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 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

1. Financiële afhandeling SVPP en BC 346 voor 2020. Goedkeuring. 

2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijd "rit 2 mountainbike van Vlaanderen" op 21 augustus 2021. 
Beslissing. 

3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
loopwedstrijd Ronse Run en Roll op 19 september 2021. Beslissing. 

4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van culturele 
activiteiten in CC De Ververij in de Zuidstraat. Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

5. Verlenging ter beschikking stelling van het pand Peperstraat 5. Goedkeuring 

6. Opstart en realisatie projecten hernieuwbare energie via energiedeskundige SOLVA - 
Goedkeuring 

Economie 

7. Opstart en realisatie project energiecoaching KMO's in kader van klimaatplan. Goedkeuring 

Leven en welzijn 

8. Samenwerkingsovereenkomsten Lokaal Sociaal Beleid. Werkingsverslag en afrekening 2020 
voor de samenwerkingsovereenkomst met de Huurderbond Oost Vlaanderen vzw in functie van 
huisvesting. Goedkeuring. 

9. Lokaal Sociaal Beleid. Stopzetten van de samenwerkingsovereenkomst met KOPA Ronse 
vzw i.f.v.taalcoaching op de werkvloer voor de periode 2020 tot en met 2022 en bijlage en afsluiten 
van een nieuwe convenant met VZW Kopa Oost-Vlaanderen. Goedkeuring. 

10. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 2020 
voor de samenwerkingsovereenkomst met Kinderverblijf Glorieux (vzw Werken Glorieux). 
Goedkeuring. 

Vrije tijd 

11. Samenwerkingsovereenkomst stad Aalst ikv Overkop 

12. Kennisname verslag vergadering Cultuurlink dd. 30/06/2021 

Organisatieontwikkeling 

13. Digitaliseren resterende akten van de Burgerlijke Stand en oude bevolkingsregisters in kelder. 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

14. Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de realisatie van een schietstand in het gebouw 
van de lokale politie Ronse. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

1. Financiële afhandeling SVPP en BC 346 voor 2020. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56§1 
- Ministerieel besluit 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 – 2021  
- Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2020 – 2021 van de Stad Ronse 
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- bijgevoegde schuldvordering 01–01–20 tot 31-12-20 – opgemaakt door Hilke Van Gijsel - 
Preventieambtenaar 

Relevante documenten 

Schuldvordering 01-01-20 tot 31-12-20 van het Strategische Veiligheids- en Preventieplan en van het 
Bijkomend contingent gemeenschapswachten 

Feiten/context/motivering 

De schuldvordering dient te worden goedgekeurd door het schepencollege eer te worden ingestuurd 
bij de FOD Binnenlandse Zaken ter controle. Op basis van deze schuldvordering wordt bepaald of het 
saldo van de subsidies kan worden uitbetaald.  
Deze schuldvordering dient, via de voorziene ict tool, ingediend tegen 20/07/21 

Besluit: 

Artikel 1:  
Verklaart zich akkoord met de schuldvordering 1/1/20 tot 31/12/20 van het Strategisch Veiligheids- en 
Preventieplan en het bijkomend contingent gemeenschapswachten. 
Artikel 2: 
Maakt de schuldvordering over aan de FOD Binnenlandse Zaken voor de financiële controle. 
 

2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
doortocht van de wielerwedstrijd "rit 2 mountainbike van Vlaanderen" op 21 augustus 
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 

De aanvraag van de heer Simon Lamon, koersdirecteur van Summerbike vzw, Wolfabriekstraat 8 te 
9700 Oudenaarde, organisator van de wielerwedstrijd ‘Rit 2 Mountainbike van Vlaanderen, om op 
zaterdag 21 augustus 2021 deze wedstrijd door Ronse te laten rijden,  
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 zaterdag 21 augustus 2021, éénrichtingsverkeer in te voeren tussen 11u00 en 17u00 en zolang 
als nodig in het kader van de activiteit in Broeke, van de Ommegangsstraat tot Broeke huis nr 216.  
De maatregel zal aangeduid worden met verkeersborden C1 en F19.  
artikel 2. 
Op zaterdag 21 augustus 2021, vanaf 10u30 tot einde wedstrijd, In de Kruisstraat, tussen de 
Oudestraat en het kruispunt Ommegangstraat – Zandstraat, de snelheid aan te passen naar 50 km/u .  
De maatregel zal aangeduid worden met borden C43. 
artikel 3.  
Op zaterdag 21 augustus 2021 zal het verkeer voor de bewoners in Broeke van het huisnr 216 tot de 
Ommegangstraat wordt omgelegd vanaf Broeke - Kammeland, richting de Ommegangsstraat via 
Kammeland en Hogerlucht.  
De maatregel zal aangeduid worden met borden F41.  
artikel 4.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
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artikel 5.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
artikel 6.  
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.  
 

3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
loopwedstrijd Ronse Run en Roll op 19 september 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 

De organisatie van RONSE RUN & ROLL door de sportdienst van de stad Ronse, op zondag 19 
september 2021, een recreatieve loopwedstrijd waarbij in de centrumstraten van de stad verschillende 
ronden worden afgelegd en een recreatieve skeelerwedstrijd;   
Het succes van de voorgaande edities – meer dan 600 deelnemers -; 
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: 

