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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 7 JUNI 2021 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
1. Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 1/1/2020  - 31/12/2021 - ter kennisname 
2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
organisatie van een theatrale wandeling in de Kastanjedreef. Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Het ontwerpen, de bouw (nieuwbouw en renovatie) en het technisch onderhoud van een 
administratief centrum voor de stad Ronse - Design, Build & Maintain. Goedkeuring verfijnd bestek. 

Mobiliteit 
4. Aanvullend reglement Jan Van Nassaustraat - voorbehouden parkeerplaatsen voor opladen 
elektrische voertuigen - beslissing 
5. Verslag verkeerscommissie 8 maart 2021. Kennisname. 

Vrije tijd 
6. Jaarverslag Lejo vzw. Goedkeuring. 
7. Uitbetaling renovatiesubsidies (achterstallige BTW) Kadetten Ronse (Beslissing) 
8. Ondersteuningsdossiers sportverenigingen 2021 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
9. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
organisatie van de jaarlijkse braderieverkoop en brocante in sommige centrumstraten op 13 juni 
2021. Beslissing. 

Vrije tijd 
10. Organisatie zomerschool 2021. Goedkeuring. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

1. Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 1/1/2020  - 31/12/2021 - ter kennisname 



 

 2/11 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
- 24 DECEMBER 2020. — Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 juli 2019 

betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019 
- Het koninklijk besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de Strategische 

Veiligheids- en Preventieplannen 2018 – 2019.  
- Ministerieel Besluit van 5 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en 

evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en 
controlevoorwaarden van de financiële toelage van de Strategische Veiligheids- en 
Preventieplannen 2020. 

- Beslissing gemeenteraad 20/4/20 tot indiening van het SVPP 2020 

Relevante documenten 

- Schrijven van FOD Binnenlandse Zaken betreffende het strategisch veiligheids- en 
preventieplan 2020-2021 

Feiten/context/motivering 

De strategische veiligheids- en preventieplannen van 2018 – 2019 werden op 3/7/19 verlengd met 1 
jaar. Op 24/12/20 werd via koninklijk besluit de verlenging van het contract van 1 jaar op 2 jaar 
gebracht. Dus hetzelfde contract, zonder wijzigingen is geldig tot 31/12/21.  
De FOD Binnenlandse Zaken heeft plannen om de strategische veiligheids- en preventieplannen 
drastisch te wijzigen vanaf 2022, vandaar dat er nu automatisch een verlenging van het contract is tot 
31/12/21.  
Vanuit het SLIV wordt gevraagd dit contract te ondertekenen en na kennisgeving op de eerstvolgende 
gemeenteraad terug te sturen naar de FOD Binnenlandse Zaken. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Neemt kennis van het strategisch veiligheids- en preventieplan 1/1/20 – 31/12/21. 
Artikel 2: 
Vraagt de voorzitter van de gemeenteraad dit ter kennisgeving voor te leggen op de eerstvolgende 
gemeenteraad. 
 

2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
organisatie van een theatrale wandeling in de Kastanjedreef. 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 

De aanvraag van mevrouw Sophie De Potter, om op 25-26 juni en 2 en 3 juli telkens van 18u00 tot 
22u30 en op 27 juni en 4 juli, telkens van 14u tot 16u30 naar aanleiding van de organisatie van een 
‘theatrale wandeling’ in de Kastanjedreef door de dienst Cultuur van de stad Ronse in samenwerking 
met de dienst cultuur van de gemeente Maarkedal, de Kastanjedreef autovrij te maken;  
Voornoemde activiteit geeft aanleiding 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:  
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Op 25-26 juni en 2 en 3 juli telkens van 18u00 tot 22u30 en op 27 juni en 4 juli, telkens van 14u tot 
16u30 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, parkeerverbod in te voeren in de 
Kastanjedreef.  Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1. 
Artikel 2.  
Op 25-26 juni en 2 en 3 juli telkens van 18u00 tot 22u30 en op 27 juni en 4 juli, telkens van 14u tot 
16u30 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, verkeersverbod in te voeren in de 
Kastanjedreef. Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden C3 op schraag.   
Artikel 3.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
Artikel 4.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
Artikel 5.  
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. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

3. Het ontwerpen, de bouw (nieuwbouw en renovatie) en het technisch onderhoud van een 
administratief centrum voor de stad Ronse - Design, Build & Maintain. Goedkeuring 
verfijnd bestek. 

