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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 31 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 

Bestuur en beleid 
1. Gemeentelijke Holding NV in vereffening. Oproeping voor de algemene vergadering van 30 
juni 2021. Kennisname. 

Openbare veiligheid 
2. Deelname aan veiligheidsmonitor.  Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Herstellen van Asfaltwegen 2021 - goedkeuring verslag van nazicht en gunning 

Leven en welzijn 
4. Armoedebeleidsplan Ronse. Discussienota Armoedeplan voor verspreiding naar derden. 
Goedkeuring. 

Vrije tijd 
5. Speelzomer in de Scheldekouter: spelelementen en inrichting speelstraat. Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
6. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
zomerkermis van 5 t.e.m 20 juni 2021. Beslissing. 

Economie 
7. Verplaatste wekelijkse markt (kermis) - tijdelijke wijziging marktplan en -reglement. 
Goedkeuring. 

Vrije tijd 
8. Organisatie van de zomerkermis 2021. Goedkeuring. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Gemeentelijke Holding NV in vereffening. Oproeping voor de algemene vergadering van 30 
juni 2021. Kennisname. 
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Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56§1 en 40. 

Relevante documenten 

De oproeping voor de algemene vergadering van 30 juni 2021 te Brussel met bijhorende documenten 
(jaarrekening 2020, jaarverslag van de vereffenaars voor de periode 2020, het controleverslag van de 
commissaris en het ontwerp volmacht). 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse ontving een uitnodiging voor de algemene vergadering van 30 juni 2021 te Brussel. 
De agenda van deze vergadering luidt als volgt: 
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2020 tot en met 
31.12.2020. 
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2020 – 31.12.2020 door de vereffenaars. 
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2020 tot en met 
31.12.2020 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de 
vereffening nog niet kon worden afgesloten. 
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2020 
tot en met 31.12.2020. 
5. Vraagstelling 
Overeenkomstig de wettelijke regels terzake, worden alle agendapunten, behoudens de benoeming 
van de commissaris, louter ter kennisname meegedeeld aan de algemene vergadering. Zij worden 
dus niet ter stemming voorgelegd. 
De vertegenwoordiger van de gemeente dient de hoedanigheid te hebben van burgemeester, 
schepen of gemeenteraadslid. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van de oproeping voor de algemene vergadering van 30 juni 2021 van de 
Gemeentelijke Holding NV in vereffening. 
 

Openbare veiligheid 

2. Deelname aan veiligheidsmonitor.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

Relevante documenten 

mail van Minister va Binnenlandse Zaken – oproep tot deelname aan de nieuwe veiligheidsmonitor 
2021 tav de Burgemeester 

Feiten/context/motivering 

De veiligheidsmonitor is een  bevraging van de bevolking, waardoor we een zicht krijgen op 
slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen en kwaliteit van optreden van politie. Dit 
jaar zullen er voor het eerst ook tussentijdse bevragingen worden uitgestuurd. Gezien we voorgaande 
edities ook deelnamen aan deze veiligheidsmonitor, is het zeer interessant om ook nu deel te nemen, 
zodat de gegevens kunnen vergeleken worden en we deze gegevens kunnen gebruiken in de lokale 
veiligheidsdiagnostiek en andere beleidsplannen.  
Naast de algemene vragen kunnen we, specifiek voor onze stad tot 3 extra vragen aan de bevraging 
laten toevoegen. 
Steden met een strategisch veiligheids- en preventieplan kunnen de volledige kost van de 
veiligheidsmonitor inbrengen. 

Besluit: 

Artikel 1:  
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De stad Ronse zal inschrijven voor de veiligheidsmonitor 2021. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

