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Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Wonen en omgeving 
1. Aanvraag tot verdere samenwerking met asiel “The Lucky Stars” in kader van het 
zwerfkattenproject,  het plaatsen van de schuilhokken voor katten en voor de algemene opvang 
van verloren en verdwaalde dieren. Akkoord met de verdere samenwerking 

Vrije tijd 
2. Toerisme Ronse coördineert oprichting en werking van Rap op stap kantoor - beslissing 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
3. Wegen- en rioleringswerken in de Beukenlaan en een gedeelte van de Aatstraat - 
goedkeuring van het verslag van nazicht en gunning van de werken 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Wonen en omgeving 

1. Aanvraag tot verdere samenwerking met asiel “The Lucky Stars” in kader van het 
zwerfkattenproject,  het plaatsen van de schuilhokken voor katten en voor de algemene 
opvang van verloren en verdwaalde dieren. Akkoord met de verdere samenwerking 

Bevoegdheid / Rechtsgrond 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, 

betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 

met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
- De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 7, 

vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2012; 
- De Wet van 14 augustus 1986 over de bescherming en het welzijn van dieren: 
- De EU Verordening1/2005 aangaande bescherming van dieren tijdens het vervoer; 
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- Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 ter identificatie en registratie van 
katten 

- Het KB van 27 april 2007 met betrekking tot de erkenningsvoorwaarden, gewijzigd bij Besluit 
van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019 voor de erkenning van kwekerij, asiel pension, 
handelszaak; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot opheffing van het koninklijk 
besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten, 
en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de 
identificatie en registratie van katten, wat betreft de sterilisatie van katten;  

Relevante documenten  
- Het verslag dd. 21 juni 2020 van de Dewolf Dimitri, medewerker dienst omgeving, met 

betrekking tot dit dossier; 
Feiten / context / motivering  

1) Samenwerking 
Actuele samenwerkingscontracten 

A) The Lucky Stars 
Sinds 1 januari 2021 werkt de stad Ronse op proef samen met het dierenasiel de Lucky Stars voor het 
vangen en terugplaatsen van zwerfkatten en voor de algemene opvang van verloren en verdwaalde 
dieren. Het samenwerkingscontract heeft eveneens betrekking op het voederen van zwerfkatten door 
vrijwilligers in de door de stad geplaatste schuilhokken. 
Het samenwerkingscontract loopt 6 maand (eind juni 2021).  

B) RATO 
De stad Ronse heeft een samenwerkingscontract met RATO voor de bestrijding van muskusratten en 
bruine ratten sinds 1 januari 2013 en een addendum voor het zwerfkattenbeleid sinds 1 januari 2015. 
De overeenkomst werd afgesloten voor de duur van 3 jaar en wordt vervolgens automatisch met 3 
jaar verlengd. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar door middel van een aangetekend schrijven 
uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van elk jaar. 

C) SAVU 
De stad Ronse heeft  een samenwerkingscontract met het dierenasiel SAVU te Jette voor de afhaling 
van gevonden katten en honden op het grondgebied van de stad Ronse. Het gaat om dieren waarvan 
de eigenaar niet gekend is, onbestaand of onbereikbaar is. 
De overeenkomst werd initieel afgesloten voor 1 jaar op 1 januari 2013 en wordt stilzwijgend verlengd 
tenzij er een einde wordt aangesteld bij een aangetekend schrijven ten minste 3 maanden voor de 
vervaldatum. 
Actuele werkwijze 
Het opvolgen van het zwerfkattenbeleid werd voor dit jaar verdeeld over het asiel The Lucky Stars en 
RATO. De maanden waarin er zwerfkattenacties lopen door RATO worden de meldingen met 
betrekking tot zwerfkatten doorgestuurd aan RATO voor verdere behandeling. De overige maanden 
wordt een lijst met gemelde zwerfkatten overgemaakt aan asiel The Lucky Stars. 
Het voederen van de zwerfkatten in de schuilhokken geplaatst door de stad, gebeurt door vrijwilligers 
onder begeleiding van het asiel The Lucky Stars en de dienst Omgeving. 
De opvang van verdwaalde en verloren dieren wordt opgevolgd door de politiediensten, SAVU, de 
dienst Omgeving en asiel The Lucky Stars.   