1. Opbouw van de startomgeving en plaatsen van de nodige nadars en afsluitingen langs het 
parcours ter beveiliging van de deelnemers:  
artikel 1. 
Op zondag 19 september 2021, vanaf 07u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de 
wedstrijden, parkeerverbod in te voeren :  
- op de Grote Markt 
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1, op het onderbord de datum-uurgroep 
vermeldend waarop dit zal gelden.  
2. Vrijwaren van de doorgang op het parcours 
artikel 2. 
Op zondag 19 september 2021, vanaf 10u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de 
wedstrijden, parkeerverbod in te voeren :  
- op het JB Mouroitplein,  
- in de St.-Pietersnieuwstraat, tussen de St.-Hermesstraat en de Priesterstraat ( achterzijde van de 
basiliek) 
- in de St.- Hermesstraat 
- in de Priesterstraat,  
- in de Wijnstraat, tussen de Schipstraat en het Franklin Rooseveltplein 
- op het Franklin Rooseveltplein 
- in de Abeelstraat,  
- in de Jean Baptiste Dekeyserstraat,  
- op het Kerkplein  
- in de Zuidstraat,  
- in de Oude Vesten, tussen de Zuidstraat en de Elzelestraat – Verlorenstraat 
- in de Olifantstraat, tussen het de Malanderplein de Michel Portoisstraat 
- op de parking Michel Portois 
- in de de Biesestraat 
- in de Hospitaalstraat, tussen het kruispunt met de Priesterstraat en de Grote Markt 
- in Spillegem 
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Het verbod zal worden aangeduid met verkeerborden E1 voorzien van een onderbord met vermelding 
van de datum-uur groep waarop het verbod zal gelden.  
artikel 3.  
Op zondag 19 september 2021, vanaf 07u00 tot 18u00 en zolang als nodig in het kader van de 
wedstrijd, verkeersverbod in te voeren:  
- in de Peperstraat 
- op de Grote Markt 
- in de Hospitaalstraat, tussen het kruispunt met de Priesterstraat – JB Mouroitplein en de Grote Markt 
Het verbod zal aangeduid worden met verkeersborden C3 op schraag.  
artikel 4.  
Op zondag 19 september 2021, vanaf 12u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de 
wedstrijd, verkeersverbod in te voeren, inzonderheid:  
- op het JB Mouroitplein,  
- in de St.-Pietersnieuwstraat, tussen de St.-Hermesstraat en de Priesterstraat ( achterzijde van de 
basiliek) 
- in de St.- Hermesstraat 
- in de Priesterstraat,  
- in de Wijnstraat, tussen de Schipstraat en het Franklin Rooseveltplein 
- op het Franklin Rooseveltplein 
- in de Abeelstraat,  
- in de Jean Baptiste Dekeyserstraat,  
- op het Kerkplein  
- in de Zuidstraat,  
- in de Oude Vesten, tussen de Zuidstraat en de Elzelestraat – Verlorenstraat 
- in de Olifantstraat, tussen het de Malanderplein de Michel Portoisstraat 
- in de Michel Portoisstraat 
- op de parking Michel Portois 
- in de de Biesestraat 
- in de Hospitaalstraat 
- in Spillegem 
- in de Stationsstraat, tussen het kruispunt met de Charles de Gaullestraat en J.B. Guissetplein 
- in de Charles Vandendoorenstraat 
- in de Michel Portoisstraat 
- op de parking Michel Portois 
Het verkeersverbod kan worden aangeduid met borden C3 op schraag.  
artikel 5.  
Op zondag 19 september 2021, vanaf 12u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de 
wedstrijd, enkel het plaatselijk verkeer toe te laten :  
- in de Hoogstraat, tussen het Franklin Rooseveltplein en de Fostierlaan 
- in de Olifantstraat, tussen de Elzelestraat en de Michel Portoisstraat 
- in de Elzelestraat, tussen de Olifantstraat en de Lermusiaulaan 
- op de Veemarkt, deel N57, tussen het rond punt Veemarkt en de Florent Devosstraat  
 
 
De maatregel zal aangeduid worden met een bord C3 voorzien van een onderbord ‘uitgezonderd 
plaatselijk verkeer’ en een bord F45c op schraag. 
3. Omleggingen :  
Artikel 6.  
Op zondag 19 september 2021, vanaf 13u00 tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de 
wedstrijd, zal :  
- Om reden van mobiliteit in de St.-Cornelisstraat – Wijnstraat, zal het eenrichtingverkeer in de 
Wijnstraat, tussen de St.-Cornelisstraat en het Aimé Delhayeplein omgedraaid worden. De borden C1 
en F19 worden daartoe van plaats verwisseld.  De verkeersgeleider onder aan de Wijnstraat wordt 
aangeduid met staanders type 2 en bord D1.  
- ter beveiliging van de oversteek van het loopparcours van het Spillegem naar de Lermusieaulaan 
wordt tijdens de wedstrijd een wegomlegging van de Veemarkt (N57) voorzien vanaf het rond punt 
Veemarkt over de Ninovestraat naar de Oscar Delghuststraat – Bredestraat en Elzelestraat, en van de 
Elzelestraat over de Bredestraat – Oscar Delghuststraat en Ninovestraat naar het rond punt 
Veemarkt.  
 4. Algemeen :   
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artikel 7.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
artikel 8.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
artikel 9.  
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.  
 

4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van 
culturele activiteiten in CC De Ververij in de Zuidstraat. 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 Emilie Bercez, dienst cultuur stad Ronse, om :  
op 14 en 15 september, 2 – 5 - 8 en 16 oktober,  9 en 26 november en 12 december 2021, 
parkeerruimte vrij te houden ter hoogte CC De Ververij in de Zuidstraat 19 voor het lossen en laden 
van materialen naar aanleiding van school -, familie- en avondvoorstellingen;  
Voornoemde activiteiten geven  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 14 en 15 september 2021, van 07u00 tot 18u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit;  
op 2 - 8 en 16 oktober en 12 december 2021, van 07u00 tot 24u00 en zolang als nodig in het kader 
van de activiteit ;  
op 05 oktober,  9 en 26 november 2021 van 06u00 tot 16u00 en zolang als nodig in het kader van de 
activiteit;  
telkens over een afstand van 50 meter parkeerruimte vrij te houden ter hoogte CC De Ververij in de 
Zuidstraat 19, voor het lossen en laden van materialen naar aanleiding van school -, familie- en 
avondvoorstellingen in organisatie van de dienst Cultuur, parkeerverbod in te voeren.  
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.  
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

5. Verlenging ter beschikking stelling van het pand Peperstraat 5. Goedkeuring 
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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 2021/067 van de technische dienst van 8 juli 2021. 