3. Herstellen van Asfaltwegen 2021 - goedkeuring verslag van nazicht en 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. 
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
- 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 van 26 mei 2021 opgesteld door de Technische Dienst. 
- offerte van NV Van Robays uit Zulte. 
- analyse van de veiligheidscoördinator. 
- visum van de financiële dienst. 
- notullen Gemeenteraad van 29 maart 2021, houdende goedkeuring ontwerp en raming. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “HERSTELLEN ASFALTWEGEN 2021” werd een bestek met nr. W326 
opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 205.401,75 excl. btw of € 248.536,12 incl. 21% 
btw. 
De gemeenteraad verleende in zitting van 29 maart 2021 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de 
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure. 
De aankondiging van opdracht 2021-514280 werd gepubliceerd op 14 april 2021 op nationaal niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 20 mei 2021 om 09.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 17 september 2021. 
Er werden 7 offertes ontvangen: 
- ABOG NV, Vantegemstraat 19 te 9230 Wetteren (€ 295.441,50 excl. btw of € 357.484,22 incl. 21% 
btw); 
- TIBERGYN NV, Nijverheidslaan 54 te 8560 GULLEGEM (€ 214.356,75 excl. btw of € 259.371,67 
incl. 21% btw); 
- COLAS BELGIUM SA, Antoon van Osslaan 1 te 1120 BRUXELLES (€ 214.369,20 excl. btw of 
€ 259.386,73 incl. 21% btw); 
- DE VRIESE NV, Oude Heirweg 17 te 8851 KOOLSKAMP (€ 211.098,60 excl. btw of € 255.429,31 
incl. 21% btw); 
- VAN ROBAYS NV, Rijksweg 131 te 9870 ZULTE (€ 198.934,35 excl. btw of € 240.710,56 incl. 21% 
btw); 
- WILLEMEN INFRA NV, Booiebos 4 te 9031 DRONGEN (€ 215.570,85 excl. btw of € 260.840,73 incl. 
21% btw); 
- NORRE-BEHAEGEL BVBA, Koninklijke Baan 196 te 8434 WESTENDE (€ 319.267,50 excl. btw of 
€ 386.313,68 incl. 21% btw); 
De Technische Dienst stelde op 26 mei 2021 het verslag van nazicht van de offertes op. 
De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde VAN 
ROBAYS NV, Rijksweg 131 te 9870 ZULTE, tegen het nagerekende offertebedrag van € 198.934,35 
excl. btw of € 240.710,56 incl. 21% btw. 
De veiligheidscoördinator stelde een verslag op waaruit blijkt dat deze offerte eveneens voldoet aan 
het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en latere wijzigingen. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2021 onder artikel 2240000 – 
beleidsitem 02000 - subproject ASF-BET. 
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Adviezen/visum 

Een visum is vereist van de financieel directeur. De financieel directeur verleende een visum op 
26 mei 2021. 

Na beraadslaging 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 mei 2021, opgesteld 
door de Technische Dienst. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3: 
De opdracht “HERSTELLEN ASFALTWEGEN 2021” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde VAN ROBAYS NV, Rijksweg 131 te 9870 
ZULTE, tegen het nagerekende offertebedrag van € 198.934,35 excl. btw of € 240.710,56 incl. 21% 
btw. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
W326. 
Artikel 5: 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget 2021 onder artikel 
2240000 – beleidsitem 02000 - subproject ASF-BET. 
 

Leven en welzijn 

4. Armoedebeleidsplan Ronse. Discussienota Armoedeplan voor verspreiding naar derden. 
Goedkeuring. 

1Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
Het Bestuursakkoord 2019-2024 van 12 december 2018 "Ronse een sterk merk". 

Relevante documenten 

- Discussienota Armoedeplan. 
- Evaluatie van de convenanten/samenwerkingsovereenkomsten Lokaal Sociaal Beleid. 
- Impactanalyse. 

