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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 14 JUNI 2021 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Centraal Kerkbestuur van 6 mei 2021. Kennisname. 
2. Jaarverslag 2020 van Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard.  Kennisname. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Aanvraag termijnsverlenging door de firma Wannijn voor de wegen- en rioleringswerken in 
Schoonboeke. Goedkeuring. 
4. Aanvraag tussenkomst voor de buitendienststelling van een stookolietank in het Vrijzinnig 
Centrum. Beslissing. 
5. Verlenging terbeschikkingstelling van het pand Peperstraat 3. Goedkeuring. 
6. Aanstellen van een bureau voor de technische controle van de studie en van de opvolging van 
de werken 'DBM Nieuw Administratief Centrum' te Ronse. Goedkeuring gunning. 
7. Aanvraag werken in de achtertuin van het Vrijzinnig Centrum.  Goedkeuring. 

Economie 
8. Aanvraag eenmalige standplaats wekelijkse markt- Wikifriends vzw - Vanovermeire Jean-
François. Goedkeuring. 

Vrije tijd 
9. Reglement van Inwendige Orde Sportsite 't Rosco. Aanpassing. 

Organisatieontwikkeling 
10. Upgrade virtuele servers. Goedkeuring. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 
11. Organisatie eventzone CC De Ververij en goedkeuring van de aanpassing van de subsidie 
aan het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Notulen vergadering Centraal Kerkbestuur van 6 mei 2021. Kennisname. 



 

 2/10 

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 het Centraal Kerkbestuur houdende de notulen van de vergadering van 6 mei 
2021 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

2. Jaarverslag 2020 van Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard.  Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

Jaarverslag en –rekening van de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het jaarverslag en –rekening dienstjaar 2020. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

3. Aanvraag termijnsverlenging door de firma Wannijn voor de wegen- en rioleringswerken in 
Schoonboeke. Goedkeuring. 

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 2021/064 van de technische dienst van 4 juni 2021. 
- Schrijven van firma Wannijn van 17 mei 2021. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de wegen- en rioleringswerken in Schoonboeke heeft firma Wannijn op 17 mei 2021 
een aanvraag ingediend voor het bekomen van een termijnsverlenging van 30 werkdagen. De 
oorspronkelijke termijn bedroeg 120 werkdagen. 
Deze aanvraag voor termijnsverlenging is gebaseerd op volgende oorzaak: 
Er werd beslist in november 2020 om de fasering van Schoonboeke-Maagdenstraat op te delen met 
een bijkomende fase. Dit is een fase van Schoonboeke tot aan het versmalde gedeelte (tot net voorbij 
Hydrauliek Morreels) en een tweede fase van het versmalde gedeelte van Schoonboeke tot bovenaan 
de Maagdenstraat. Als gevolg hiervan was het niet mogelijk om de bovenbouw van de eerste fase af 
te werken tijdens de uitvoering van de onderbouw van het tweede gedeelte. De werken werden zo 
gespreid over een grotere uitvoeringsperiode waarbij er niet in de twee gedeelten tegelijk kon gewerkt 
worden. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
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Akkoord te gaan met een termijnsverlenging van 30 werkdagen aan de firma Wannijn voor de 
uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in Schoonboeke. 
 

4. Aanvraag tussenkomst voor de buitendienststelling van een stookolietank in het Vrijzinnig 
Centrum. Beslissing. 

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 2021/048 van de technische dienst van 16 april 2021. 
- Offerte van firma Blommaert. 

Feiten/context/motivering 

De technische dienst heeft van het Vrijzinnig Centrum de vraag gekregen of het stadsbestuur kan 
tussenkomen in de kosten voor de buitendienststelling van de ondergrondse stookolietank in de tuin 
van Zuidstraat 13. 
Door het Vrijzinnig Centrum is meegedeeld dat zij niet afwisten van het bestaan van deze tank. Zij 
hebben de tank ontdekt door een lek in de kelder. Er werd een offerte aangevraagd voor de 
buitendienststelling. De werken worden geraamd op 2.735,00 euro excl. btw of 3.309,35 euro incl. 
btw. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met een tussenkomst in de kosten voor de buitendienststelling van de stookolietank 
in het Vrijzinnig Centrum. 
 

5. Verlenging terbeschikkingstelling van het pand Peperstraat 3. Goedkeuring. 

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 2021/066 van de technische dienst van 8 juni 2021. 
- Ontwerp overeenkomst van terbeschikkingstelling. 