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 2021/063 van de technische dienst van 3 juni 2021. 
- Algemene en individuele feedback. 
- Bestek met programma van eisen. 

Feiten/context/motivering 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 16 november 2020 werd het bestek en het programma van eisen 
voor de bouw van het nieuw administratief centrum goedgekeurd. Het college werd gemachtigd om dit 
bestek verder te verfijnen. 
De vier geselecteerde kandidaten hebben hun deelofferte ingediend op 29 april 2021 en hebben een 
toelichting gegeven op 4 en 7 mei. De beoordelingscommissie heeft na deze toelichting een feedback 
per kandidaat en een algemene feedback opgemaakt. Deze feedback dient samen met het complete 
bestek overgemaakt te worden aan de kandidaten. 
Het bestek werd ondertussen verder verfijnd en het programma van eisen werd aangevuld en 
geconcretiseerd met behulp van de input van de verschillende diensten. De technische bepalingen 
werden uitgewerkt door de technische dienst.  
De kandidaten zullen hiermee aan de slag gaan en tegen 16 september 2021 hun integrale offertes 
indienen. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de algemene en individuele feedback. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het verfijnd bestek met het aangevuld programma van eisen en de uitgewerkte 
technische bepalingen. 
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Mobiliteit 

4. Aanvullend reglement Jan Van Nassaustraat - voorbehouden parkeerplaatsen voor 
opladen elektrische voertuigen - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968; 
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en ministerieel besluit van 29 januari 2014 waarbij de 
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 18 mei 2009, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opstellen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
De beslissing van de gemeenteraad in zitting van 16 april 2012, waarbij de gemeenteraad delegatie 
van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en Schepenen geeft voor het opheffen van 
aanvullende verkeersreglementen; 
Het Koninklijk Besluit van 29 januari 2014 waarbij een nieuw onderbord werd ingevoerd voor het 
aanduiden van voorbehouden parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen; 
De nota MOB&DZH 2016/053 en de beslissing door het college van burgemeester en schepenen van 
27 juni 2016 akkoord te gaan om via Fluvius, gratis, 16 laadpalen voor elektrische voertuigen te laten 
voorzien overeenkomstig het spreidingsplan voor de jaren 2016 – 2020. 

Feiten/context/motivering 

Er is nood aan oplaadpunten voor elektrische voertuigen in het centrum van de stad door de toename 
van elektrische voertuigen. 
In de verkeerscommissie van 16 maart 2020 werd gunstig geadviseerd om per laadpaal 2 
parkeerplaatsen voor te behouden voor het opladen van elektrische voertuigen op de parking op de 
hoek van de Jan Van Nassaustraat met de Ives Sabin  Maghermanlaan, volgens het spreidingsplan 
2016-2020.  
De Jan Van Nassaustraat behoort tot de stadswegenis 

Besluit: 

Artikel 1:  
Er worden 2 parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen op de 
parking op de hoek van de Jan Van Nassaustraat met de Ives Sabin Maghermanlaan. 
Artikel 2:  
De voorbehouden parkeerplaatsen worden aangeduid met het verkeersbord E9a met onderbord type 
VII (blauw bord met witte stekker). 
 

5. Verslag verkeerscommissie 8 maart 2021. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

Verslag vergadering verkeerscommissie 8 maart 2021 

Besluit: 
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Artikel 1:  
Neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 8 maart 2021. 
 

Vrije tijd 

6. Jaarverslag Lejo vzw. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 56. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 houdende goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen de Stad Ronse en vzw Lejo in het kader van 
lokaal jeugdbeleid. 