Feiten/context/motivering 

In het bestuursakkoord 2019-2024 werd melding gemaakt van de opstart van een 
Armoedebeleidsplan waarbij de focus dient te liggen op onderwijs, werk en wonen met het oog op het 
doorbreken van het patroon van de kansarmoede en met de bedoeling mensen meer weerbaarder te 
maken. 
Stand van zaken 2020 -2021 
Na een jaar intensief werken aan het armoedeplan zijn we gekomen tot een discussienota. Om dit te 
bereiken hebben we het laatste jaar verschillende stappen ondernomen. 
In de 1ste fase hebben we vooral informatie gezocht over de problematiek op Federaal en Vlaams 
niveau om dan te komen tot inzichten over de situatie en de cijfers op lokaal niveau. Aan de hand van 
deze info werd per thema een omgevingsanalyse opgemaakt. We hebben ook surveys afgenomen bij 
lokale partners, zelfstandigen en senioren.  
In de 2de fase werden verschillende werkgroepen per thema samengebracht om in dialoog te treden 
in functie van het verzamelen van kwalitatieve data en werden ervaringen verzameld om dieper in te 
gaan op de knelpunten en prioriteiten. Ook universiteiten, hoge scholen, andere lokale besturen, 
Provincie Oost-Vlaanderen, experten,... hebben ons geholpen om inzicht te krijgen in de problematiek 
en mogelijke hefbomen om armoede lokaal aan te pakken. 
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Personen in armoede en jongeren hebben ook een participatieve rol gekregen in de opmaak van het 
plan door deel te nemen aan de verschillende werkgroepen/toetsgroepen én vertegenwoordiging via 
De Vrolijke Kring vzw, vzw Lejo en Samenlevingsopbouw Oost Vlaanderen vzw. 
Na de werkgroepen werd in overleg gegaan met alle afdelingen van het Lokaal Bestuur die betrokken 
zijn bij de verschillende thema's: het Sociaal Huis, dienst wonen en omgeving, dienst vrije tijd en jeugd 
en dienst communicatie. Om uit te zoeken in welke mate er draagvlak is én een mogelijkheid bestaat 
om de acties te gaan realiseren alvorens onze bevindingen voor te leggen aan het politieke niveau.  
Hierdoor zijn we gekomen tot meer dan 100 acties, die we hebben voorgelegd aan de stuurgroep om 
de hefbomen te bepalen en de financiële haalbaarheid in te schatten om in de volgende fase te 
komen tot deze ‘discussienota armoedeplan’. 
Met deze nota wensen we adviezen te verzamelen. Deze discussienota zal dan ook verspreid worden 
aan MAT, experten in armoede, gemeenteraad en sociale partners. 
Op basis van deze adviezen kan het plan meer zijn definitieve vorm aannemen en voorgelegd worden 
aan de Gemeenteraad van oktober 2021. 
Volgende experten zullen aangeschreven worden: 

- Jan Vranken em. prof. dr. Universiteit Antwerpen 
- Caroline Vrijens / Sarah Meys: kinderrechtencommissaris 
- Bérénice Storms: Onderzoekscoördinator CEBUD 
- Henk Van Hootegem Steunpunt voor armoedebestrijding 

Hun rol omvat :  
 Het nalezen van het ontwerpplan  
 Het bezorgen van aanbevelingen / feedback  
 Indien nodig éénmalig fysiek of telefonisch contact om de zaken te duiden die in het 

voorgaande werden aangegeven. 
De sociale partners zullen de mogelijkheid krijgen om op de Terugkommomenten (16 en 17 juni 2021) 
advies te formuleren als ook de Welzijnsraad op 25 juni 2021: 
De terugkommomenten worden georganiseerd in TIO3. De plaats en werkwijze zal bepaald worden 
door de op dat moment geldende Coronamaatregelen. 
Doel :  

 Laatste moment om nog feedback te geven over het integrale ontwerp vanuit de sociale 
organisaties. 

 Afsluitende bedanking voor de fijne samenwerking. 
Gemeenteraadsleden zullen op een gemeenteraadscommissie op 23 juni 2021 uitgenodigd worden 
teneinde de gemeenteraadsleden eveneens hun opmerkingen te laten formuleren. 
In bijlage zit ook het voorlopige ontwerp van de kostprijs van het huidige voorgelegde plan en de 
evaluatie van de huidige convenanten. Deze tabellen worden niet meegestuurd met de discussienota. 
Verdere planning: 
Gedurende de maanden juli en augustus kan het bestuur met de aanbevelingen van de experten, de 
adviezen en opmerkingen van de Stedelijke Adviesraad voor Welzijn en Gemeenteraadscommissie 
aan de slag teneinde het Armoedebeleidsplan verder vorm te geven. 
Op 30 augustus en 6 september 2021 : 
Samenkomsten van de stuurgroep teneinde het Armoedebeleidsplan te finaliseren. Telkens om 13u30 
in De Ververij. 
In september 2021 wordt tevens nogmaals voorzien : 

 Samenroepen van de Stedelijke Adviesraad voor Welzijn voor het formuleren van het 
definitief advies. 

 Organiseren van een gemeenteraadscommissie. 
 Advies MAT. 