Feiten/context/motivering 

Het pand Peperstraat nummer 3 wordt ter beschikking gesteld aan de heer Guy Ceulemans voor het 
uitbaten van een handelszaak voor de verkoop van gepersonaliseerde wieler-triatlon- en runningkledij, 
verkoop van sportvoedingsproducten, sportverzorgingsproducten, compressiekledij etc.  
De huidige overeenkomst liep ten einde op 14 mei 2021 en de heer Ceulemans heeft gevraagd om 
het pand nog verder te kunnen gebruiken. Sinds de start van de pop-up store heeft de heer 
Ceulemans steeds tijdig de maandelijkse prijs betaald. 
Aangezien de bouw van het NAC ten vroegste start in de loop van 2022 is er mogelijkheid om het 
pand verder ter beschikking te stellen. Er wordt voorgesteld om de terbeschikkingstelling toe te staan 
voor een periode van 7,5 maanden tegen een maandelijkse prijs van 150 euro. 
Vervroegde opzegging is en blijft ten alle tijde mogelijk mits een opzeg van 1 maand. Alle 
investeringen met het oog op het instandhouden en geschikt maken van het pand voor uitbating zijn 
ten laste van de gebruiker. De onroerende voorheffing en alle noodzakelijke verzekeringen vallen 
eveneens ten laste van de gebruiker. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 



 

 4/10 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met een verlenging van de terbeschikkingstelling van Peperstraat 3 van 15 mei tot 31 
december 2021. 
 

6. Aanstellen van een bureau voor de technische controle van de studie en van de opvolging 
van de werken 'DBM Nieuw Administratief Centrum' te Ronse. Goedkeuring 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 42, § 1, 1° a) (de goed te 
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet). 
- 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, meer bepaald artikel 90, 1°. 

Relevante documenten 

- Verslag 2021/065 van de technische dienst van 8 juni 2021, zijnde het verslag van nazicht van de 
offertes. 
- Offerte van firma Van Wassenhove Architecten. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “Aanstellen van een bureau voor de technische controle van de studie 
en van de opvolging van de werken 'DBM Nieuw Administratief Centrum' te Ronse” werd een bestek 
met nr. G257 opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 100.000,00 excl. btw of € 121.000,00 incl. 21% 
btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 19 april 2021 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
- Van Wassenhove Architecten b.v. o.v.v.  bvba, Dorpsstraat 35 te 9052 Zwijnaarde; 
- ABDM bvba, Alfred Amelotstraat 36 te 9750 Kruisem; 
- Volt Architecten, Burggravenlaan 264/101 te 9000 Gent; 
- Evolta, Damstraat 220 te 9180 Moerbeke-Waas; 
- Abetec architecten en ingenieurs, Poldergotestraat 1 te 9240 Zele; 
- Abscis Architecten, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2 te 9051 Sint-Denijs-Westrem; 
- ARCH & TECO, Coupure Links 55 te 9000 Gent. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 2 juni 2021 om 10.30 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 30 september 2021. 
Er werd 1 offerte ontvangen van Van Wassenhove Architecten b.v. o.v.v. bvba, Dorpsstraat 35 te 
9052 Zwijnaarde (€ 57.350,00 excl. btw of € 69.393,50 incl. 21% btw). 
De Technische Dienst stelde op 8 juni 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 firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 
Van Wassenhove Architecten b.v. o.v.v. bvba, Dorpsstraat 35 te 9052 Zwijnaarde, tegen de 
voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
De uitgave voor deze opdracht dient voorzien te worden bij de eerstvolgende wijziging van het 
investeringsbudget. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 
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Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 juni 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 “Aanstellen van een bureau voor de technische controle van de studie en van de 
opvolging van de werken 'DBM Nieuw Administratief Centrum' te Ronse” wordt gegund aan de firma 
met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Van Wassenhove 
Architecten b.v. o.v.v. bvba, Dorpsstraat 35 te 9052 Zwijnaarde, tegen de voorwaarden vermeld in de 
offerte van deze inschrijver. 
Artikel 4: 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
G257. 
Artikel 5: 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien bij de eerstvolgende wijziging van het 
investeringsbudget. 
 

