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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Julien 
Vandenhoucke neemt het ambt waar. 

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Antonius 10 juni 2021. Kennisname. 
2. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermes 20 juni 2021. Kennisname. 
3. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Pieter 22 juni 2021. Kennisname. 

Openbare veiligheid 
4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van 
beiaardconcerten in augustus en september 2021. Beslissing. 
5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
bijeenkomst van oldtimer wagens op zaterdag 28 augustus. Beslissing. 
6. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
bevrijdingsfeesten op 4 september 2021. Beslissing. 

Wonen en omgeving 
7. Landschapspark Vlaamse Ardennen kandidaatstelling en engagementsverklaring. 
Goedkeuring 

Economie 
8. Jobsin- Voka- deelname stad Ronse- Goedkeuring 

Leven en welzijn 
9. Sociaal Huis. Heropening van het Pensioenpunt in het Sociaal Huis van Ronse vanaf 1 
september 2021. Goedkeuring van het samenwerkingsprotocol. 

Vrije tijd 
10. Toerisme. Onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote. Goedkeuring van het reglement van 
inwendige orde. 
11. Kennisname verslag vergadering Cultuurlink werkgroep Gedichtendag dd. 
13/07/2021.kennisname 
12. Speelzomer 2021 in de Scheldekouter. Opvolging en opmaak speelplan. Kennisname. 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
13. De Vrijheid Fase 1 - Aanleg Parking Familia, aanleg Loozebeekstraat, werken aan waterlopen 
en overwelven ervan-goedkeuring eindafrekening. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Antonius 10 juni 2021. Kennisname. 

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 23 juli 2021 van Kerkfabriek Sint-Antonius houdende het verslag van de Kerkraad 10 
juni 2021. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

2. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Hermes 20 juni 2021. Kennisname. 

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 Sint-Hermes houdende het verslag van de Kerkraad van 20 juni 2021. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

3. Notulen vergadering Kerkraad Sint-Pieter 22 juni 2021. Kennisname. 

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 Sint-Pieter houdende het verslag van de Kerkraad van 22 juni 2021. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
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Openbare veiligheid 

4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van 
beiaardconcerten in augustus en 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 aanvraag van de heer Dominique Wybraecke, voorzitter-stadsbeiaardier werkgroep Beiaard om in 
augustus en september 2021 een reeks beiaardconcerten te organiseren en daarbij een luisterzone te 
creëren in de omgeving van de St.-Hermeskerk 
Voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen op het 
verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 

Artikel 1:  
Op zondag 22 en 29 augustus 2021, telkens van 20u00 tot 21u00 en zondag 5 en 12 september 2021, 
telkens van 19u00 tot 20u00 en zolang als nodig in het kader van de concerten, verkeersverbod in te 
voeren in de St.-Hermesstraat. Dit verbod kan worden aangeduid met verkeersborden C3 op schraag.  
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.  
 

5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
bijeenkomst van oldtimer wagens op zaterdag 28 augustus. 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 

Gelet op de aanvraag van mevrouw Severine Van Reeth, om op zaterdag 28 augustus 2021 een 
bijeenkomst van oldtimerauto’s en een rondrit te mogen organiseren; 
Overwegende dat voornoemde activiteit aanleiding geeft tot het treffen van de passende 
beperkingsmaatregelen op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de 
openbare veiligheid. 

Besluit: 
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Artikel 1:  
Op zaterdag 28 augustus 2021, vanaf  06.00 uur tot 12.00 uur parkeerverbod in te voeren : 
- op de parking langs de St.-Martensstraat, gekend als de parking achter het stadhuis. 
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1, op het onderbord de datum - uurgroep 
vermeldend waarop dit zal gelden.  
Artikel 2: 
Op zaterdag 28 augustus 2021, vanaf 06u00 tot 12u00 en zolang als nodig in het kader van de 
activiteit, verkeersverbod in te voeren, uitgezonderd plaatselijk verkeer:  
- in Franklin Rooseveltplein – Sint-Martensstraat, vanaf het KrP met de Oude Vesten 
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden C3, met onderbord UPV.  
Artikel 3: 
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
Artikel 4:  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
Artikel 5: 
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde. 
 

6. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
bevrijdingsfeesten op 4 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 

Aanvraag van de werkgroep ‘Bevrijdingsfeesten Ronse’, om op zaterdag 4 september 2021 naar 
aanleiding van de 77° verjaardag van de bevrijding van de stad Ronse bij het einde van WO II, een 
begroeting te houden aan het monument van de bevrijding in de Engelsenlaan.  
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 4 september 2021 vanaf 16u30 tot 18u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren in de Engelsenlaan, tussen de Edmond Puissantstraat en het rond punt met 
de Leuzesesteenweg.  
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.   
artikel 2.  
Op zaterdag 4 september 2021 van 16u30 tot 18u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren op de parking aan het oud stedelijk zwembad in de Engelsenlaan.  
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.   
artikel 3.  
Op zaterdag 4 september 2021, vanaf 17.30u tot 18u00 of zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
verkeersverbod in te voeren in de Engelsenlaan, tussen de Edmond Puissantstraat en het rond punt 
met de Leuzesesteenweg.  
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersboden C3 op schraag. 
Artikel 4.  
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Op zaterdag 4 september 2021, vanaf 18u00 tot 18u30 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren in de Abeelstraat langs beide zijden van de rijbaan, vanaf huis nummer 14 
tot het kruispunt met de Oude Vesten – Hoogstraat.  
Het verbod kan aangeduid worden met verkeersborden E1.  
Artikel 5.  
Op zaterdag 4 september 2021 zal het verkeer omgeleid worden vanaf 17.30u tot 18u00 of zolang als 
nodig in het kader van de activiteit, richting de Oswald Ponettestraat, via de Leuzesesteenweg – Ives-
Sabin Maghermanlaan – Edmond Puissantstraat. De wegomlegging kan aangeduid worden met 
verkeersborden F41. 
Artikel 6.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
artikel 7.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
artikel 8.  
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. 
 
 

Wonen en omgeving 

7. Landschapspark Vlaamse Ardennen kandidaatstelling en engagementsverklaring. 
Goedkeuring 

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; 
 
Relevante documenten  

- De e-mail van 8 juli 2021 van dhr. Jeroen Vanhee namens de trekkersgroep RLVA-SOLVA-
provincie Oost-Vlaanderen, waarbij gevraagd wordt om de kandidaatstelling voor de Vlaamse 
Ardennen als landschapspark te ondersteunen;  

- Het advies terzake van 29 juli 2021 van Kristof Meerschaut, omgevingsambtenaar; 
 
Feiten / context / motivering  
De Vlaamse overheid doet een subsidieoproep voor de selectie van kandidaten met het oog op de 
oprichting en erkenning van Landschapsparken en Nationale Parken in Vlaanderen.  
Bovenvermelde oproep vermeldt expliciet dat door het label ‘Landschapsparken’ kansen worden 
gecreëerd voor de landschapsontwikkeling van deze gebieden zonder dat er bijkomende restricties 
worden opgelegd. Binnen een erkend Landschapspark zijn er geen verplichtingen die doorwerken in 
de vergunningverlening verbonden aan het label ‘Landschapspark’. De masterplannen voor de 
parken zijn geen juridisch verordenende beleidsplannen en zullen dus ook geen basis voor het 
vergunningenbeleid vormen.  
De erkenning van de Vlaamse Ardennen tot Landschapspark biedt brede kansen om de regio verder 
op de kaart te zetten. De Vlaamse Ardennen scoren reeds goed op vlak van landschapskwaliteit en 
verwevenheid van verschillende functies in het gebied (landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, 
erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme). 
Een eerste stap bestaat uit de indiening van een kandidaatsdossier voor de opmaak van een 
Masterplan voor een Landschapspark Vlaamse Ardennen. Uit de opmaak van dat Masterplan volgt 
de indiening van een aanvraagdossier tot erkenning als Landschapspark Vlaamse Ardennen.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Het College van Burgemeester en Schepenen machtigt het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
een dossier in te dienen om als kandidaat te worden geselecteerd voor de oprichting en de erkenning 
van een Landschapspark Vlaamse Ardennen; 
 
Artikel 2: 
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Het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse onderschrijft de bijgevoegde 
engagementsverklaring. 
 