Deadline : 11 oktober 2021 = Gemeenteraad 
 11 oktober 2021: finale tekst naar de Gemeenteraad 

In de discussienota werd reeds een onderzoek voorzien aangaande de uitstroom in het basis- en 
secundair onderwijs. Aangezien dit dringend moet beslist worden, vragen we om akkoord te gaan om 
de studie te laten uitvoeren door KU Leuven voor 6.000 euro. 

Voorstel 

Op voorstel van het afdelingshoofd Leven en Welzijn. 

Besluit: 

Artikel 1:  
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Kennis te nemen van de vooruitgang inzake het realiseren van het Armoedebeleidsplan en de nog 
geplande timing. 
Artikel 2:  
Goedkeuring te verlenen om de ‘Discussienota Armoedeplan’ voor het Armoedebeleidsplan te 
verspreiden aan externe organisaties (experten, de deelnemende organisaties en 
welzijnsorganisaties, de Stedelijke Adviesraad voor Welzijn en de gemeenteraadscommissie) met het 
oog op het verkrijgen van hun advies en opmerkingen. 
Artikel 3: 
Goedkeuring te verlenen aan de studie omtrent de uitstroom in het basis- en secundair onderwijs door 
de KU Leuven voor 6.000 euro. 
 

Vrije tijd 

5. Speelzomer in de Scheldekouter: spelelementen en inrichting speelstraat. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Nota van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. 
- Het advies van de dienst mobiliteit. 
- Speelstraatreglement van de Stad Gent. 

Feiten/context/motivering 

Samenlevingsopbouw werkt aan de aandachtsbuurt Scheldekouter. Samen met de bewoners van de 
buurt werden onder meer de knelpunten besproken en wordt er gewerkt aan de mogelijke kansen om 
de huidige publieke ruimte in te richten, dit naar aanleiding van de heraanleg van de buitenruimte. 
Deze zomer zou voor het buurtopbouwwerk, de Nieuwe Haard, en de stad als het ware een testfase 
kunnen zijn om mogelijkheden in de publieke ruimte naar voor te schuiven voor de toekomst van de 
wijk. 
In het proces van het buurtrapport en tijdens de buurtbevragingen kwam Samenlevingsopbouw tot de 
vaststelling dat er een hoge nood is aan speelactiviteiten en speelruimte voor zowel kleine kinderen, 
lagere school kinderen als jongeren. 
Urban move werd mede om die reden voor een eerste keer ingericht in de Scheldekouter. 
Eén van de taken die Samenlevingsopbouw  als partner binnen urban move opneemt, is een 
tweewekelijks crea atelier dat ze organiseren met vrijwilligers, om samen met de lagere 
schoolkinderen uit de wijk, spelelementen te maken voor de kinderen uit de wijk. 
Deze spelelementen willen ze graag een plekje geven in de wijk deze zomer, zodat die toegankelijk 
zijn voor alle kinderen uit de wijk. 

Adviezen/visum 

Het positief advies van de jeugddienst. 
Het positief advies (mits voorwaarden) van de dienst mobiliteit. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen om aangeduide plaatsen in de wijk goed te keuren als speelstraat voor de 
periode van de zomervakantie (26/6 tem 1/9). 
Artikel 2: 
Goedkeuring te verlenen om tekeningen met verf/wegmarkering aan te brengen op die plaatsen. 
Artikel 3: 
Ondersteuning van de technische dienst voor het veilig inrichten en afzetten van de speelstraten 
(plaatsen van bloembakken/nadars + verkeersborden), goed te keuren. 
Artikel 4: 
Ondersteuning van de technische dienst om na afloop van de speelzomer de losstaande elementen te 
verwijderen, goed te keuren. 
Artikel 5: 
Een reglement op te maken voor de inrichting van de speelstraten (zie voorbeeld stad Gent). 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

6. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
zomerkermis van 5 t.e.m 20 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;  
- 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 