7. Aanvraag werken in de achtertuin van het Vrijzinnig Centrum.  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 2021/062 van de technische dienst van 10/06/2021. 
- Kosten raming voor vrijzinnig centrum Ronse 
- Ontwerp  

Feiten/context/motivering 
- 1. Werken in de voortuin : (hiermee wordt bedoeld de tuin tussen de achtergevel van het                                      

gebouw en de muur van de achterbouw). 
- Opkuisen tuin + beplanting tegen de muur 
- Raming : 2.480,00 €. 
-  
- 2. Maken van 3 openingen in de muur van de achterbouw. 
- Wij stellen voor om het aantal openingen te beperken tot 2 om de stabiliteit van de muur niet 

in het gedrang te brengen.   
- Raming : 2.980,00€ 
-  
- 3. Aanleg pad tussen achtergevel van het gebouw en de muur van de achterbouw. 
- Raming : 4.160,00€ 
-  
- 4. Plaatsen tuinhuis. 
- Raming : 4.400,00€ 
-  
- 5. Voegen muur achterbouw. 
- Dit gebouw, zonder dak, is in minder goede toestand zeker wat de bovenste bouwlagen 

betreft. 
- De bovenste bouwlagen moeten afgenomen worden en hermetst met bovenaan een 

versterkte balk. 
- Het voegwerk moet op meerder plaatsen worden hersteld. 
- Raming : 10.500,00€ 
-  
- 6. Heraanleg Petanquebaan. 
- Raming : 3.760,00€ 
-  
- 7. Maken en plaatsen van bloembakken met zitbanken in achtergedeelte. 
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- Raming : 3.510,00€ 
-  
- Het Vrijzinnig Centrum Ronse gebruikt het gebouw, in de Zuidstraat dat eigendom is van de 

stad Ronse, via een erfpachtregeling tot 30 november 2040. 
-  
- Wij stellen voor om de volgende werken ten laste te nemen : 
-  het maken van 2 openingen in de muur van de achterbouw 
- - het herstellen en voegen van de muur van de achterbouw en het plaatsen van een 

 deksteen. 
- Wij stellen tevens voor om de oude mazouttank te saneren voor rekening van de stad Ronse. 
- Tenslotte stellen wij voor dat de andere werken worden uitgevoerd voor en door het Vrijzinnig 

Centrum zelf, al dan niet met subsidiëring van de hogere overheid. 

Besluit: 

Enig artikel : 
Gaat akkoord met het advies van de technische dienst voor :  

- Het maken van 2 openingen in de muur van de achterbouw 
- Het herstellen en voegen van de muur van de achterbouw en het plaatsen van een deksteen. 
- De oude mazouttank te saneren voor rekening van de stad Ronse 

De andere werken worden uitgevoerd voor en door het Vrijzinnig Centrum zelf, al dan niet met 
subsidiëring van de hogere overheid. 
 

Economie 

8. Aanvraag eenmalige standplaats wekelijkse markt- Wikifriends vzw - Vanovermeire Jean-
François. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare 
markten en op het openbaar domein van stad Ronse. 

Relevante documenten 

- Aanvraag door Dhr. Vanovermeire Jean-François, bestuurslid VZW Wikifriends.  

Feiten/context/motivering 

Er werd een aanvraag ingediend door Dhr. Vanovermeire Jean-François voor een eenmalige 
standplaats op de wekelijkse markt van 26 juni 2021 voor VZW Wikifriends. Dit is een vzw die acties 
organiseert t.v.v. kansarmen in Ronse en daarbuiten. De actie houdt de verkoop van tombolaloten, t-
shirts en hoodies in. Met de opbrengst van deze actie plant de VZW de oprichting van een studiefonds 
voor jongeren uit kansarme milieus.  

Adviezen/visum 

De dienst lokale economie wenst akkoord te gaan met de aanvraag van Dhr. Vanovermeire. Op 
zaterdag 26 juni 2021 staat er een huwelijk gepland en is de dienst burgerzaken geopend. Hiermee 
zal rekening gehouden worden bij het plaatsen van de stand. 
De standplaatshouders dienen op het moment van de actie de geldende maatregelen in het kader van 
de bestrijding van het Covid-19 virus in acht te nemen. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de aanvraag van Dhr. Vanovermeire Jean-François, bestuurslid van VZW 
Wikifriends, voor een eenmalige standplaats op de wekelijkse zaterdagmarkt van 26 juni 2021, dit 
voor de verkoop van tombolaloten, t-shirts en hoodies. 
Artikel 2: 
De standplaatshouders dienen op het moment van de actie de geldende maatregelen in het kader van 
de bestrijding van het Covid-19 virus in acht te nemen. 
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Vrije tijd 

9. Reglement van Inwendige Orde Sportsite 't Rosco. Aanpassing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikel 40. 
De gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 juni 2020 houdende aanpassing van het reglement van 
inwendige orde voor de Sportsite ’t Rosco.  

Relevante documenten 

Vernieuwd reglement van Inwendige Orde Sportsite ’t Rosco. 