Artikel 3:  
Deze beslissing ter kennisname mee te delen op de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Economie 

8. Jobsin- Voka- deelname stad Ronse- Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

- Powerpoint Presentatie Voka- Jobsin 

Feiten/context/motivering 

Op maandag 5 juli 2021 hadden we een overleg met Sally Verpoort van Voka i.v.m. het job portaal 
Jobsin. 

Wat is Jobsin 

Jobsin is een job portaal voor steden en gemeenten. De bron van deze website is de website van 
Jobsinvlaanderen.be 
Jobsin groepeert alle vacatures van de bedrijven in Ronse. Deelname aan het platform is mogelijk 
voor Voka en niet-Voka leden. Met dit jobkanaal wenst men tewerkstelling in eigen stad te stimuleren. 
Het is gebleken dat vele bedrijven vacatures hebben maar ze nooit ergens gebundeld worden 
weergegeven. Ofwel staan de vacatures op de website van het bedrijf zelf, ofwel op de website van de 
VDAB ofwel op we website van een immokantoor. Jobsin webportaal is toegankelijk handelaars, 
horeca uitbaters als bedrijfsleiders.  

Hoe werkt het? 

Ondernemers kunnen zich registreren en ontvangen een login en paswoord. Via deze gegevens 
kunnen zij zelf de vacatures bekend maken in hun bedrijf. De bedoeling is vooral dat een bedrijf een 
vacature publiceert op hun eigen website en via Jobsin de link maakt naar hun website. Het Jobsin 
portaal is eveneens een brandingsplatform voor de bedrijven uit te stad. 
Deelname stad Ronse 

Indien de stad Ronse dit Jobsin ook wil aanbieden aan hun ondernemingen, bedraagt de kostprijs: 
- éénmalige opstartkost van 5.000€ ( voor steden en gemeenten met een inwonersaantal boven 

de 25.000) 
- jaarlijkse kost: 2.500€ ( vanaf jaar 2) 

Voor ondernemingen die hun vacatures wensen bekend te maken via dit job portaal, is deelname 
gratis. 
De praktische ondersteuning naar ondernemingen gebeurt door Voka zelf. Aan de stad wordt wel 
gevraagd om het job portaal mee te promoten via: 

- Website stad Ronse 
- FB pagina 
- Mailing naar bedrijven 
- Inzicht 
- … 

Momenteel nemen Eeklo, Hamme, Lebbeke, Lievegem, Wetteren en Zele deel. Voka is momenteel 
nog in overleg met andere lokale besturen. 
Je kan reeds het bestaande job portaal bekijken via https://jobsin.vlaanderen/ 
Indien een bedrijf geen vacature heeft, kunnen ze kandidaten nog steeds aanmoedigen om spontaal 
te solliciteren. 
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Voorbeelden Eeklo: 
 
 

         

Als je doorklikt op de vacature kom je dus terecht op de website van het bedrijf zelf. 

Adviezen/visum 

De dienst lokale economie wenst deelname aan het Job Portaal Jobsin van Voka gunstig te 
adviseren. Het is belangrijk om mensen in eigen stad aan het werk te helpen en de uitgaande pendel 
te verminderen. Dit platform is tevens een brandingsplatform dat bedrijven tevens de kans biedt om 
zich kort voor te stellen aan geïnteresseerden/inwoners van de stad. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met deelname van de stad Ronse aan het Job Portaal Jobsin van Voka. 
Artikel 2: 
Kennis te hebben genomen van de deelnameprijs aan dit platform, zijnde een éénmalige opstartkost 
van 5.000€ en een jaarlijkse kost, te betalen vanaf jaar 2, van 2.500€. 
 