Overwegende dat de jaarlijkse zomerkermis doorgaat van zaterdag 05 juni 2021 tot dinsdag 22 juni 
2021; 
Gelet op de organisatie van de wekelijkse markt in voornoemde periode; 
Overwegende dat tijdens de openingsuren van de kermis, het aangewezen is de leurhandelaars een 
standplaats toe te kennen in de Zuidstraat, tussen de Oude Vesten en de Grote Markt;   
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:  
Vanaf zaterdag 05 juni 2021 om 14u00 tot en met dinsdag 22 juni 2021 om 18u00 tijdens de opstelling 
van de kermisattracties en tijdens de openingsuren van de kermis, alle verkeer van voertuigen, met 
uitzondering van het plaatselijk verkeer, te verbieden in de de Biesestraat en de Hospitaalstraat. 
Het verbod zal aangeduid worden door middel van het verkeersteken C3 met onderbord ‘uitgezonderd 
plaatselijk verkeer’  
Artikel 2: 
Vanaf zaterdag 05 juni 2021 om 14u00 tot en met dinsdag 22 juni 2021 om 18u00, meer bepaald:  
tijdens de opstelling van de kermisattracties en  
tijdens de openingsuren van de kermis, zijnde :  
 van 16u30 tot 23u00 op maandag - dinsdag - donderdag en vrijdag,  
 van 14u30 tot 23u00 op woensdag, zaterdag en zondag 
alle verkeer van voertuigen te verbieden op de Grote Markt en in de Peperstraat.  
Het verbod zal aangeduid worden met het verkeersbord C3 op schraag.  
Artikel 3: 
Buiten de opstelling van de kermisattracties en buiten de openingsuren van de kermis, 
éénrichtingsverkeer in te voeren op de Grote Markt op de verbindingsweg van de Hospitaalstraat naar 
de Zuidstraat en in de Hospitaalstraat, tussen de Priesterstraat en de Grote Markt. 
Het verbod zal aangeduid worden met het verkeersbord C1 en F19.  
Artikel 4: 
Tijdens de openingsuren van de kermis, parkeerverbod in te voeren in de Zuidstraat, voor het deel 
gelegen tussen de Oude Vesten en de Grote Markt, kant onpare nummers.  
Deze maatregel zal aangeduid worden met verkeersborden E1 voorzien van een onderbord met 
vermelding van de juiste datum-uurgroep.  
Artikel 5: 
Tijdens de openingsuren van de kermis, verkeersverbod in te voeren  in de Zuidstraat, voor het deel 
gelegen tussen de Oude Vesten en de Grote Markt met uitzondering van het plaatselijk verkeer 
Deze maatregel zal aangeduid worden met verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk 
verkeer’. 
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Artikel 6: 
Naar aanleiding van de organisatie van de wekelijkse openbare markt :  
 op woensdag 9 en 16 juni 2021, telkens van 05u00 tot 14u00, volledig parkeer- en verkeersverbod  
 in te voeren in de Michel Portoisstraat en op de parking Michel Portois.  
 op zaterdag 12 juni en 19 juni 2021, telkens van 05u00 tot 14u00, volledig parkeer- en verkeersverbod 
in te voeren 
  - in de Michel Portoisstraat en op de parking Michel Portois  
  - in de Oude Vesten, tussen de Zuidstraat en de Elzelestraat  
Dit verbod zal aangeduid worden met het verkeersteken E1 voorzien van een onderbord met vermelding 
van de juiste datum-uurgroep en het verkeersbord C3.  
Artikel 7: 
Om de vrachtwagens van de marktkramers voldoende parkeerruimte te bieden wordt op de dagen van 
de verplaatste openbare markt, telkens van 05u00 tot 14u00, parkeerverbod ingesteld : 
- in de Zuidstraat, aan de kant van de onpare nummers, tussen het kruispunt met de Oude Vesten en 
het kruispunt met het Kerkplein.  
Dit verbod zal aangeduid worden met het verkeersteken E1 voorzien van een onderbord met vermelding 
van de juiste datum-uurgroep.  
Artikel 8: 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
Artikel 9: 
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
Artikel 10: 
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.  
 

Economie 

7. Verplaatste wekelijkse markt (kermis) - tijdelijke wijziging marktplan en -reglement. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare 
markten en op het openbaar domein van de stad Ronse, goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 
april 2018 

Relevante documenten 

- Gewijzigd marktplan zaterdagmarkt 

Feiten/context/motivering 

Op zaterdag 5 juni 2021, na de wekelijkse markt, start de opbouw van de zomerkermis op de Grote 
Markt. Gedurende deze periode (6 juni tot en met 21 juni 2021) verplaatsen de wekelijkse markten 
naar Parking Portois. Aangezien de maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie nog steeds 
van kracht zijn, dienen de kramen nog steeds verder uit elkaar opgesteld te worden.  