Relevante documenten 

De samenwerkingsovereenkomst Lejo Ronse 2020-2025 
2021-05-20, Lejo - financieel verslag 2020 
2021-05-20, Lejo - overzicht werkingskosten Ronse 2020 

Feiten/context/motivering 

Eind 2019 is een nieuwe convenant afgesloten met Lejo vzw ifv lokaal jeugdwerk met kinderen en 
jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Binnen deze overeenkomst is een jaarlijks 
inhoudelijk werkingsverslag vereist, tl. 30 november ingediend bij de bevoegde administratie. Het 
financieel verslag wordt tl. op 30 mei van het volgend jaar voorgelegd.  
Zie art.4 convenant: Voor de uitvoering van de lokale opdracht wordt jaarlijks een maximale subsidie 
voorzien ten belope van 177.950 euro waarvan 133.000 euro voor personeelskosten en 44.850 euro 
voor werkingskosten en overhead. 
Omdat in het eerste werkingsjaar het bijkomend personeel pas vanaf 1 juli 2020 wordt ingezet, 
voorzien we in het eerste werkingsjaar 148.338 euro waarvan 107.250 voor personeelskosten en 
41.088 werkingskosten en overhead. 
Dit bedrag wordt tijdens het eerste werkingsjaar van de samenwerkingsovereenkomst gradueel 
opgebouwd, in verhouding tot de graduele (personeels-)inzet van LEJO vzw binnen de uitvoering van 
de samenwerkingsovereenkomst. Indien uit het eerste ingediende werkings- en financiële verslag 
blijkt dat LEJO vzw de gevraagde inspanningen levert om de beoogde doelstellingen te bereiken, 
wordt het subsidiebedrag vanaf het tweede jaar van de overeenkomst maximaal toegekend. 
Dit bedrag wordt voorzien van een jaarlijkse groei van 2% van de eerder vermelde personeelskosten 
in kader van de anciënniteit. De voorziene subsidiëring zal steeds geïndexeerd worden bij 
overschrijding van de spilindex (startindex = 1,7069). 

Adviezen/visum 

Een eerste jaarverslag is positief besproken in aanwezigheid van de Schepen van Jeugd, het 
Afdelingshoofd Vrije Tijd, en het Afdelingshoofd Welzijn, en het diensthoofd Jeugd. 
Het voorgelegde jaarverslag is positief besproken met het Afdelingshoofd Vrije Tijd en het diensthoofd 
Jeugd. 
Als bedenkingen geven we mee dat 2020 een moeilijk jaar geworden is voor Lejo Ronse: 
personeelswissels en de Coronapandemie zorgden ervoor dat de continuïteit van de werkingen in het 
gedrang kwam. Anderzijds heeft Lejo Ronse zich sterk ingezet om preventief te gaan werken tijdens 
de Coronacrisis door jongeren bewust te maken van de geldende maatregelen. De uitbouw van het 
‘Open Huis’ is sterk gelinkt aan een geschikte locatie. De zoektocht naar een geschikte locatie (locatie 
oud zwembad, of ander) is nog gaande, en heeft dus invloed op de werking van Lejo Ronse. 
Op woensdag 19/05/2021 ontvingen we de financiële afrekening van Lejo vzw. 
Hieruit blijkt dat ze in 2020 17.261,79€ inzetten als werkingsmiddelen en 16.087,50 euro aan 
overheadskosten = totaal van 33.349,29 euro. Verder zetten ze 109.285,75 euro aan 
personeelsmiddelen in. Samen geeft dit de som van 142.635,04 euro. 
De totale waarde van de convenant voor 2020 bedraagt 148.338 euro.  
Aan de goedkeuring van het financieel verslag hangt de uitbetaling van de resterende 10% van het 
totale convenantbedrag, i.c. 14.833,80 euro. Dat wil zeggen dat Lejo vzw tot op heden voor het 
werkingsjaar 2020, reeds 133.504,20 euro heeft mogen ontvangen. 
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We adviseren de uitbetaling van 9.130,84 euro binnen de laatste schijf van 10% van het 
subsidiebedrag, op rekeningnummer BE41 8900 1466 4310 met vermelding ‘Subsidie lokale opdracht 
Ronse’ 
We adviseren de verderzetting van de convenant met de huidige doelstellingen voor werkingsjaar 
2021. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring van het inhoudelijk werkingsverslag 2020 ihkv de convenant Lejo vzw 2020-2025. 
Artikel 2: 
Beslist de samenwerkingsovereenkomst verder te zetten tijdens 2021. 
Artikel 3: 
Geeft de Financiële Dienst de opdracht om het bedrag van 9.130,84 euro (als proportioneel deel van 
de laatste schijf van 10% van het subsidiebedrag), over te schrijven op rekeningnummer BE41 8900 
1466 4310 met vermelding ‘Subsidie lokale opdracht Ronse’ 
Artikel 4: 
Geeft de Financiële Dienst de opdracht om conform de bepaling in art.4 van de convenant, de 
betalingen gedurende 2021 correct uit te voeren. 
 