2) Evaluatie van de samenwerking 
Zoals in de Collegebeslissing dd. 30.11.2020 werd vastgelegd is een verderzetting van de 
samenwerking met asiel The Lucky Stars enkel mogelijk mits een evaluatie na 6 maand. Betreffende 
de voormelde evaluatie werd intern de samenwerking beoordeeld, maar er werd ook navraag gedaan 
bij de lokale politie, de dierenartsen en de dienst onthaal.  
Dienst Omgeving 
De samenwerking met het asiel The Lucky Stars verloopt vlot. Er is een goede communicatie en de 
gemaakte afspraken worden goed opgevolgd. Er zijn betreffende de samenwerking op dit ogenblik 
geen klachten ontvangen. De dienst Omgeving wordt op een correcte wijze op de hoogte gehouden 
van de behandelde dieren (zwerfkatten) alsook van het verloop van de werking met de vrijwilligers bij 
het voederen in de schuilhokken en de samenwerking met de politie voor de opvang van verloren en 
verdwaalde dieren. 
Lokale Politie  
Door de bevoegde personen bij de lokale politie werd het volgende gemeld: 
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“Voor ons gaat de samenwerking zeer goed. Er is een goede bereikbaarheid en vlotte communicatie. 
Een ganse verbetering met hoe het vroeger was ! “ 
Dierenartsen 
Bij de dierenartsen werden volgende reacties genoteerd: 

1) “Geen opmerkingen, verloopt vlot. 
2) “Vind het persoonlijk beter en vlotter werken dan met Rato omdat met Aurelie kan overlegd 

worden wanneer de vangkooien gezet worden naargelang drukte in de praktijk. 
Met Rato erg onvoorspelbaar hoeveel katten er gaan zijn. “ 

3) “Ik heb goede ervaringen gehad met Aurelie.” 
4) “voor mij is het ok de samenwerking! Grtjs” 
5) “ok, geen problemen.” 

Dienst onthaal 
“Voor ons verloopt die samenwerking heel goed! 
Ik geef elke melding onmiddellijk door en zij zorgen voor een vlotte aanpak! 
Is makkelijker dan met Rato, aangezien Rato met geplande acties werkt terwijl The Lucky Stars 
onmiddellijk ingrijpen.” 
Conclusie 
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de samenwerking met asiel The Lucky Stars prima 
verloopt en zelfs vlotter dan voordien. Gezien de positieve evaluatie van de samenwerking, wordt aan 
het College van burgemeester en schepenen voorgesteld de samenwerking met de Lucky Stars 
verder te zetten en de contracten met RATO (enkel addendum zwerfkatten) en met SAVU op te 
zeggen. 

3) Financieel 
Er wordt aan het College van burgemeester en schepenen voorgesteld om de samenwerking onder 
dezelfde financiële voordelen verder te zetten. 
Financieel wordt het volgende voorgesteld: 
Zwerfkatten 

* Forfaitair bedrag van 110 euro per kattin, waarvan de eigenaar niet gekend is. 
* Forfaitair bedrag van 60 euro per kater, waarvan de eigenaar niet gekend is. 
* Euthanasie: 55 euro. Tot euthanasie wordt overgegaan wanneer de kat ongeneeslijk ziek is 
of verwondingen heeft die door de aard van de kat niet verzorgd kunnen worden. 
* Aankoop vangkooien  ; 200€ (reeds in orde) 
* Aankoop dwangkooien ; 200€ (reeds in orde) 
* Werking opvang ; 0.20€ per inwoner per jaar ( prijs incl. BTW) 
* Ophalen katten/kittens is kosteloos. 
* voeding en onderhoud schuilhokken 1600€ per jaar 

De aankoop van vangkooien en dwangkooien is éénmalig deze blijven eigendom van de stad. 
Net als bij RATO zal het asiel door middel van een rapportage aan de stad duidelijk aangeven welke 
katten op het grondgebied worden gevangen, gesteriliseerd, gecastreerd en terug uitgezet. Zodat een 
accurate controle mogelijk is.  
Andere dieren 

Deze vergoeding wordt berekend per inwoner en bedraagt 0.20€ per inwoner per jaar ( prijs 
incl. BTW), waarin alle handelingen zijn inbegrepen zoals in deze overeenkomst zijn 
omgeschreven.  Deze kostprijs is niet indexeerbaar.  

