5000 euro. 
 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 243. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 
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Relevante documenten 

- Het meerjarenplan 2020-2025 en de aanpassing nr. 1 van meerjarenplan 2020-2025 van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning zoals goedgekeurd op de 
gemeenteraden van respectievelijk 16 december 2019 en 21 december 2020. 

- Het ontwerp van jaarrekening 2020 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning. 
 
Feiten/context/motivering 

Er werd een ontwerp van jaarrekening 2020 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning gemaakt. 
De jaarrekening 2020 werd vastgesteld in de Raad van Bestuur van 20 mei 2021. 
De jaarrekening 2020 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning kan aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd ter advies. 
 
Adviezen/visum 

De nota 2021-06 d.d. 24 mei 2021 van de financiële dienst. 
 

  

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de jaarrekening 2020 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning te agenderen op de eerstvolgende nuttige 
gemeenteraad ter advies. 
 
Artikel 2: 
De continuïteit van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning verder te garanderen tot aan de 
eerstvolgende goedkeuring van de jaarrekening middels de engagementen van het artikel 6 in de 
afgesloten beheersovereenkomst. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

22. Aankoop woning in de Spinstersstraat 99.  Goedkeuring. 

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/ 061van 26 mei 2021 van de Technische Dienst. 
- Ontwerp akte 
- Tabel 
- Plan 

Feiten/context/motivering 

- De woning in de Spinstersstraat 99 werd recentelijk te koop aangeboden. Naar aanleiding 
daarvan heeft de stad beslist om haar voorkooprecht uit te oefenen, en dit in het kader van de 
sanering van het woningbestand. 

- Door Notaris Nathalie Hombrouckx werd een ontwerp van akte opgemaakt. De woning kan 
aangekocht worden voor de som van 72.500,00 euro. Het krediet is voorzien in het budget 
algemene rekening 2210000 – beleidsitem 06100.  

- Indien het college akkoord gaat, dient deze aankoop aan de goedkeuring van de eerstvolgende 
gemeenteraad te worden voorgelegd. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 
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Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de aankoop van de woning in de Spinstersstraat 99 
aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

Leven en welzijn 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst/het addendum, afgesloten met het 
Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het 
kader van het door het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei gewijzigde besluit van de Vlaamse 
Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de bronopsporing  en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie 
te versterken. 

Feiten/context/motivering 

In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol weggelegd 
voor contactonderzoek en bronopsporing.   

 Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft gehad. 
Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette personen. Zij krijgen advies 
over hoe ze zich kunnen beschermen en welke maatregelen ze kunnen nemen om anderen 
te beschermen. Dat vermijdt een mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten. 

 Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft 
opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de 
besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht 
maatregelen (preventie, sensibilisering, handhaving) kunnen nemen. 

Op 23 april 2021 heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 
2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie. De Vlaamse Regering gaf op 7 mei haar definitieve 
goedkeuring aan een wijzigingsbesluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 
april 2021. Het wijzigingsbesluit verlengt de subsidieperiode voor optie 1 en optie 2 tot 31 augustus 
2021. 
Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit van de 
Vlaamse Regering van datum kiezen tussen de volgende opties:  
Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching 
Besturen die op basis van het BVR van 13 november geen samenwerkingsovereenkomst hebben 
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid, kunnen vanaf 1 april 2021 een overeenkomst 
voor optie 1 (sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching) afsluiten. 
De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de werking van 
de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale contactcenters.   
De gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van clusters, 
quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een forfaitaire 
subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor een periode van 1 april 2021 tot en met 31 
augustus 2021.  
De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie 1. 
Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid. 
Bij deze samenwerkingsovereenkomst worden volgende documenten als bijlage gevoegd :  
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- Afsprakennota waarin de gemeente, in overleg met de COVID-19-teams haar 
engagementen die zij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal 
uitvoeren,  concreet omschrijft; 

- De nodige verwerkersovereenkomst(en) zoals voorzien op 
www.vlaanderenhelpt.be; 

- De contactlijsten m.h.o. op het aanvragen van de nodige accounts op deze 
engagementen te kunnen uitvoeren; 

- In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op 
www.vlaanderenhelpt.be. 

Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van de 
privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). 
De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te 
nemen.   
De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die de 
gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen de werking van 
de ELZ.  Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken. 
Zo de gemeenteraad niet tijdig kan samenkomen om onderhavig besluit te nemen, kan op grond van 
artikel 269 DLB bij hoogdringendheid de samenwerkingsovereenkomst goedkeuren m.h.o. op het 
bekomen van de nodige accounts doch onder voorbehoud van bekrachtiging van deze beslissing op 
de eerstvolgende gemeenteraad waarop dit wetmatig kan geagendeerd worden. 
Artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert het 
voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de 
actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen.  Dit beginsel 
houdt in dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de 
overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen; 
Gelet op de oproep van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020, verankerd in het besluit van de 
Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, aan alle 
Vlaamse gemeenten om aanvullend en ondersteunend aan de reeds bestaande initiatieven 
bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd; 
Gelet op de stijgende besmettingsgraad in Vlaanderen; 
De complementaire engagementen worden opgenomen in het kader van de bestrijding van de 
COVID-19-pandemie. 
Een en ander vergt dat de gemeente zo snel mogelijk met haar engagementen kan opstarten, zodat 
geen kostbare tijd verloren gaat. 
Om te kunnen op opstarten is de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met bijlagen 
vereist.  Op basis daarvan ontvangt de gemeente tevens de nodige accounts voor van de 
verschillende platformen. 
De nodige stukken hiertoe werden sedert 7 december 2020 door de Vlaamse overheid ter beschikking 
gesteld, zodat vanuit de gemeenten niet vroeger kon worden geagendeerd/gereageerd. 
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten tot de eerstvolgende 
gemeenteraad omwille van de noodzaak om engagementen onmiddellijk te kunnen opnemen. 
Dat de hoogdringendheid blijkt uit de epidemiologische resultaten voor Vlaanderen, die van dag op 
dag evolueren. 
Gelet op de voornoemde hoogdringendheid, neemt het college van burgemeester het besluit tot 
ondertekening van de voorliggende samenwerkingsovereenkomst en bijlagen. 
Zij doet dit onder voorbehoud van bekrachtiging van onderhavig besluit door de eerstvolgende 
gemeenteraad waarop dit dossier rechtsgeldig kan worden geagendeerd. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Kennis te nemen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning 
van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de 
COVID-19-pandemie te versterken en het door het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 
2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van 
een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot 
en met 30juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 
2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken gewijzigde .besluit van de 
Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 
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de bronopsporing en het contactonderzoek  ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te 
versterken. 
Artikel 2: 
Kennis te nemen van de voorgelegde addendum met bijlagen en keurt deze goed. 
Artikel 3: 
Dit besluit wordt genomen bij hoogdringendheid, onder voorbehoud van bekrachtiging door de 
gemeenteraad. 
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