Adviezen/visum 

Advies politie: geen bemerkingen. Er zal een politiebesluit opgemaakt worden. 

Woensdagmarkt: voor deze opstelling kunnen, mits enkele aanpassingen op het originele plan van 
de opstelling op Parking Portois, alle kramen van marktkramers met een abonnement plaatsnemen. 
En dit mits de nodige afstand in acht te nemen. 
Zaterdagmarkt: voor deze opstelling kunnen niet alle kramen plaatsnemen op parking Portois, met in 
acht name van de nodige afstand.  
Voorstellen: 
 Zaterdagmarkt een deel van de Oude Vesten mee opnemen op het marktplan (deel Elzelestraat 

– kruispunt Zuidstraat).  
 Gedurende de periode van de verplaatste markten geen marktkramers op risico toe te laten. De 

beschikbare ruimte leent zich er niet toe om deze marktkramers extra op de nemen op het 
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marktplan. Dit zal meegegeven worden aan de marktkramers op risico de komende markten en 
ook vermeld worden op de website van stad Ronse. 

 Alle betrokken bewoners (deel Zuidstraat – appartementsgebouwen - en deel Oude Vesten) 
worden via een strooibriefje op de hoogte gebracht van de verplaatste markt en de 
verkeershinder in deze zone. 

 Marktkramers die gebruik maken van elektriciteit worden op parking Portois geplaatst, aangezien 
daar de nodige voorzieningen ter beschikking staan. 

 De bestelwagens worden zoveel mogelijk bij de marktkramers zelf geparkeerd, indien mogelijk. 
Dit om ook de omliggende straten te ontlasten qua parkeergelegenheid. De grote vrachtwagens 
parkeren in de Zuidstraat, kant oneven nummers en dit voor de woensdagmarkt en de 
zaterdagmarkt. Cfr. De vorige verplaatste markten.  

 De zuilen met handgel worden geplaatst aan de 2 ingangen (Zuidstraat en Elzelestraat) in de 
Oude Vesten en 1 aan de ingang ter hoogte van het Barasteegje, net zoals de nadarhekkens 
met de borden die op de mondmaskerplicht wijzen. 

Toelichting marktplan zaterdagmarkt: 
 De gangen tussen de kramen zijn ruim 4 meter breed. 
 De kramen op het middenplein kijken allen richting Elzelestraat, de gangen op het middenplein 

bestaan uit 1 zijde kramen en kijken uit op de achterzijde van de rij kramen ervoor. 
Het betreft de rijen van Holvoet, De Stoop, Verstraeten Baele en Blondeel. 

 De doorgang voor de hulpdiensten blijft gevrijwaard. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de opstelling van de wekelijkse zaterdagmarkten van 12 en 19 juni 2021 op 
Parking Portois en een gedeelte van de Oude Vesten (deel Zuidstraat – Elzelestraat), ingevolge de 
opstelling van de zomerkermis op de Grote Markt. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de opstelling van de wekelijkse woensdagmarkten van 9 en 16 juni 2021 op 
Parking Portois, ingevolge de opstelling van de zomerkermis op de Grote Markt. 
Artikel 3: 
Akkoord te gaan om geen marktkramers op risico toe te laten gedurende de periode van de 
verplaatste wekelijkse markten. 
Artikel 4: 
Opdracht te geven om de skatetoestellen te verplaatsen. 
 

Vrije tijd 

8. Organisatie van de zomerkermis 2021. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
Het belastingreglement op het gebruik van de het openbaar domein ter gelegenheid van kermissen, 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2007. 

Relevante documenten 

De nota organisatie zomerkermis 2021. 