Feiten/context/motivering 

Het Reglement van Inwendige Orde van de sportsite ’t Rosco werd op sommige punten aangepast 
of aangevuld: 
 Algemeen 

 Artikel 1.  Toevoeging van het polyvalent grasveld 
 Artikel 9.  Niet of laattijdig betalen van de verschuldigde retributie… 
 Artikel 10.  Toevoeging: Bij frequente laattijdige annulaties of niet komen opdagen kan de 

  toegang in de toekomst tijdelijk of definitief worden geweigerd. 
 Artikel 19.  Toevoeging dugouts 
 Artikel 20.  Gebruiksovereenkomsten (meervoud) 
Sporthal 

Art.1 “gevechtsportzaal” wijzigen in danszaal 
Art 3 “verhuringen” wijzigen in reservaties 
Art 5 “de hierna beschreven” wijzigen in hierboven (zie punt 3) 
Art 8 “huurprijs” wijzigen in retributie  
  “bij gebruik van de zaal” wijzigen in ter plaatse  
Art 10 toevoegen trekkerschone 
  Toevoegen Bij elke inbreuk tegen deze afspraak zal een onderhoudskost van 

   €25 worden aangerekend.  Bij het niet (tijdig) betalen van deze   
   onderhoudskosten behoudt het AGB/SCO zich het recht toe om de toegang tot 
   het in gebruik gegeven goed tijdelijk of definitief te ontzeggen en /of om deze 
   overeenkomst tijdelijk of definitief stop te zetten.  (naar analogie van  
   gebruiksovereenkomst voetbalinfrastructuur)  

Art 11 “gebruiksvergoeding” wijzigen in retributie 
Art 13 toevoegen (max 2 kasten/vereniging) 
Art 14 “nalaten” wijzigen in achterlaten 
Art 15 toevoegen karren zonder luchtbanden of enige andere vorm van zware  

   puntbelasting 
 Voetbalaccommodatie 

Art 1 overzichtelijker opsommen en aanvullen met conditieruimte, massageruimte, 
  conciërgerie, cafetaria beneden en cafetaria’s boven 
Art 3 “gemeentelijke sportdienst” wijzigen in stedelijke 
  Punt 11 “de gemeente” wijzigen in Ronse en “sporthal” wijzigen in  
  voetbalinfrastructuur 
Art 16 “de spelers” wijzigen in de gebruikers van de natuurgrasvelden 
Art 17 b. “het veld” wijzigen in de velden 
  c. “het terrein” wijzigen in de terreinen 
  d. idem c 
  h. op het kunstgrasveld 
  k. “het kunstgrasveld” wijzigen in de terreinen 
Art 19 “gemeentebestuur” wijzigen in stadsbestuur 
  “het terrein” wijzigen in de terreinen 

Besluit: 

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

Organisatieontwikkeling 

10. Upgrade virtuele servers. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

De vernieuwing van de servers werd opgesplitst in 2 fases: 
- Fase 1: vernieuwing van de fysieke hardware (uitgevoerd in 2020) 
- Fase 2: upgrade van alle virtuele servers (deze nota) 

Offertes Cevi: 
- Offerte 2021-1422 voor het bedrag van 67.326,90 euro (btw inclusief) voor de aankoop van 

de nodige Microsoft serverlicenties  
- Offerte 2021-1260 voor het bedrag van 24.557,66 euro (btw inclusief) voor het uitvoeren 

van de upgrade (25 werkdagen) 
In de begroting is 100.000 euro voorzien voor fase 2 van de vernieuwing van de servers. 

Feiten/context/motivering 

De huidige servers maken gebruik van Windows Server 2008 en 2012. Versie 2008 wordt niet meer 
ondersteund door Microsoft, versie 2012 wordt nog ondersteund tot januari 2023 (maximum 
verlengbare verlengdatum). 
Een upgrade van alle servers naar Windows Server 2019 (huidige versie) is dus aangewezen. In de 
aankoop van de nieuwe licenties wordt ook “software assurance” mee aangeschaft zodat we recht 
hebben op de volgende versie die vermoedelijk in 2022 zal uitkomen.  
Meerdere leveranciers hebben al aangegeven dat Microsoft hoogstwaarschijnlijk hun 
serverlicentiepolitiek zal aanpassen vanaf 2022 naar een verplichte huurformule waardoor deze 
upgrade de laatste “goedkope” aankoop zal worden. 
Een upgrade (=herinstallatie) van alle servers houdt ook in dat alle softwaretoepassingen moeten 
opnieuw geïnstalleerd worden door de softwareleverancier. Aangezien Cevi voor +- 75% van alle 
toepassingen in huis ook de softwareleverancier is, is het sterk aangewezen dat deze serverupgrade 
ook door hen uitgevoerd wordt. De upgrade van de andere niet-Cevi toepassingen zal door de 
specifieke leverancier moeten uitgevoerd worden (de kostprijs hiervoor zit niet in deze offertes vervat 
en zal door de dienst informatica gecoördineerd worden). 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met de offerte 2021-1422 van Cevi voor het bedrag van 67.326,90 euro (btw inclusief) 
en offerte 2021-1260 van Cevi voor het bedrag van 24.557,66 euro (btw inclusief). 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 