- Overzicht achterstand. 

- Ontwerp overeenkomst van ter beschikking stelling. 

Feiten/context/motivering 

- Het pand in de Peperstraat nummer 5 wordt ter beschikking gesteld aan Artisanne voor het 
uitbaten van een winkel voor de verkoop van streekproducten.  

- De huidige overeenkomst liep ten einde op 15 februari 2021. Op 15 februari 2021 werd het 
dossier aan het schepencollege voorgelegd. 

- De maandelijkse vergoeding vanaf 16 februari 2021 bedraagt 674,32 euro en de huidige 
achterstand tot en met juli 2021 bedraagt 5.654,53 euro (kosten van de onroerende 
voorheffing voor 2021 ten laste van de gebruiker nog toe te voegen). 

- Op basis van de huidige achterstand, stelt de technische dienst voor om aan betrokkene het 
aflossingsplan voor te leggen om vanaf de maand juli 2021 250,00 euro bovenop de 
maandelijkse vergoeding van 674,32 euro af te lossen. 

- 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 tot 31 december 2021 tegen een maandelijkse vergoeding van 674,32 euro + 250 
euro = 924,32 euro. 

- Vervroegde opzegging is en blijft ten allen tijde mogelijk mits een opzeg van 3 maanden. 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. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met een verlenging van de terbeschikkingstelling van Peperstraat 5 van 16 februari 
2021 tot en met 31 december 2021. 
 

6. Opstart en realisatie projecten hernieuwbare energie via energiedeskundige SOLVA - 
Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet voor het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
- Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) waarin bevestigd wordt dat 

de klimaatverandering een feit is en dat het energiegebruik door de mens daar in aanzienlijke 
mate verantwoordelijk voor is;  

- Beslissing van de Europese Unie op de Europese Raad van oktober 2009, waarmee zij zich 
eenzijdig ertoe heeft verbonden de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2050 met 80 tot 
95% te reduceren ten opzichte van 1990 en de hieraan gekoppelde voorwaarde dat de 
Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan realiseren als ook de 
lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren; 

- Klimaatplan van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, goedgekeurd 2 september 2015 
waarin gestreeft wordt naar klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid tegen 2050 en daartoe 
vijf speerpunten naar voor schuift om deze klimaatdoelstellingen te halen, waaronder groene 
energie van eigen bodem er een is;  

- Burgemeestersconvenant dat de stad ondertekende te Herzele op 27 januari 2017 en de 
opmaak van een gezamenlijk klimaatplan voor de 13 deelnemende gemeenten in de regio 
Zuid-Oost-Vlaanderen goedkeurde;  
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- Beslissing van de gemeenteraad  van 2 juli 2018 om het Klimaatplan “Klimaatgezond Zuid-
Oost-Vlaanderen” inclusief het actieplan met 64 maatregelen en 325 acties  - om enerzijds de 
CO2-uitstoot op het grondgebied tussen 2011 en 2030 met ten minste 40% terug te dringen en 
om anderzijds de negatieve gevolgen van de klimaatverandering op te vangen - goed te 
keuren en om een klimaatfonds te voorzien (jaarlijkse werkingsmiddelen ten bedrage van 
60.000 euro); 

- Beslissing van het college  van 5 augustus 2019 om beroep te doen op een energiedeskundige 
vanuit SOLVA voor inzet op energie-gerelateerde projecten die bijdragen tot de realisatie van 
de doelstellingen vanuit het klimaatplan en dit via de voorziene middelen in het klimaatfonds; 

- Beslissing van het college van 2 december 2019 om SOLVA mandaat te geven aan de 
deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen de officiële vraag te stellen om een ruimtelijke 
visie ‘Energielandschap Vlaamse Ardennen’ op te starten voor grootschalige hernieuwbare 
energieprojecten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (naar analogie met het Energielandschap 
Denderland); 

- Bestuursakkoord 2019-2024 waarin is opgenomen dat de engagementen uit het 
burgemeestersconvenant om Ronse duurzaam en klimaatvriendelijk te maken gerealiseerd 
worden: “We onderzoeken de mogelijkheden om meer hernieuwbare energie op te wekken. 
We gaan na hoe de Ronsenaars mee kunnen investeren in dergelijke projecten. In het kader 
daarvan promoten we het principe van zonnedelen in onze stad.” 

- Door de Vlaamse Regering goedgekeurde “klimaatpact” van 4 juni 2021: Lokaal Energie- en 
Klimaatpact (LEKP) met Vlaamse steden en gemeenten waarin Vlaamse steden en 
gemeenten in ruil voor financiering zich engageren verschillende doelstellingen te realiseren, 
waaronder uitvoeren van de acties uit het Burgemeestersconvenant en waarbij vier werven 
voorzien zijn om concrete acties op lokaal niveau uit te werken waaronder de werf “Verrijk je 
wijk” met o.a. volgende concrete doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar 
energieproject per 500 inwoners met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW. 