4) Contractuele verplichtingen 
a) Contract met RATO 

RATO zal per aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht van de stopzetting van de 
samenwerking betreffende het addendum zwerfkatten. Het contract voor het vangen van ratten zal 
worden verdergezet, aan de huidige voorwaarden. 

b) Contract met SAVU 
Dierenasiel SAVU zal per aangetekend schrijven op de hoogte worden gesteld van het beëindigen 
van de samenwerking en het lopende samenwerkingscontract 

c) Contract met The Lucky Stars 
Met de Lucky Stars zal het huidige contract worden verlengd voor 6 maand tot 31 december 2021. 
Vanaf 1 januari 2022 zal een contract worden opgemaakt voor een termijn van 3 jaar, telkens 
verlengbaar met dezelfde termijn en opzegbaar 3 maanden voor het verstrijken van de vervaldatum.  

5) Conclusie  
Kan het CBS zich akkoord verklaren met ? 
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1) Het verderzetten van de samenwerking met het dierenasiel The Lucky Stars voor het 
zwerfkattenbeleid, het plaatsen van de schuilhokken en het werken met de voederpas en de 
opvang van andere dieren.  

2) Het opzeggen van het contract met RATO eind juni 2021 voor het zwerfkattenbeleid. 
3) Het opzeggen van het contract met het dierenasiel SAVU te Jette eind juni 2021 voor de 

opvang van verdwaalde en verloren dieren. 
Na beraadslaging; 

Besluit: 

Artikel 1:  
Gaat principieel akkoord met het verderzetten van de samenwerking met het dierenasiel The Lucky 
Stars voor: 

- het zwerfkattenbeleid 
- het plaatsen van de schuilhokken 
- het werken met de voederpas  
- de opvang van andere dieren 

Artikel 2: 

Gaat akkoord met het opzeggen van het contract met RATO. 

Artikel 3: 

Gaat akkoord met het opzeggen van het contract met het dierenasiel SAVU te Jette in juni 2021.  

 

Vrije tijd 

2. Toerisme Ronse coördineert oprichting en werking van Rap op stap kantoor - beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ van 29 juni 2018 

Relevante documenten 

- Nota van Annelies Lenoir, dienst toerisme van 22 juni 2021 
- Verslag van het eerste kennismakingsoverleg Rap op Stap Ronse op 19 mei 2021 
- Presentatie die de heer David Talloen, Toerisme Oost-Vlaanderen gaf op het 

kennismakingsoverleg Rap op Stap Ronse op 19 mei 2021  

Feiten/context/motivering 

In 2017 werd onder de vleugels van de vzw ‘De Vrolijke Kring’ een ‘Rap op Stap’-kantoor opgericht. 
Die werking is stilletjes aan uitgedoofd waardoor er momenteel geen actieve werking meer bestaat.  

Toerisme Vlaanderen werkt al jaren op toegankelijk reizen, zij richtten het Steunpunt 
Vakantieparticipatie op en willen op die manier mensen in armoede versterken in hun leven door 
hen de kans te bieden om ook op vakantie te gaan.  
Vanuit Toerisme Vlaanderen worden diensten toerisme aangemoedigd om het ‘Rap op Stap’ - 
verhaal mee op te nemen in hun beleid.  
Ook de lokale partners:  ‘De Vrolijke Kring’, het Sociaal Huis, Samenlevingsopbouw en de heer 
David Talloen coördinator van de Rap op stap –kantoren in Oost-Vlaanderen is vragende partij en 
wil de heropstart ondersteunen. Rekening houdend met de huidige armoedecijfers is de vraag 
immens hoog om het ‘Rap op Stap’ –verhaal in Ronse nieuw leven in te blazen. Concreet wil de 
dienst toerisme instaan voor de oprichting, de coördinatie en het beheer van de vrijwilligerswerking 
rond de ‘Rap op Stap’ dienstverlening. 
Voor de toeleiding naar het ‘Rap op Stap’ - kantoor is de samenwerking met brugfiguren 
essentieel. Het is belangrijk dat de locatie aansluit bij de vertrouwdheid van het doelpubliek, dit om 
een laagdrempelige werking te kunnen garanderen. In onderling overleg met onze lokale partners 
willen we vanaf september 2021 één keer per week, zowel bij De Vrolijke Kring als bij 
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Samenlevingsopbouw een ‘Rap op Stap’ - dienstverlening aanbieden.  
We doen daarvoor beroep op specifieke vrijwilligers, minimum vier, die aangestuurd en 
ondersteund worden vanuit de dienst toerisme.  
Voor de realisatie en opstart van deze nieuwe werking meer bepaald voor de logistieke 
ondersteuning: aankoop laptops (eenmalig), uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen, het voeren 
van publiciteit en het voorzien van een mobiliteitsbudget vragen we het College om 7.000 euro vrij 
te maken. Rekening houdend dat er hoogstwaarschijnlijk nog een eenmalige ‘opstartsubsidie’ van 
3000 euro verkregen kan worden bij de provincie en dat de ‘Vrolijke Kring’ het resterende saldo 
van 2500 euro van de herstelsubsidie van ‘Iedereen verdient Vakantie’ zal overmaken aan de stad 
gaat dit om een geringe investering met een grote maatschappelijke return. Na het opstartjaar 
schatten we dat een jaarlijks budget van maximum 5000 euro zal volstaan.   