7. Uitbetaling renovatiesubsidies (achterstallige BTW) Kadetten Ronse (Beslissing) 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 

Factuur aangerekende btw renovatiewerken aan lokalen van Kadetten Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Binnen de begroting 2021 is op artikelnummer 07500/6490000 een bedrag van € 10.000 aan 
werkingssubsidies ingeschreven. Concreet betekent dit dat erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen 
rekenen op een financiële ondersteuning wanneer ze werken uitvoeren aan hun eigen lokalen, met 
het oog op het veiliger en aangepaster maken van de lokalen aan de noden van hun vereniging en 
haar leden. 
Door het voorzien van deze werkingssubsidie willen het Lokaal Bestuur en de Stedelijke Jeugddienst 
verder werk blijven maken van “jeugdinfrastructuur”. 
Concreet betekent dit dat wanneer erkende jeugdwerkinitiatieven werk maken van het verhogen, 
verbeteren van de brandveiligheid van hun lokalen, deze kosten voor 100% vergoed worden. 
Voor het uitvoeren van renovatie- of verbouwingswerken kunnen erkende jeugdwerkinitiatieven een 
subsidie krijgen waarbij 80% van de gemaakte onkosten in aanmerking voor subsidiëring kunnen 
komen. 
De te volgen procédure is dat er aan de hand van een offerte een voorschot ten bedrage van 50% van 
de totale kostenraming uitbetaald wordt. Na het indienen van alle nodige bewijsstukken (facturen,…) 
wordt de definitieve berekening opgemaakt en het resterende saldo uitbetaald. 
Wanneer het erkende jeugdwerkinitiatief ervoor kiest om de werken te prefinancieren, gebeurt de 
afrekening en terugbetaling pas na voltooiing van de werken. 
Zo dienden Kadetten Ronse eind 2020 een aanvraag in tot het bekomen van een subsidie voor het 
plaatsen van een nieuwe keuken in en uitvoeren van bijhorende werken aan hun jeugdlokalen, 
gelegen in de Waatsbruggestraat te Ronse. 
Op de collegezitting van 7 december 2020 werd deze aanvraag behandeld en in dit dossier werden 
vervolgens reeds de volgende bedragen uitbetaald: € 3.345,36 (voorschot aan de hand van een 
prijsbestek), € 2.967,44 (eindafrekening renovatiedossier) en € 213 (plaatsen branddeur). 
In dit dossier volgt er nu nog een factuur voor achterstallig aangerekende BTW. 
Deze factuur aan achterstallig aangerekende BTW bedraagt € 1.077,11. 
Concreet betekent dat er nog € 861,69 (80% van de totaalfactuur) aan renovatiesubsidies uitgekeerd 
kan worden. 
Aangezien er bij de betaling van deze factuur geen sprake is van prefinanciering door de Kadetten 
Ronse, kan er in eerste instantie een voorschot van € 430,84 uitbetaald worden en na betaling van de 
factuur door de Kadetten Ronse wordt het resterende bedrag uitbetaald. 
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Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het betalen van de factuur ten bedrage van € 430,84 als voorschot. 
Artikel 2:  
Akkoord te gaan met het uitbetalen van de restfactuur nadat de volledige factuur door de Kadetten 
Ronse vereffend is. 
Artikel 3: 
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven om de resterende renovatie/verbouwingssubsidie ten 
bedrage van € 430,84 uit te betalen op rekeningnummer BE63 0015 9981 2108 op naam van 
Kadetten Ronse. 
Artikel 4:  
Het bedrag van € 430,84 aan te rekenen op begrotingsartikel 07500/6490000 (budget 2021 – 
Toegestane Werkingssubsidies). 
 

8. Ondersteuningsdossiers sportverenigingen 2021 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het gemeentedecreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 
- Het erkenningsreglement van gemeentelijke sportverenigingen, goedgekeurd op de 

gemeenteraad van 29/06/2020. 
- Het subsidiereglement voor sportverenigingen en het reglement projectsubsidies, goedgekeurd 

op de gemeenteraad van 29/06/2020. 