Relevante documenten 

Klimaatplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen 

Feiten/context/motivering 

Binnen het klimaatplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen werden 64 maatregelen en 325 acties 
gedefinieerd om de klimaatdoelstellingen te halen. Hieruit werden 23 prioritaire maatregelen 
geselecteerd (18 mitigatiemaatregelen en 5 adaptatiemaatregelen), waarbij er per maatregel minimum 
2 trekkende steden/gemeenten werden voorzien. Ronse is o.a. trekker van de volgende prioritaire 
energiegerelateerde maatregelen: 

- Produceren van stroom aan de hand van zonnepanelen 
- Produceren van stroom aan de hand van windturbines 

Intussen heeft SOLVA een energiedeskundige aangeworven, die op projectmatige basis kan ingezet 
worden voor klimaat- en energiegerelateerde acties/projecten. De prijs voor de realisatie van een 
project is samengesteld uit de personeelskost van SOLVA. De personeelskost van SOLVA wordt 
bepaald op grond van de door de projectmedewerkers van SOLVA geleverde uurprestaties. Deze 
uurprestaties worden aangerekend aan het, door de Raad van Bestuur van SOLVA voor kalenderjaar 
2021 vastgestelde, uurloontarief van 83,00 EUR/uur. Overeenkomstig de voorgemelde 
collegebeslissing van 5 augustus 2019, wordt volgende voorgesteld: 

- Analyse van het potentieel aan hernieuwbare energie met bijzondere focus op zonne-energie, 
dit conform het bestuursakkoord 2019-2024: het in kaart brengen van het potentieel van 
zonnepanelen op daken van gebouwen op het grondgebied van de Stad Ronse samen met 
prioritaire doelgroepen alsook het uitwerken van strategieën om deze doelgroepen te 
informeren, sensibiliseren en motiveren om zonnepanelen te plaatsen. Hiertoe behoort ook het 
informeren van de doelgroepen over de verschillende financieringsmogelijkheden en het 
opzetten van een samenwerkingsverband met energiecoöperatie(s). 

- Het onderzoeken van de haalbaarheid van windturbines op het grondgebied van de Stad 
Ronse in overleg met de nodige partners/stakeholders waaronder o.a. de provincie via de 
ruimtelijke visie “Energielandschappen Vlaamse Ardennen” waartoe het college dd 2 december 
2019 besliste mandaat te verlenen aan SOLVA om via de provincie een ruimtelijke visie 
“Energielandschap Vlaamse Ardennen” te laten opmaken (naar analogie met het 
Energielandschap Denderland). 

Momenteel heeft Ronse het laagste geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen per inwoner in het 
arrondissement Oudenaarde. Ronse heeft gemiddeld 410 W/inwoner aan geïnstalleerd vermogen van 
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zonnepanelen en wordt gevolgd door Brakel met 565 W/inwoner, daar waar Kruisem 1.023 W/inwoner 
heeft. Het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in Oost-Vlaanderen en in Vlaanderen bedragen 
beide 607 W/inwoner. Deze cijfers worden ter beschikking gesteld door het Vlaams Agentschap 
Klimaat en Energie (VEKA) via de energiekaart. De energiekaart stelt daarenboven dat er in Ronse 
een potentieel vermogen aan zonnepanelen van 222 MW is, terwijl er momenteel slechts 11 MW 
benut is (dus iets minder dan 5% van het zonnepotentieel wordt momenteel slechts benut). 
In 2011 bedroeg de CO2-uitstoot op het grondgebied Ronse 115.000 ton. Een reductie van minimaal 
40% tegen 2030 betekent (afgerond) een vermindering van de CO2-uitstoot met 50.000 ton. Enkele 
indicatieve cijfers voor Ronse voor zonne- en windpotentieel en de respectievelijke bijdrage in de 
CO2-reductie: 
 

 
Noten:  

- HE = hernieuwbare energie 
- Alle waarden (MWh en ton) zijn afgerond naar 1.000-tal. 
- Omzetting MW naar MWh: zon: 1 Wp vermogen = +/- 900 Wh productie; wind: 1 Wp vermogen = +/- 

2.000 Wh productie 
- x % van het zonnepotentieel: indien x % van het zonnepotentieel vanuit de zonnekaart gerealiseerd 

wordt. 
- % energievraag: de totale energievraag vanuit elektriciteit wordt voor 2030 geschat op 170.000 MWh: 

elektriciteitsvraag 2011 + 25% (minimale stijging die algemeen verondersteld wordt omwille van 
elektrificatie – wagens en warmte). 

- Omzettingsfactor CO2-reductie: omzetting op basis van algemene factor elektriciteit (mengeling van 
opwekking via diverse bronnen) = 0,2037 ton CO2/MWh productie elektriciteit. 

Besluit: 

Artikel 1:  
gaat principieel akkoord met de aanstelling energiedeskudige SOLVA op projectbasis om 
maatregelen/acties vanuit het Klimaatplan Zuid-Oost-Vlaanderen mee te helpen realiseren, met 
afrekening op basis van personeelskost (aantal uren x uurtarief € 83) en financiering vanuit de 
werkingsmiddelen klimaatfonds. 
Artikel 2: 
gaat principieel akkoord met de aanstelling energiedeskundige SOLVA voor uitwerking van TOP-20-
maatregel “Produceren van stroom aan de hand van zonnepanelen”. 
Artikel 3: 
gaat principieel akkoord met de aanstelling energiedeskundige SOLVA voor onderzoek naar de 
opstart en uitrol van een energiecoöperatie te Ronse. 
 