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan dat de dienst toerisme vanaf september 2021 de oprichting en werking van de ‘Rap 
op Stap’ –dienstverlening coördineert. 
Akkoord te gaan om hier jaarlijks het nodige budget voor vrij te maken, 7.000 euro voor het 
opstartjaar, daarna 5.000 euro op jaarbasis.    
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

3. Wegen- en rioleringswerken in de Beukenlaan en een gedeelte van de Aatstraat - 
goedkeuring van het verslag van nazicht en gunning van de werken 

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 

- notullen gemeenteraad van 3 mei 2021, houdende goedkeuring van bestek en raming. 
- Het verslag van nazicht van de offertes van 28 juni 2021 opgesteld door de Technische Dienst. 
- De offerte van aannemer Wannijn N V uit Kluisbergen. 
- De intentieverklaring van de aannemer waaruit blijkt dat hij akkoord gaat met het veiligheidsplan 
opgemaakt door de veiligheidscoördinator. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “Wegen- en rioleringswerken in de Beukenlaan en een gedeelte van de 
Aatstraat” werd een bestek met nr. W321 opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.225.521,72 excl. btw of € 2.298.502,11 incl. btw. 
De gemeenteraad verleende in zitting van 3 mei 2021 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de 
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure. 
De aankondiging van opdracht 2021-519084 werd gepubliceerd op 17 mei 2021 op nationaal niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 17 juni 2021 om 09.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 15 oktober 2021. 
Er werden 6 offertes ontvangen: 
- ACLAGRO NV, Industrieweg 74 te 9032 WONDELGEM (€ 2.367.454,68 excl. btw); 
- BESIX INFRA, STEENWINKELSTRAAT 640 te 2627 Schelle (€ 2.607.784,35 excl. btw); 
- GRONDWERKEN DE MOL BVBA, Bedrijvenlaan 28 te 9080 Zeveneken (€ 2.322.538,28 excl. btw); 
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- PERSYN NV, Blokellestraat 113A te 8550 ZWEVEGEM (€ 2.388.389,65 excl. btw); 
- WANNIJN NV, Buissestraat 36 te 9690 KLUISBERGEN (€ 2.177.366,10 excl. btw); 
- Wegenwerken De Moor NV, Brusselsesteenweg 426 te 9230 Wetteren (€ 2.498.748,04 excl. btw); 
De Technische Dienst stelde op 28 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 economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
WANNIJN NV, Buissestraat 36 te 9690 KLUISBERGEN, tegen het nagerekende offertebedrag van 
€ 2.177.366,10 excl. btw of € 2.242.654,70 incl. btw. 
Aangezien de uitgaven die niet gerelateerd zijn aan riolering minimiem zijn, kan de totale kostprijs van 
de werken gedragen worden door Aquario. 

Adviezen/visum 

Er is geen visum vereist van de financieel directeur.  

Na beraadslaging 

Besluit: 

Artikel 1 :  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 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 “Wegen- en rioleringswerken in de Beukenlaan en een gedeelte van de Aatstraat” wordt 
gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
WANNIJN NV, Buissestraat 36 te 9690 KLUISBERGEN, tegen het nagerekende offertebedrag van 
€ 2.177.366,10 excl. btw of € 2.242.654,70 incl. btw. 
Artikel 4 :  
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
W321. 
Artikel 5 :  
De kostprijs van de werken wordt integraal ten laste genomen van Aquario. 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