Relevante documenten 

- De samenvattende lijst van aanvragen van sportverenigingen – erkenning 2021 
- Samenvattende lijst uit te betalen subsidies ondersteuningsdossier 2021 
- Samenvattende lijst uit te betalen projectsubsidies 2021 
- Advies van sportraad van 25/05/2021 
- Brief erkenning met afwijking – Seingeversclub Vliegend Wiel Ronse 
- Brief erkenning met afwijking – FC Chalet Radar 
- Brief erkenning met afwijking – Interclub Tapbiljart Ronse 

Feiten/context/motivering 

     Algemeen: 48 clubs hebben een ondersteuningsdossier ingediend.  
1) Erkenning:  

-  2 clubs worden op basis van het reglement niet erkend:  
 VZW Sportenco 
 Royal Duiven Local Unique 

- 2 clubs (‘Interclub Tapbiljart’en Seingeversclub ‘Vliegende Wiel’) voldoen niet aan 
enkele voorwaarden voor erkenning maar worden voor een laatste keer erkend mits deze 
afwijkingen. Zij worden per brief op de hoogte gebracht dat deze uitzondering voor de 
laatste keer gemaakt zal worden, advies sportraad positief. 

- FC Chalet Radar wordt voor de laatste keer een afwijking toegekend (volgens reglement: 
Minstens 50% van de activiteiten moet plaatsvinden in Ronse. Indien de vereniging kan 
aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie beschikbaar is in 
Ronse, dan is deze voorwaarde niet van toepassing). Zij kunnen een aanvraag doen tot 
reservatie van de voetbalsite in Ronse dus vanaf volgend werkingsjaar is dit geen 
geldende afwijking meer. Zij worden hier per brief van op de hoogte gesteld, advies 
sportraad positief. 

- De lijst van de erkende clubs ziet er uit als volgt: 
1. Avibo Gewest Ronse 
2. Badmintonclub Wit-Wit 
3. Biking@Ronse 
4. Blue Rocks Ronse-Kluisbergen 
5. DAIS vzw 
6. Dancelab 
7. De Unionvissers 
8. De Vliegende Mier 
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9. Dog Training Center 
10. Duikclub Nautilus 
11. FC Chalet Radar 
12. FCLC Ronse 
13. Fight Club 96 
14. Friendly-cyclingteam Ronse 
15. Interclub-Ronse Tapbiljart 
16. Jigo Ronse 
17. Judoclub Samoerai 
18. Keep On Rolling Ronse 
19. Kickboxing Ronse 
20. KSK Ronse 
21. KSSMA Ronse 
22. Liberty Boxing Gym 
23. Moves & Fun 
24. MVC Bouncy King 
25. PC De Ronsische Senioren 
26. Petanqueclub COC Ronse 
27. Recrean Skippers vzw 
28. Ronse Atletiek Team 
29. Ronse Swimming Club 
30. Royal Hermes Hockey 
31. Scrabbleclub Quercus 
32. Seingeversclub Vliegend Wiel Ronse 
33. Spero 
34. Sportac '86 Deinze 
35. Squashclub Ronse 
36. S-Sport Ronse Blijf Jong 
37. Tafeltennisclub Ronse 
38. Tennisclub Park 
39. Vrije Tijd Volleybalclub The Loft 
40. Vrije Zwemmers Ronse 
41. vzw Dance-Crush Dance Events 
42. vzw Radar Tennis Academy 
43. WTC De Linde 
44. WTC Jong van Hart Ronse 
45. Yogakring Samsva vzw 
46. ZVC Portas 

 
2) Subsidies:  

2.1. Werkingssubsidies  
Het bedrag van 70.000 € werd verdeeld aan de sportclubs voor de werkingssubsidie.  Deze bedragen 
worden verdeeld volgens het subsidiereglement dat in juni 2020 werd goedgekeurd.  
2.2. Projectsubsidies  
Voor de projectsubsidies is een bedrag van 30.000 € beschikbaar.  

- Aan de sportraad wordt een toelage van 5.400 € toegekend.  
- Na het positief advies van de sportraad werd beslist om projectsubsidies toe te kennen aan 

6 verenigingen (zie samenvattende lijst in bijlage). Voor FCB Ronse werd voorgesteld om 
als opstartende club geen vast bedrag uit te betalen maar ondersteuning te bieden door 
aankoop van materiaal (Unihoc set twv. 260 € ) en gratis gebruik van de sporthal van 
september tot december. Dit materiaal blijft eigendom van de sportdienst. 
Daarnaast werd voorgesteld om de clubs die een initiatie of demonstratie voorzien tijdens 
Ronse Run een vrijwilligersvergoeding uit te betalen voor de begeleiders (met een 
maximum van 6 vrijwilligers per vereniging). 