Economie 

7. Opstart en realisatie project energiecoaching KMO's in kader van klimaatplan. 
Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet voor het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
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- Burgemeestersconvenant dat de stad ondertekende te Herzele op 27 januari 2017 en de 
opmaak van een gezamenlijk klimaatplan voor de 13 deelnemende gemeenten in de regio 
Zuid-Oost-Vlaanderen goedkeurde;  

- Beslissing van de gemeenteraad  van 2 juli 2018 om het Klimaatplan “Klimaatgezond Zuid-
Oost-Vlaanderen” inclusief het actieplan met 64 maatregelen en 325 acties  - om enerzijds de 
CO2-uitstoot op het grondgebied tussen 2011 en 2030 met ten minste 40% terug te dringen en 
om anderzijds de negatieve gevolgen van de klimaatverandering op te vangen - goed te 
keuren en om een klimaatfonds te voorzien (jaarlijkse werkingsmiddelen ten bedrage van 
60.000 euro); 

- Beslissing van het college  van 5 augustus 2019 om beroep te doen op een energiedeskundige 
vanuit SOLVA voor inzet op energie-gerelateerde projecten die bijdragen tot de realisatie van 
de doelstellingen vanuit het klimaatplan en dit via de voorziene middelen in het klimaatfonds; 

- Bestuursakkoord 2019-2024 waarin is opgenomen dat de engagementen uit het 
burgemeestersconvenant om Ronse duurzaam en klimaatvriendelijk te maken gerealiseerd 
worden. 

- Door de Vlaamse Regering goedgekeurde “klimaatpact” van 4 juni 2021: Lokaal Energie- en 
Klimaatpact (LEKP) met Vlaamse steden en gemeenten waarin Vlaamse steden en 
gemeenten in ruil voor financiering zich engageren verschillende doelstellingen te realiseren, 
waaronder uitvoeren van de acties uit het Burgemeestersconvenant. 

Relevante documenten 

- Infofiche ‘Energiecoaching voor KMO’s’ 
- Excelbestand ter verduidelijking van de budgettering voor het project ‘Energiecoaching voor 

KMO’s’ 

Feiten/context/motivering 

Binnen het klimaatplan “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” werd een TOP-20 van maatregelen 
bepaald, waarvoor de verschillende steden en gemeenten zich opgaven als trekker van een 4-tal 
maatregelen. Ronse is samen met Zottegem en Denderleeuw trekker van de TOP-20-maatregel 
“bedrijven en organisaties in de tertiaire sector en middenstand aanzetten tot het nemen van 
maatregelen m.b.t. energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, rationeel energiegebruik”. Dit wil 
zeggen dat zij het engagement aangegaan zijn om deze maatregel op korte termijn uit te voeren op 
hun grondgebied als testcase om eventueel later ook uit te rollen in de volledige regio. 
In het referentiejaar 2011 bedraagt de CO2-uitstoot voor deze sectoren in Ronse: 

Sector CO2-uitstoot in 2011 Aandeel in totale CO2-uitstoot 2011 (115.000 ton) 

Tertiair 14.500 ton 13% 

Industrie 32.103 ton 28% 

CO2-reductie in deze sectoren heeft dus een groot potentieel in de totale CO2-reductiedoelstelling 
(min. 40% tegen 2030 of daling met min. +/-  50.000 ton). 
In de projectfiche werden 2 prioritaire acties afgebakend: 

- informeren en sensibiliseren van bedrijven rond maatregelen m.b.t. energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie, rationeel energiegebruik; 

- ondersteunen van bedrijven rond maatregelen m.b.t. energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, 
rationeel energiegebruik door o.a. voorzien van begeleiding bij uitvoering. 

SOLVA stelt daarom voor om samen een project ‘energiecoaching voor KMO’s’ op te starten in 
deze 3 steden en gemeenten. Om dit project te financieren wordt deze zomer een subsidieaanvraag 
in kader van de subsidieoproep Energieambassadeurs bij de Provincie Oost-Vlaanderen voorbereid. 
De subsidieaanvraag wordt door SOLVA geschreven, maar wordt door de stad/gemeente zelf 
ingediend. Voor de inhoud van het project verwijzen we naar de infofiche als bijlage. 
SOLVA engageert zich tot: 

- de opmaak van de 3 subsidieaanvragen aan een kostprijs van 1.000 euro per stad/gemeente – 
daar tegenover staat wel een co-financiering van SOLVA van 1.500 euro per stad/gemeente 
wanneer de 3 projectaanvragen worden goedgekeurd; 

- de aanbesteding van een ervaren energiecoach voor de 3 steden en gemeenten; 
- het ontwerpen en opmaken van communicatiemateriaal voor de 3 steden en gemeenten; 
- het (mee) communiceren van het project via de communicatiekanalen van SOLVA; 
- het (mee) werven van KMO’s via eigen netwerk en netwerk VOKA en UNIZO. 

De stad Ronse engageert zich tot: 

- een financiële inbreng van 20.000 euro 
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- het tijdig indienen van de subsidieaanvraag bij de Provincie Oost-Vlaanderen, d.i. voor 1 
september 2021; 

- het ter beschikking stellen van contactgegevens van KMO’s aan de ervaren energiecoach via 
eigen databanken/netwerken; 

- het communiceren van het project via de eigen gemeentelijke kanalen; 
- het toelichten van het project op relevante netwerken binnen de gemeente (bv. adviesraden). 

Besluit: 

Artikel 1:  
gaat akkoord met de opmaak van de subsidieaanvraag door SOLVA voor Energieambassadeurs bij 
de Provincie Oost-Vlaanderen voor het project “Energiecoaching voor KMO’s”, waarvoor de stad 
Ronse een financiële bijdrage levert van 1.000 euro (voor de personeelskost van SOLVA) en zich 
engageert om voor 1 september de subsidieaanvraag in te dienen. 
Artikel 2: 
gaat akkoord met de verdere opstart van het project “Energiecoaching KMO’s”, mits de 
subsidieaanvraag Energieambassadeurs goedgekeurd werd, waarbij de stad Ronse enerzijds een 
financiële bijdrage van 20.000 euro (voor uitvoering energiecoaching) levert vanuit het jaarlijkse 
werkingsbudget klimaatfonds (60.000 euro) en anderzijds de nodige ondersteuning biedt 
(communicatie, informatiedeling, sensibiliseren, … via diverse kanalen). 
 

