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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 

SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING VAN DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2021 

 
Aanwezig: Joris Vandenhoucke, voorzitter. 

Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Gunther Deriemaker, Jean-Pierre Stockman, Hervé Suys, 
bestuursleden. 
 
Julien Vandenhoucke, secretaris. 
 
Verontschuldigd: Aaron Demeulemeester, Angélique Syroit, Guillaume Devos, bestuursleden. 
 
 Mevrouw Angélique Syroit heeft een volmacht toegekend aan de heer Joris Vandenhoucke, die 
daardoor bevoegd is om voor haar te verschijnen op en deel te nemen aan de raad van bestuur van 
het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning bijeengeroepen op 16 september 2021 en deel te nemen aan 
de besprekingen en beraadslagingen en er voor en in haar naam te stemmen over alle punten die aan 
de vergadering zullen worden voorgelegd. 
De volmacht wordt aan de notulen gehecht.  
 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Besluit van de Gouverneur van 13 juli 2021 houdende goedkeuring van de jaarrekening over 
het financiële boekjaar 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. 
Kennisgeving. 

Financieel beheer 

2. Opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025 - semester 1/2021. Kennisname. 

3. Vaststellen van het begrip ‘dagelijks bestuur’. Beslissing. 

4. Goedgekeurde bestelbonnen. Kennisname. 

5. Uitbating cafetaria sporthal 't Rosco. Vraag tot crediteren factuur U39-2020 door de 
concessiehouder. Beslissing. 

Vrije tijd 

6. Leveren en plaatsen van twee buitendraaiende branddeuren in CC De Ververij (Wolvestraat). 
Goedkeuring. 

7. Opzegging onderhoudscontract inbraakdetectie en brandmeldinstallatie sporthal en zwembad 
Argina Technics. Beslissing. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 

8. Aanstellen conciërge CC De Ververij (Wolvestraat). Goedkeuring. 

9. Toewijzingsprocedure concessie cafetaria 't Rosco. Aanpassing. 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Besluit van de Gouverneur van 13 juli 2021 houdende goedkeuring van de jaarrekening 
over het financiële boekjaar 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning. Kennisgeving. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 332 §1. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 05 juli 2021 houdende gunstig advies over de jaarrekening 
2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. 

- Het Besluit van de Gouverneur van 13 juli 2021 houdende goedkeuring van de jaarrekening 
over het financiële boekjaar 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning. 

Relevante documenten 

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 13 juli 2021 houdende een afschrift van het 
besluit van de Gouverneur.  

Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 05 juli 2021 werd gunstig advies gegeven over de jaarrekening 2020 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. 

De jaarrekening 2020 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning werd goedgekeurd door de 
Gouverneur bij besluit van 13 juli 2021. 

In navolging van artikel 332 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
dienen alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht te 
worden op de eerstvolgende vergadering. 

Besluit: 

Enig Artikel:  
Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur van 13 juli 2021 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
Ontspanning. 

 

Financieel beheer 

2. Opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025 - semester 1/2021. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 241 en 263. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen. 
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de lokale en provinciale 
besturen.  
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. 
De aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 zoals vastgesteld door de raad van bestuur 
van 20 oktober 2020 en waarvan het toezicht ervan niet tot formele opmerkingen heeft geleid.  
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Relevante documenten 

Het rapport inzake de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 over het eerste 
semester van het boekjaar 2021. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge het artikel 263 van het decreet Lokaal Bestuur dient er minstens voor het einde van het 
derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar te worden 
voorgelegd. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het rapport opvolgingsrapportering per 30/06/2021 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. 
 

3. Vaststellen van het begrip ‘dagelijks bestuur’. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244. 
- De wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 35, lid 1, artikel 42 en artikel 92. 
- Besluit van de gemeenteraad d.d. 4 februari 2013 tot afbakening van de verrichtingen van 

dagelijks bestuur. 
- Besluit van de OCMW-raad d.d. 5 oktober 2020 houdende aanpassing en vaststelling van het 

begrip ‘dagelijks bestuur’. 
- Besluit van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf 

d.d. 13 april 2021 houdende vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’. 
- De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, goedgekeurd 

door de gemeenteraad d.d. 4 juli 2011, artikel 26. 

Feiten/context/motivering 

Artikel 26 van de statuten stipuleert dat het directiecomité belast is met het dagelijks bestuur. De raad 
van bestuur dient het begrip ‘dagelijks bestuur’ in te vullen. 

 
Ten einde tot een transparante en efficiënte werking te komen, is het aangewezen om de bestaande 
financiële procedures op elkaar af te stemmen en zowel voor het stadsbestuur, het OCMW-bestuur en 
de autonome gemeentebedrijven dezelfde financiële grenzen te voorzien. 

De verrichtingen van ‘dagelijks bestuur’ worden bij de Stad en het OCMW als volgt gedefinieerd: 
 

- Verrichtingen houdende vaststelling van alle kosten en opbrengsten voorzien in het 
goedgekeurde exploitatiebudget van een boekjaar tot een bedrag dat niet hoger ligt dan de grens 
voor het voeren van de onderhandelingsprocedure. 
 