Adviezen/visum 

Positief advies van de sportraad. 

Besluit: 
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Artikel 1:  
Keurt volgende erkenningen van sportverenigingen voor het ondersteuningdossier 2021 goed:  

47. Avibo Gewest Ronse 
48. Badmintonclub Wit-Wit 
49. Biking@Ronse 
50. Blue Rocks Ronse-Kluisbergen 
51. DAIS vzw 
52. Dancelab 
53. De Unionvissers 
54. De Vliegende Mier 
55. Dog Training Center 
56. Duikclub Nautilus 
57. FC Chalet Radar 
58. FCLC Ronse 
59. Fight Club 96 
60. Friendly-cyclingteam Ronse 
61. Interclub-Ronse Tapbiljart 
62. Jigo Ronse 
63. Judoclub Samoerai 
64. Keep On Rolling Ronse 
65. Kickboxing Ronse 
66. KSK Ronse 
67. KSSMA Ronse 
68. Liberty Boxing Gym 
69. Moves & Fun 
70. MVC Bouncy King 
71. PC De Ronsische Senioren 
72. Petanqueclub COC Ronse 
73. Recrean Skippers vzw 
74. Ronse Atletiek Team 
75. Ronse Swimming Club 
76. Royal Hermes Hockey 
77. Scrabbleclub Quercus 
78. Seingeversclub Vliegend Wiel Ronse 
79. Spero 
80. Sportac '86 Deinze 
81. Squashclub Ronse 
82. S-Sport Ronse Blijf Jong 
83. Tafeltennisclub Ronse 
84. Tennisclub Park 
85. Vrije Tijd Volleybalclub The Loft 
86. Vrije Zwemmers Ronse 
87. vzw Dance-Crush Dance Events 
88. vzw Radar Tennis Academy 
89. WTC De Linde 
90. WTC Jong van Hart Ronse 
91. Yogakring Samsva vzw 
92. ZVC Portas 

Artikel 2: 
Gaat akkoord met de subsidieverdeling van de werkings- en projectsubsidies en geeft de opdracht om 
de subsidies uit te betalen aan de sportverenigingen tegen uiterlijk 15 juli 2021.  
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

9. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
organisatie van de jaarlijkse braderieverkoop en brocante in sommige centrumstraten op 
13 juni 2021. Beslissing. 
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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 

De aanvraag van de Unie der Handelaars, met zetel 4 Maartlaan 6 in 9600 Ronse, om op zondag 13 
juni 2021 een lokale koopjesdag aan braderieprijzen en brocante te organiseren;  
Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 

Artikel 1:  
Op zondag 13 juni 2021, vanaf 07u00 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, wordt 
het parkeren van voertuigen verboden :  
- in de Abeelstraat- pare kant vanaf huisnummer 2 (KBC) tem 38 (Finsura) en de onpare kant vanaf 
huisnummer 1 ( Apotheek Van Laethem) tem 29 ( NC Haarinstuut) 
- in de Wijnstraat, van net voorbij het kruispunt met de St.-Cornelisstraat tot het Franklin Rooseveltplein 
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.  
Artikel 2.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
Artikel 3.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
Artikel 4.  
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.  
 

Vrije tijd 

10. Organisatie zomerschool 2021. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

De nota van het afdelingshoofd Vrije Tijd, Julien Vandenhoucke. 