Leven en welzijn 

8. Samenwerkingsovereenkomsten Lokaal Sociaal Beleid. Werkingsverslag en afrekening 
2020 voor de samenwerkingsovereenkomst met de Huurderbond Oost Vlaanderen vzw in 
functie van huisvesting. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
Beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2019 wat betreft de samenwerkingsovereenkomst 
lokaal sociaal beleid met de Huurdersbond Oost Vlaanderen vzw voor de periode 2020 tot en met 
2022. 
Het artikel 4, 5 en 6 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Huurdersbond 
Oost Vlaanderen vzw. 

Relevante documenten 

Verantwoordingsstukken van Huurderbond Oost Vlaanderen vzw: 

 Inhoudelijke nota : werkingsverslag 

 Financiële nota met bewijsstukken 

Feiten/context/motivering 

Huurdersbond Oost Vlaanderen vzw maakte hun jaarrapportage 2020 over aan het lokaal bestuur. Dit 
is een inhoudelijk en financieel verslag van het werkingsjaar 2020. 
 

 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw in 
functie van het lokaal sociaal beleid – huisvesting, organiseren van juridisch advies voor 
huurders 
 

Inhoudelijke evaluatie 
 
zie algemene evaluatie : Werkingsverslag 
 

Financiële evaluatie: 
 
Inkomsten 2020: voorschotten 0,00 EUR 
 
Verantwoorde uitgaven 2020: 4.258,86 EUR 
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Voorziene subsidie 2020: 3.000,00 EUR 
 
 

 
Te betalen saldo 2020: € 3000,00 EUR – 0,00 EUR = 3.000,00 EUR 
 

 

Besluit: 

Enig Artikel:  
Het saldo van 3.000 EUR voor het werkingsjaar 2020 wordt uitbetaald aan Huurderbond Oost 
Vlaanderen vzw in het kader van de samenwerkingsovereenkomst om juridisch advies aan huurders 
aan te bieden via een adviespunt in Ronse. De storting gebeurt op rekeningnummer: 880-2547411-44 
met vermelding ‘LSB – Huisvesting’. 
 

9. Lokaal Sociaal Beleid. Stopzetten van de samenwerkingsovereenkomst met KOPA Ronse 
vzw i.f.v.taalcoaching op de werkvloer voor de periode 2020 tot en met 2022 en bijlage en 
afsluiten van een nieuwe convenant met VZW Kopa Oost-Vlaanderen. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 §1 en 56 §1. 
Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 houdende de 
samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025. 
Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 oktober 2019 inzake het Lokaal 
Sociaal Beleid 2020-2022. Samenwerkingsovereenkomsten met Huurdersbond, Kopa, Grijkoort in 
functie van zwerfvuil en sluikstorten, Grijkoort in functie van sneeuwruimen en de Spelotheek. 
Beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2019 met goedkeuring van de 
Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en Kopa Ronse vzw in functie van 
het lokaal sociaal beleid – Nederlands op de werkvloer, voor de periode 2020-2021-2022. 

Relevante documenten 

Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en Kopa Ronse vzw in functie van 
het lokaal sociaal beleid – Nederlands op de werkvloer, voor de periode 2020-2021-2022 en bijlage. 
Nota van de heer Luc Balcaen houdende evaluatie van de Samenwerkingsovereenkomst met Kopa 
vzw – NT2 op de werkvloer. 
Mail d.d. 7 juli 2021 en Samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de Stad Ronse en VZW 
Kopa Oost-Vlaanderen in functie van het lokaal sociaal beleid – Nederlands op de werkvloer, voor de 
periode 2020-2021-2022 en bijlage. 
Evaluatierapport convenant Ronse 2020 Kopa Oost-Vlaanderen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de collegebeslissing van 1 juli 2019 was er de principiële goedkeuring om het convenant 
met Kopa Ronse vzw verder te zetten. 
De nieuwe overeenkomst werd opgemaakt en voorgelegd aan de betrokken organisatie ter 
goedkeuring. Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 oktober 2019 verklaarde 
zich akkoord om het vernieuwde convenant met Kopa Ronse vzw goed te keuren. 
Kopa Ronse vzw zou aldus verder voorzien in het aanbieden van Nederlands op de werkvloer wat 
gebeurt als volgt: 

De begeleiding op de werkvloer bestaat enerzijds uit het vaststellen, bespreken en bijsturen 
van tekortkomingen op de werkvloer en anderzijds uit het aanbieden van NT2 op maat. De 
bedoeling van deze begeleiding is het verbeteren van de interne communicatie en het 
opdrijven van het algemeen taalvaardigheidsniveau van het Nederlands in functie van de job. 
De werknemers worden zoveel als mogelijk zelfredzaam en leren hulp vragen bij problemen of 
onduidelijkheden. Dit wordt bereikt door: 

 maximale integratie van werken en Nederlands leren: de ondersteuning van de 
werknemer door de begeleider gebeurt op de werkvloer 

 afstemming van de ondersteuning op concrete taken die de werknemer dagelijks in zijn 
job uitvoert 
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 betrekken van de omgeving - collega's, chef, directie, klanten/patiënten, ... - bij de 
ondersteuning van de werknemer 

Het Nederlands op de werkvloer bestaat uit formeel en informeel Nederlands, het gebruik van 
de correcte vakterminologie en een effectief Nederlands. 

De begeleiding werd gedurende het jaar 2020 aangeboden in een welbepaalde volgorde aan 
werknemers conform ARTIKEL60, doelgroepwerknemers van diverse organisaties en 
doelgroepmedewerkers van diverse stedelijke diensten. 
Het gaat om een 30-tal trajecten op jaarbasis. 
Kopa Ronse vzw zet hiervoor 1,5 VTE taal-coachen in. 
De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst liep voor een periode van 3 jaar en ging in op 1 januari 
2020. 
Voor de uitvoering van de opdracht werd een maximale subsidie voorzien van: 

 € 87.818 voor 2020 
 € 89.135 voor 2021 
 € 90.472 voor 2022. 