Leven en welzijn 

9. Sociaal Huis. Heropening van het Pensioenpunt in het Sociaal Huis van Ronse vanaf 1 
september 2021. Goedkeuring van het samenwerkingsprotocol. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 

Relevante documenten 

Mail van 9 juli 2021 van het Federaal Pensioenpunt betreffende de heropening van de externe 
pensioenpunten onder aangepaste voorwaarden en vraag om een samenwerkingsprotocol te tekenen. 

Feiten/context/motivering 
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Reeds jaren organiseert het Lokaal Bestuur Ronse elke 2de dinsdagvoormiddag van de maand 
zitdagen voor de federale overheid betreffende pensioenvragen voor onze burgers en de omliggende 
gemeenten. 
Op 9 juli 2021 werden we op de hoogte gebracht van de reorganisatie van de zitdagen naar 
pensioenpunten, namelijk deze zullen op afspraak worden georganiseerd.  

Voordelen van een afspraak: 
- De burger hoeft niet te wachten; 
- Onze medewerker kan het dossier voorbereiden; 
- We vermijden overvolle wachtzalen en onnodige verplaatsingen voor de burger. 

Concreet: De burger belt naar de gratis Pensioenlijn 1765. Ze beantwoorden de vragen, doorlopen 
met hen de nodige stappen en indien nodig maken ze een afspraak op een tijdstip dat hen het best 
schikt, in functie van de woonplaats maar ook van de beschikbaarheden van het Pensioenpunt in 
onze stad. 
Nadeel 
Dit zorgt ons inziens voor een hogere drempel voor de burger en hopelijk niet te hoge belasting 
voor onze eigen pensioendienst. 

Besluit: 

Enig artikel :  
Kennis te nemen van de werkwijze van het Federaal Pensioenpunt en goedkeuring te verlenen om het 
samenwerkingsprotocol tussen Lokaal Bestuur Ronse en het Pensioenpunt te ondertekenen. 
 

Vrije tijd 

10. Toerisme. Onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote. Goedkeuring van het reglement van 
inwendige orde. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40. 

Relevante documenten 

Reglement van inwendige orde voor het onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote. 

Feiten/context/motivering 

Op 9 september 2018 opende het onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote officieel de deuren. Het 
belevingscentrum is de ideale start voor een stads- en/of regioverkenning. Het belevingscentrum is 
ondertussen dan ook voor veel toeristen en bezoekers een vaste waarde geworden, vandaar de 
opmaak van een reglement van inwendige orde voor het onthaal- en belevingscentrum.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het reglement inwendige orde voor het onthaal- en belevingscentrum Hoge 
Mote.  
 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

11. Kennisname verslag vergadering Cultuurlink werkgroep Gedichtendag dd. 
13/07/2021.kennisname 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

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

Relevante documenten 

Het verslag van de vergadering Werkgroep Gedichtendag dd. 13/07/2021 

Feiten/context/motivering 
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Het College wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de vergadering Werkgroep 
Gedichtendag dd. 13/07/2021  

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag van de vergadering Werkgroep Gedichtendag dd. 13/07/2021. 
 

12. Speelzomer 2021 in de Scheldekouter. Opvolging en opmaak speelplan. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuurt, artikel 56. 
Collegebeslissing d.d. 31 mei 2021 houdende goedkeuring van de speelzomer 2021 in de 
Scheldekouter: spelelementen en inrichting speelstraat. 

Relevante documenten 

- Nota van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. 
- Speelplan. 

Feiten/context/motivering 

Eerder dit jaar maakte Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen een nota op naar aanleiding van het 
buurtopbouwwerk en het gebruik van de publieke ruimte in de Scheldekouter. Deze nieuwe nota in 
bijlage is hiervan een opvolging over het afgelegde proces met de bewoners en de partners. 
 