Feiten/context/motivering 

Het zomerplan van het overlegcomité voorziet dat vanaf 9 juni kermissen opnieuw mogelijk zijn indien 
8/10 kwetsbare mensen beschermd zijn en minder dan 500 covid bedden op de intensieve zorg zijn 
ingenomen. Daags na deze beslissing kregen we de vraag van de foorkramers om de zomereditie van 
de kermis te kunnen organiseren van 9 tot en met 20 juni 2021. 
De foorkramers hebben net als andere economische groepen sterk geleden in de voorbije periode. Wij 
voelen in het overleg dan ook een sterke drang om zelfs met beperkende maatregelen opnieuw hun 
economische activiteit op te starten. Bijkomend blijkt uit het overleg dat ze zelf ook streng willen 
toezien op een goede organisatie zodat de zomerkermis van Ronse een referentie kan worden voor 
andere steden en gemeenten. 
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De organisatie van de kermis past ook in de beleidsmatige keuze van het bestuur om activiteiten die 
opnieuw toegelaten zijn, onmiddellijk op te starten. Dit in het belang van de economische draagkracht 
van de stad en de mentale draagkracht van haar bewoners. 
De evenementen cel heeft diverse gesprekken gevoerd met alle betrokkenen (burgemeester, politie, 
noodplanningscoördinator, lokale economie, foorkramers, …) en heeft op basis hiervan een voorstel 
uitgewerkt om tot een belevingsvolle, veilige en efficiënte organisatie van de zomerkermis te komen. 
We stellen voor om de zomerkermis te laten doorgaan van 9 juni tot en met 20 juni met de volgende 
éénmalige preventieve maatregelen: 

- Afbaken en toegangscontrole: de gehele kermis wordt met nadars afgebakend. Er wordt 
voorzien in één centrale in- en uitgang. Een persoon registreert steeds het aantal aanwezige 
bezoekers en sluit indien nodig tijdelijk de toegang af. Verder controleert deze persoon ook het 
dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen. 
De eetkramen worden uit de kermiszone gehaald om een vlotte afhaal mogelijk te maken en 
deze klanten te scheiden van de kermisbezoekers. 

- Coronastewards: op de verwachte piekmomenten voorzien we in de aanwezigheid van 
coronastewards. Zij maken bezoekers (alsook de mensen in de potentiële wachtrijen) 
aandachtig op de maatregelen. 

- Circulatie: we werken niet met een verplichte circulatierichting, maar voorzien steeds een 
minimale vrije doorgang van drie meter zodat kruisen zonder risico’s kan. 

- We plaatsen borden die herinneren aan de mondmaskerplicht. 
- De polsbanddag wordt afgeschaft om een concentratie van gezinnen op eenzelfde dag te 

vermijden. 
- We plannen evaluatie en bijsturingsmomenten bij op 10 en 14 juni. 
- Wij stellen voor om de foorkramers zelf verantwoordelijk te maken voor de hierboven beschreven 

toezichtstaken. In ruil hiervoor en rekening houdende met de beperkingen die blijven gelden voor 
kermissen, stellen wij voor het standgeld éénmalig te halveren. De financiële impact hiervan 
wordt geraamd op €6.500. De financieel directeur is hiervan op de hoogte gebracht. Dit punt 
wordt geagendeerd op de eerstvolgende gemeenteraad teneinde deze uitzonderlijke afwijking 
op het belastingreglement te kunnen laten valideren 

- De start van de kermissen wordt in het weekend en op woensdag geplaatst op 14u30. Bij de 
andere dagen starten we pas vanaf 16u30. Dit op vraag van de politie die omwille van corona 
beschikt over een beperkt effectief en graag de circulatie zo vlot mogelijk houdt. 

- Het einde van de kermis plaatsen we op 23u00. Door het sluitingsuur te laten samenvallen met 
de terrassen vermijden we plotse verschuifbewegingen van bezoekers en geven we een duidelijk 
signaal om de Grote Markt te ontruimen. 

- Er wordt gevraagd aan de lokale handelaars van de Peperstraat en de Grote Markt hun 
leveranciers op de hoogte te brengen, dat er kan geleverd worden in de voormiddag. 

De collega’s van lokale economie hadden verder geen opmerkingen. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze voor de organisatie van de zomerkermis 2021. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de halvering van het plaatsgeld indien de foorkramers zelf instaan voor de 
toezicht en controle van de vooropgestelde maatregelen. 
Artikel 3: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om artikel 2 voor te leggen aan de eerstvolgende 
gemeenteraad. 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
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