De gemeenteraad keurde op 18 november 2019 deze samenwerkingsovereenkomst goed. 
Gedurende het jaar 2020 en ook reeds in 2021 werden in overeenstemming met bovenstaande 
afgesloten samenwerkingsovereenkomst met Kopa Ronse vzw, de nodige taallessen voorzien en 
uitgevoerd. 
 
In het aan onze diensten op 16 juni 2021 toegestuurde evaluatierapport voor het jaar 2020 lezen we 
echter: 

‘Vzw Kopa Ronse is ontbonden op 31/12/2019. De werking is overgedragen naar VZW 
Kopa Oost-Vlaanderen.’ 

Onze diensten bleken hier niet van op de hoogte en ondertussen werden de taallessen in 2020 en 
2021 reeds verder gezet. 
Bijgevolg moet de bestaande samenwerkingsovereenkomst stopgezet worden vanaf de 
aanvangdatum : 1 januari 2020. 
Met de nieuwe VZW Kopa Oost-Vlaanderen kan aan dezelfde voorwaarden een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten. 
VZW Kopa Oost-Vlaanderen bezorgde ons reeds het evaluatierapport van het jaar 2020. In 
afwachting van de goedkeuring door de gemeenteraad van deze gewijzigde convenant, kan de 
afrekening voor 2020 nog niet goedgekeurd worden. 

Adviezen/visum 

Het afdelingshoofd Leven en Welzijn geeft positief advies omtrent het stopzetten van de bestaande 
convenant met Vzw Kopa Ronse en deze opnieuw voor dezelfde periode en aan dezelfde 
voorwaarden af te sluiten met VZW Kopa Oost-Vlaanderen. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Stopzetten van de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en Kopa Ronse 
vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – Nederlands op de werkvloer, voor de periode van 2020-
2021-2022 wegens het ontbinden van de vzw op 31 december 2019. 
Artikel 2:  
De samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de Stad Ronse en VZW Kopa Oost-Vlaanderen 
in functie van het lokaal sociaal beleid – Nederlands op de werkvloer, voor de periode van 2020-2021-
2022, en bijlage goed te keuren. 
Artikel 3:  
Aan de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze aangelegenheid te agenderen op de 
gemeenteraad. 
 

10. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 
2020 voor de samenwerkingsovereenkomst met Kinderverblijf Glorieux (vzw Werken 
Glorieux). Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
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Beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2019 wat betreft de 
samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. 
De artikelen 3 tot en met 7 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en 
Kinderverblijf Glorieux (vzw Werken Glorieux). 

Relevante documenten 

Het werkingsverslag Kinderverblijf Glorieux (vzw Werken Glorieux) 2020 in het kader van de 
bestaande samenwerkingsovereenkomst lokaal sociaal beleid 2020-2021-2022. 
De evaluatiefiche 2020 in het kader van de overeenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2021-2022 
met volgende organisatie: Kinderverblijf Glorieux (vzw Werken Glorieux). 

Feiten/context/motivering 

De organisatie maakte op 25 juni 2021 hun jaarrapportage 2020 over aan het lokaal bestuur. Dit is 
een inhoudelijk en financieel verslag van het werkingsjaar 2020. Op basis hiervan werd een 
evaluatiefiche opgemaakt met het uit te betalen saldo voor 2020. 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Kinderverblijf 
Glorieux in functie van het lokaal sociaal beleid – kinderopvang 
Afrekening 2020 
 

 

Inhoudelijke evaluatie 
 
zie algemene evaluatie : Werkingsverslag 2020 
 

 

Financiële evaluatie: 
 
Ontvangsten 2020: 
Loonsubsidies andere overheden: (tewerkstellingssubsidies, ontvangsten Vlaamse 
overheid, ontvangsten federale overheid) 
Voorschotten Stad Ronse: 
 
Totaal:  
 
Verantwoorde uitgaven 2020: 
Personeelskosten: € 137.692,06 
Werkingskosten: € 21.640,57 
Totaal:   € 159.332,62 
 
Voorziene subsidie 2020: 
Overeenkomst occasionele kinderopvang : € 14.850,00 
 

 
 
 
€ 108.144,64 
 
€ 13.365,00 
 
€ 121.509,64 
 
 
 
 
€ 159.332,62 
 
 
€ 14.850,00 
 

 
Te betalen saldo 2020: € 14.850,00 - € 13.365,00 = € 1.485,00 
 

 
€ 1.485,00 
 
 

 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het werkingsverslag 2020 van Kinderverblijf Glorieux (vzw Werken Glorieux). 
Artikel 2:  
Akkoord te gaan met het uit te betalen saldo 2020 ten bedrage van € 1.485,00. 
 