Dit participatief proces zorgde voor samenwerking en een positieve dynamiek in de buurt. De uitkomst 
werd het speelplan 2021 (bijlage) en werd deur aan deur verspreid in de hele buurt. De 
speelelementen op het plan zullen de volledige zomervakantie in de wijk aanwezig zijn. Deze 
speelzomer dient als een test voor de wijk, om te zien of een speelproject positief effect heeft op het 
speelgedrag van kinderen en de sociale cohesie in de buurt. 
 
In het najaar voorziet Samenlevingsopbouw vanuit het opbouwwerk een buurtevaluatie. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Neemt kennis van de nota en het speelplan van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

13. De Vrijheid Fase 1 - Aanleg Parking Familia, aanleg Loozebeekstraat, werken aan 
waterlopen en overwelven ervan-goedkeuring eindafrekening. 

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 2021/079 van de technische dienst. 
‐ Proces-verbaal van voorlopige oplevering “De Vrijheid fase 1: Aanleg Parking Familia, Aanleg 

Loozebeekstraat, werken aan waterlopen en overwelven ervan” dd 25/06/2018 opgemaakt door 
dhr. stadsingenieur De Brakeleer en goedgekeurd door het schepencollege in zitting van 
04/02/2019. 

‐ Notullen  gemeenteraad 30/05/2016 houdende goedkeuring ontwerp. 
‐ Notullen schepencollege dd 10/10/2016 houdende goedkeuring gunning aan Wannijn NV. uit 

Kluisbergen. 
‐ Aanvraag termijnverlenging van 18/07/2017. 
‐ Aanvraag schorsing der werken van 25/04/2018. 



 

 10/10

‐ Eindafrekening van de werken “De Vrijheid fase 1: Aanleg Parking Familia, Aanleg 
Loozebeekstraat, werken aan waterlopen en overwelven ervan” opgemaakt door de technische 
dienst op 28/07/2021. 

‐ Overzicht van de uitvoeringstermijn. 
‐ Verantwoording meerwerken en overschrijding vermoedelijke hoeveelheden. 

Feiten/context/motivering 

‐ Bij gemeenteraadsbesluit dd 30 mei 2016 werd het ontwerp “De Vrijheid fase 1: Aanleg Parking 
Familia, Aanleg Loozebeekstraat, werken aan waterlopen en overwelven ervan” en de raming 
ten bedrage van 1.502.717,79 euro, btw excl. – 1.619.420,09 euro, btw incl., waarvan 
555.725,24 euro, btw excl. – 672.427,54 euro, btw incl. ten laste van de stad Ronse en 
946.992,55 euro, btw excl. van Aquario, goedgekeurd. 

‐ Bij collegebeslissing dd 10 oktober 2016, werd akkoord gegaan met de gunning van de werken 
aan de firma Wannijn NV uit Kluisbergen voor de som van 1.333.382,28 euro, btw excl. - 
1.433.453,71 euro, btw incl. waarvan 476.530,60 euro, btw excl. – 576.602,03 euro, btw incl. 
ten laste van de stad Ronse en 856.851,68 euro, btw excl. ten laste van Aquario. 

‐ Het totaal bedrag van de uitgevoerde werken bedraagt 2.136.729,60 euro, btw excl. – 
2.258.661,90 euro btw incl., waarvan 580.629,98 euro btw excl. – 702.562,28 euro btw incl. ten 
laste van de stad Ronse en 1.556.099,62 euro, btw excl. ten laste van Aquario. 

‐ Tijdens de uitvoering van de werken werden goedgekeurde meerwerken uitgevoerd  en een 
aantal posten van vermoedelijke hoeveelheden overschreden. 

‐ Op 25 juni 2018 werd overgegaan tot voorlopige oplevering der werken.  
 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De gemeenteraadsvoorzitter te verzoeken de eindafrekening van de werken “De Vrijheid fase 1: 
Aanleg Parking Familia, Aanleg Loozebeekstraat, werken aan waterlopen en overwelven ervan”, 
uitgevoerd door de firma Wannijn NV uit Kluisbergen, voor te leggen aan de eerstvolgende 
gemeenteraad. 
 
 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Waarnemend algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Julien Vandenhoucke Luc Dupont 