Feiten/context/motivering 

Onderwijs en vorming zorgen er voor dat jongeren en volwassenen kennis en vaardigheden 
verwerven om de beschikbare middelen te zien, te bereiken en te gebruiken en ze in te zetten om een 
inkomen te verwerven. Onderwijs en vorming zijn daarom van essentieel belang in de strijd tegen 
armoede. We willen gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, door als netwerk samen te werken en 
te handelen om deze kloof te verkleinen zodat de leerlingen alle kansen krijgen die ze verdienen.  
In dit verband heeft het Lokaal Bestuur Ronse in 2020 een Zomerschool georganiseerd voor 56 
kinderen. Gedurende 2 weken waarbij een opfrissing aangeboden werd van de Nederlandse taal en 
wiskunde aangevuld met leuke vrijetijdsactiviteiten. De zomerschool is specifiek gericht op de 
overgang van lager naar secundair onderwijs en heeft tot doel vakantieverlies en schoolse vertraging 
maximaal tegen te gaan. 
Het initiatief werd zeer positief geëvalueerd en het bestuur wenst dit dan ook in 2021 te herhalen. 
Hiertoe zijn reeds enkele voorbereidende vergaderingen gehouden met de stedelijke welzijns- en 
vrijetijdsdiensten, het onderwijsopbouwwerk en potentiële coördinatoren uit het onderwijs. 
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Voor 2021 behouden we hetzelfde ambitieniveau en werkwijze als in 2020, met name: 
• Een aanbod voor een periode van twee weken: van 16 tot 27 augustus 
• Voor ongeveer 50 leerlingen uit het 6de leerjaar en 1ste en 2de middelbaar 
• Waarbij in de voormiddag leerwinsten Nederlands en wiskunde wordt geboekt 
• En in de namiddag een leuk en taalversterkend (taalcoach) aanbod wordt uitgewerkt 
Om dit alles in goede banen te leiden zouden we ons beroepen op: 
• Een coördinator zomerschool: die als taak krijgt om het onderwijsleuk uit te werken en te 
begeleiden. We doen hiervoor beroep op een ervaren leerkracht met voldoende kennis van de 
leerdoelstellingen en het onderwijsnetwerk. 
Via de provincie kregen we de coördinaten van mevrouw Isaura Vanpoucke aangereikt die zich 
kandidaat heeft gesteld om deze taak op zich te nemen. 
• Een coördinator VT: die verantwoordelijk is voor het uitwerken en opvolgen van het 
namiddaggedeelte. Waar mogelijk wordt hierbij de link gemaakt met KAVA en lokale verenigingen. 
Het totaal moet een leuk en prikkelend geheel zijn met een sterke aantrekkingskracht voor de 
deelnemende jongeren. Ook de administratieve taken die binnen de schoot van het lokaal bestuur 
moeten worden verricht (bestelbonnen, CRM, …). 
We zouden hierbij beroep doen op een sportmonitor die zijn halftijds contract voor de periode van 
augustus uitgebreid zou zien tot een voltijdse overeenkomst. Alle sportmonitoren werden bevraagd en 
enkel de heer Sammy Khiter kan zich voor de aangegeven periode vrijmaken. 
Op basis van het financieel verslag van vorig jaar, werd volgend budget opgesteld voor 2021. 
Vrijwilligersvergoeding leerkrachten  3.000 
Materiaal leerkrachten   500 
Poetsmateriaal, ontsmetting en diversen 1.000 
Water, ijsjes, fruit, receptie   500 
Animatoren en workshops namiddag  3.000 
Bedanking leerkrachten/animatoren  250 
Huur locatie     1.000 
Totaal     9.250 
Hiernaast moet ook rekening gehouden worden met de volgende personeelskosten: 
• Vergoeding van coördinator Isaura Vanpoucke aan de hand van 15 dagprestaties (114 uren). 
Kostprijs voor de stad wordt op basis van de projectie van de personeelsdienst geraamd op 2.500 
euro afhankelijk van de meegenomen anciënniteit. 
• Extra ½ VTE voor de maand augustus voor sportmonitor Sammy Khiter. Wordt geraamd op 2.250 
euro. 

Adviezen/visum 

Het positief advies van de personeelsdienst en de financiële dienst.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de organisatie van zomerschool 2021 zoals beschreven in de nota. 
Artikel 2: 
Het werkingsbudget van 9.250 euro toe te kennen aan de sportdienst voor de organisatie van de 
zomerschool en deze bijdragen in te schrijven bij de eerstvolgende budgetwijziging. 
Artikel 3: 
Mevrouw Isaura Vanpoucke aan te stellen voor de coördinatie van de zomerschool en hiervoor een 
contract van 15 werkdagen te voorzien dat rekening houdt met haar anciënniteit in het onderwijs. 
Artikel 4: 
Het toekennen van een halftijdse arbeidsovereenkomst sportmonitor (niveau B) aan de heer Sammy 
Khiter voor de maand augustus. 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