Vrije tijd 

11. Samenwerkingsovereenkomst stad Aalst ikv Overkop 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56§1 
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De beslissing van het CBS van 18/01/2021 met betrekking tot het ter beschikken stellen van De 
Brouwerij voor de organisatie van het ‘open huis voor jongeren’ 
De lancering van de oproep OverKophuizen die door het Agentschap Opgroeien op 5/3/2021. 
De beslissing van het CBS van 22/03/2021 met betrekking tot de oprichting van het Overkophuis 
Ronse 

Relevante documenten 

De brief van het Agentschap Opgroeien d.d. 30/04/2021 en de bijhorende beslissing waarbij we in 
kennis gesteld worden dat het dossier OverKophuis Aalst-Ronse werd goedgekeurd en dat de 
bijhorende subsidies worden toegekend. 
De ontwerp samenwerkingsovereenkomst tussen stad Aalst en stad Ronse 

Feiten/context/motivering 

Met de brief d.d. 30/04/2021 en de bijhorende beslissing, zoals gevoegd als bijlage, stelt het 
Agentschap Opgroeien ons op de hoogte dat het dossier OverKophuis Aalst-Ronse werd 
goedgekeurd en dat de bijhorende subsidies worden toegekend voor 3 projectjaren van 1 mei 2021 
t.e.m. 30 april 2024 (100 000 EUR per projectjaar waarvan 75 000 EUR voor de werking in Aalst en 25 
000 EUR voor de werking in Ronse). Het OverKophuis zal georganiseerd worden in De Brouwerij. De 
combinatie met de werking van het open huis moet garanderen dat de instroom zeer laagdremepelig 
is en het jeugdwerk naadloos overgaat in welzijnswerk. Volgende doelstellingen warden in Ronse 
voorop gesteld: 
 is geënt op volgende doelstellingen: 

 Het OverKophuis als een laagdrempelige en warme onthaalplek voor jongeren met vragen 

 Het OverKophuis ontwikkelt een prikkelplan met activiteiten, vormingen en acties die 
jongeren versterken op diverse domeinen waaronder het mentaal welzijn. We vertrekken 
hierbij steeds vanuit de noden van jongeren en zoeken de partners die een aanbod kunnen 
uitwerken dat hieraan tegemoet komt. 

 Het Overkophuis wordt een leerplek waar de diverse medewerkers en vrijwilligers die met 
jongeren werken, van elkaar leren en samen expertise ontwikkelen. 

Conform het aanvraagdossier zullen we vanuit de Stad Ronse met het oog op de opstart en uitrol van 
een OverKophuis een samenwerkingsovereenkomst aangaan met: 

 CAW Oost-Vlaanderen vzw die onze partner wordt voor de operationele uitrol van de doelstellingen 
i.k.v. OverKop zoals omschreven in het aanvraagdossier werking van het OverKophuis. 

 Stad Aalst: zoals voorzien in het aanvraagdossier zal gelijktijdig met het project in Ronse ook een 
overkopwerking in Aalst worden uitgebouwd. Er wordt voorzien in een verdeling van de subsidies 
(25% van de Vlaamse subsidies gaat naar de werking in Ronse). Beide besturen engageren zich 
ertoe om degelijk samen te werken voor een optimale implementatie en administratieve opvolging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Ronse en Stad Aalst betreffende de uitbouw van een 
OverKophuis in Aalst en Ronse, zoals gevoegd als bijlage, goed te keuren. 
Artikel 2:  
Deze samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voor te leggen op de eerstvolgende 
gemeenteraad. 
 

12. Kennisname verslag vergadering Cultuurlink dd. 30/06/2021 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

- Het verslag van de vergadering Stuurgroep Cultuurlink dd. 30/06/2021 – organisatie 
Zomerevent  

Feiten/context/motivering 

- Het college wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de vergadering Stuurgroep 
Cultuurlink dd 30/06/2021 
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Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag vergadering Stuurgroep Cultuurdienst dd. 30/06/2021 betreffende 
organisatie Zomerevent op 4 en 5/09/2021. 
 

Organisatieontwikkeling 

13. Digitaliseren resterende akten van de Burgerlijke Stand en oude bevolkingsregisters in 
kelder. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokale besturen van 22/12/2017 

Relevante documenten 

Offerte van Vanden Broele 

Nota dd° 08/07/2021 van Katrien Fourneau, diensthoofd burgerzaken. 

Feiten/context/motivering 
Naar aanleiding van de bouw van het NAC werd aan alle diensten gevraagd om het archief in de         
kelder onder handen te nemen en waar mogelijk documenten in te scannen/digitaliseren. 
Aangezien we regelmatig de oude akten en de oude bevolkingsregisters moeten consulteren, is het 
niet mogelijk om deze allemaal onder te brengen in het Archief in de Politiekegevangenenstraat. 
We werken al jaren samen met de firma Vanden Broele in het kader van het inscannen van akten, het 
gebruik van Scansearch en EgovFlow en zijn heel tevreden over deze samenwerking. 
Met het ingaan op deze offerte komen we niet alleen tegemoet aan de wensen van de werkgroep 
NAC maar zullen we in de toekomst minder tijd moeten besteden aan opzoekingen en zullen we alle 
oude registers kunnen onderbrengen in het archief waar ze onaangeroerd en in hun huidige staat 
zullen worden bewaard. 
Deze onverwachte kost zal met de jaren zijn vruchten zeker afwerpen naar werkuren voor 
opzoekingswerk en naar het behoud naar de toekomst toe van de oude bevolkingsregisters zonder 
eventuele bijkomende kosten. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De resterende akten van de burgerlijke stand en alle oude bevolkingsregisters  te laten digitaliseren 
door de firma Vanden Broele.  
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

14. Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de realisatie van een schietstand in het 
gebouw van de lokale politie Ronse. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij wordt 
bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur. 
- Het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende vaststelling van de opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur. 
- 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). 
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- 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 2021/078 van de technische dienst van 12 juli 2021. 
- Bestek. 
- Plannen. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “Haalbaarheidsstudie voor de realisatie van een schietstand in het 
gebouw van de lokale politie Ronse” werd een bestek met nr. G255 opgesteld door de Technische 
Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 20.000,00 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende wijziging van het meerjarenplan. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het bestek met nr. G255 en de raming voor de opdracht “Haalbaarheidsstudie voor de realisatie van 
een schietstand in het gebouw van de lokale politie Ronse”, opgesteld door de Technische Dienst 
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 20.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 3: 
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende wijziging van het meerjarenplan.  
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