- Beslissingen tot vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan van alle 
uitgaven behorend tot het goedgekeurde investeringsbudget van een boekjaar tot een bedrag dat 
niet hoger ligt dan de grens voor het voeren van de onderhandelingsprocedure. 

- Beslissingen tot delegatie van bepaalde aangelegenheden van dagelijks bestuur aan de 
algemeen directeur. 
 

- Beslissingen om daden van beschikking te stellen met betrekking tot de goederen voor zover de 
verrichting behoort tot het dagelijks bestuur. 

 
Heden ligt het bevoegdheidsbedrag van het College van Burgemeester en Schepen en het Vast 
Bureau op maximum 139.000,00 EUR (excl. BTW). 
Dit bedrag is afkomstig uit de vigerende bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving. Wanneer 
de Europese drempelbedragen in de klassieke sectoren worden aangepast (iedere 2 jaar), wijzigt ook 
het drempelbedrag voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. Voor de periode 2020-2021 geldt een bedrag van 139.000,00 EUR.  
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Om de uniformiteit van de Stad, het OCMW Ronse en de autonome gemeentebedrijven te 
optimaliseren wordt voorgesteld om het begrip ‘dagelijks bestuur’ op elkaar af te stemmen. 

Besluit: Met algemene stemmen 

Artikel 1: 
Het begrip ‘dagelijks bestuur’ vanaf heden vast te stellen als volgt : 
 
- Verrichtingen houdende vaststelling van alle kosten en opbrengsten voorzien in het 

goedgekeurde exploitatiebudget van een boekjaar tot een bedrag dat niet hoger ligt dan de grens 
voor het voeren van de onderhandelingsprocedure. 
 

- Beslissingen tot vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan van alle 
uitgaven behorend tot het goedgekeurde investeringsbudget van een boekjaar tot een bedrag dat 
niet hoger ligt dan de grens voor het voeren van de onderhandelingsprocedure. 

 
- Beslissingen tot delegatie van bepaalde aangelegenheden van dagelijks bestuur aan de 

secretaris van het Autonoom Gemeentebedrijf. 
 

-  Beslissingen om daden van beschikking te stellen met betrekking tot de goederen voor zover de 
verrichting behoort tot het dagelijks bestuur. 

 
 
Artikel 2: 
De voorzitter licht via mail de raad van bestuur in voordat investeringen boven de 50.000 worden 
verricht. Raadsleden met vragen of opmerkingen krijgen hierdoor de kans om alsnog de raad van 
bestuur bijeen te roepen. 
 

 
Gunther Deriemaker (bestuurslid, Vooruit) verlaat de zitting. 
Jean-Pierre Stockman (bestuurslid, Vooruit) verlaat de zitting. 

4. Goedgekeurde bestelbonnen. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244. 
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, goedgekeurd door de 
gemeenteraad d.d. 4 juli 2011, artikel 10. 

Relevante documenten 

Het overzicht van de goedgekeurde bestelbonnen opgesteld in de periode van 9 juni 2021 tot en met 
6 september 2021. 

Feiten/context/motivering 

Het overzicht van de door de Voorzitter van het directiecomité goedgekeurde bestelbonnen opgesteld 
in de periode van 9 juni 2021 tot en met 6 september 2021 wordt voorgelegd. De voornaamste kosten 
worden overlopen en door de secretaris toegelicht. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van het overzicht van de goedgekeurde bestelbonnen opgesteld in de periode van 9 
juni 2021 tot en met 6 september 2021. 
 
 

Gunther Deriemaker (bestuurslid, Vooruit) komt de zitting binnen. 
Jean-Pierre Stockman (bestuurslid, Vooruit) komt de zitting binnen. 
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5. Uitbating cafetaria sporthal 't Rosco. Vraag tot crediteren factuur U39-2020 door de 
concessiehouder. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244. 
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, goedgekeurd door de 
gemeenteraad d.d. 4 juli 2011, artikel 10. 

Relevante documenten 

Schrijven van xxx d.d. 27 juli 2021. 

Feiten/context/motivering 

xxx betwist factuur U39-2020 omwille van volgende redenen:  
Ten gevolge van de technische problemen is het zwembad sedert 28 mei 2021 in onbruik, waardoor 
de inkomsten van de cafetaria sterk gedaald zijn.  
 
xxx verzoekt de raad van bestuur de factuur U39-2020 te crediteren. 
 

Besluit: Met algemene stemmen 

Enig artikel:  
Akkoord te gaan met het verzoek van xxx en factuur U39-2020 te crediteren.  
 

Vrije tijd 

6. Leveren en plaatsen van twee buitendraaiende branddeuren in CC De Ververij 
(Wolvestraat). Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244. 
- De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, goedgekeurd 

door de gemeenteraad d.d. 4 juli 2011, artikel 10. 
 