11. Organisatie eventzone CC De Ververij en goedkeuring van de aanpassing van de subsidie 
aan het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikel 56. 
 

Relevante documenten 

Nota aan het CBS met betrekking tot de organisatie van de eventzone. 
Ontwerp overeenkomst voor de huur van de eventzone. 
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Ontwerp aanvraagformulier voor de huur van de eventzone. 
 

Feiten/context/motivering 

Nu de vaccinatiecampagne op volle toeren draait, wordt het stilaan weer mogelijk om tal van 
evenementen te organiseren. Dat is goed nieuws voor de vele Ronsenaars die weer op zoek kunnen 
naar beleving en sociaal contact in eigen stad. Maar eveneens voor de vele verenigingen die op de 
organisatie van evenementen rekenen om hun jaarbudget te spijzen. 
Het is niettemin voor organisatoren niet evident om rekening houdende met de vele protocollen dit vlot 
georganiseerd te krijgen. Daarom stelt de dienst evenementen voor om op de site van CC De Ververij 
een evenementenplein op te zetten die kan gehuurd worden om een eenvoudige doch veilige manier 
evenementen te organiseren. 
De concrete uitwerking van dit evenementenplein werd besproken in de schoot van de evenementen 
cel die voor deze gelegenheid werd aangevuld door de noodplanningscoördinator. 
 
Concrete uitwerking 
 
Het evenementenplein zou van juli tot en met september worden opengesteld. Enkel de dagen van de 
pleinconcerten worden omwille van organisatorische en logistieke redenen niet vrijgegeven. We 
stellen voor om voor elk evenement het einduur van 23u00 voorop te stellen. Dit omwille van het 
gegeven dat dansfeesten momenteel nog niet kunnen en we ook rekening willen houden met de 
buurtbewoners. 
 
Op het plein voorzien we voor de organisatoren de volgende voorzieningen: 

• Een afgebakende ruimte met één ingang en één uitgang teneinde een vlotte 
crowdmanagement mogelijk te maken 

• 100 tafels en 400 stoelen opgesteld overeenkomstig het horecaprotocol 
• Een chalet met een kleine tapinstallatie en een aantal drankfrigo’s 
• Een toiletwagen 
• Het mobiel podium van de stad Ronse 
• Dispensers met alcoholgel en een duidelijk circulatieplan 
• Informatieborden met coronaregels 
 
Van de organisatoren wordt in het huurcontract het volgende gevraagd: 
• Respecteren van het sluitingsuur 
• Respecteren van de geldende coronaregels 

• Voorzien van een sanitair verantwoordelijke die ervoor zorgt dat de toiletten continu ontsmet 
worden 

• Maximaal gebruik te maken van digitale betalingssystemen 
• Drank afnemen bij de aangestelde brouwer 
 
Indien onze diensten vaststellen dat deze regels niet worden nageleefd, kunnen de stedelijke diensten 
op elk moment en zonder enige vorm van vergoeding het evenement laten stilleggen en de voorziene 
sancties toepassen. 
 
Voor de huur van een toiletwagen werden vier offertes opgevraagd bij Likens, Hubeau Rental, Flush 
Rentalen en Toi Toi Dixi. De meest voordelige offerte werd geleverd door Hubeau Rental. 
 
Voor de levering van dranken en het voorzien van de noodzakelijke installaties werden prijzen 
opgevraagd bij Meurez, Mores en Clarysse. Brouwerij Clarysse heeft als enige geantwoord. 
 

Adviezen/visum 

Positief advies noodplanningscoördinator. 
Positief advies evenementen cel.  
 

Besluit: 

Artikel 1:  
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Geeft positief advies aan de voorgestelde organisatie van de eventzone op de terreinen van CC De 
Ververij. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de aanpassing van de subsidies aan het AGB SCO teneinde de bijkomende kost 
van 4.837,85 euro te financieren. 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