Relevante documenten 

Offerte voor buitendraaiende branddeuren foyer CC De Ververij (Wolvestraat). 
 

Feiten/context/motivering 

De Raad van Bestuur dient de offerte, voor een totaalbedrag van 12 190,00 EUR, incl. btw, goed te 
keuren zodat het nodige budget voorzien kan worden in het meerjarenplan en de plaatsing van de 
nieuwe deuren kan worden ingepland. 

Besluit: Met algemene stemmen 

Enig artikel: 
Akkoord te gaan met het leveren en plaatsen van 2 buitendraaiende branddeuren in de foyer van CC 
De Ververij (locatie Wolvestraat) ten bedrage van 12 190,00 EUR, inclusief btw. 
   
 

7. Opzegging onderhoudscontract inbraakdetectie en brandmeldinstallatie sporthal en 
zwembad Argina Technics. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244. 
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, goedgekeurd door de 
gemeenteraad d.d. 4 juli 2011, artikel 10. 
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Relevante documenten 

Contracten met Argina Technics. 

 

Feiten/context/motivering 

In tegenstelling tot andere gebouwen van de stad, die voorzien zijn van een systeem dat beheerd 
wordt door Alarm Group Belgium of Korelec, is het in de sporthal en zwembad Argina Technics dat 
hierin voorziet. 
We zijn echter ontevreden over het systeem en de dienstverlening. Bij storingen moeten we lang 
wachten en de geleverde service is niet optimaal, met techniekers zonder kennis van de installatie.  
Het huidige contract is afgesloten voor een bepaalde duur van 5 jaar, van 1 januari tot 31 december. 
De startdatum van het onderhoudscontract is 1/10/2010. Behoudens opzegging zal dit contract onder 
dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur stilzwijgend verlengd worden.  
Dit contract kan beëindigd worden door middel van een aangetekend schrijven en dit tenminste 3 
maand voor de vervaldatum. 

Besluit: Met algemene stemmen 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de opzegging van het onderhoudscontract inbraakdetectie en 
brandmeldinstallatie sporthal en zwembad met Argina Technics. 
 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 

8. Aanstellen conciërge CC De Ververij (Wolvestraat). Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244. 
De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning, goedgekeurd door    
de gemeenteraad d.d. 4 juli 2011, artikel 10. 
 

Relevante documenten 

Het contract “conciërge Wolvestraat”. 
 

Feiten/context/motivering 

De Raad van Bestuur wordt gevraagd om over te gaan tot de aanstelling van een conciërge teneinde 
het toezicht in het gebouw in de Wolvestraat te garanderen. 
xxx scoorde het hoogst tijdens de sollicitatiegesprekken met vijf kandidaten. xxx behaalde een score 
van 29/40. De tweede geslaagde behaalde 23/40 en er waren ook 2 niet-geslaagde kandidaten. 

Besluit: Met algemene stemmen 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de aanstelling van xxx als conciërge in CC De Ververij (Wolvestraat) vanaf … 
september 2021. 
 

9. Toewijzingsprocedure concessie cafetaria 't Rosco. Aanpassing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017, artikelen 231 tot en met 244.  
- De statuten van het autonoom gemeentebedrijf sport, cultuur en ontspanning goedgekeurd door 
   de gemeenteraad d.d. 4 juli 2011.  
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- Het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en 
  Ontspanning Ronse d.d. 28 juni 2021, betreffende de goedkeuring van het ontwerp van 
  toewijzingsprocedure en het ontwerp van overeenkomst voor de uitbating van de cafetaria van 
  ’t Rosco. 

Relevante documenten 

- Het ontwerp van toewijzingsleidraad met referentie 2021/CAFEROSCO2 voor de concessie uitbating 
van de cafetaria van ’t Rosco.  
- Het ontwerp van overeenkomst voor de uitbating van de cafetaria van ’t Rosco. 

Feiten/context/motivering 

Op 28 juni 2021 werd het ontwerp van de toewijzingsleidraad en het ontwerp van overeenkomst voor 
de vernieuwde concessie “uitbating van de cafetaria van ’t Rosco” goedgekeurd. 
De toewijzingsleidraad werd bekend gemaakt en de voorstellen dienden ten laatste op 16 augustus 
2021 het bestuur te bereiken.  
Er werden geen voorstellen ingediend. 
Navraag leert dat de opgelegde minimumeisen omtrent de openingsuren hiervoor bepalend waren. Er 
werd een aangepast ontwerp van toewijzingsleidraad nummer 2021/CAFEROSCO2 opgemaakt, 
samen met een aangepast ontwerp van overeenkomst. De bekendmaking zal gebeuren via de  
plaatselijke media. 
De voorstellen dienen uiterlijk op woensdag 3 november 2021 om 12.00u in ontvangst te worden 
genomen. 

Besluit: Met algemene stemmen 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met de uitvoering van de aangepaste toewijzingsprocedure voor de aanstelling van een 
nieuwe uitbater zoals voorgesteld in het ontwerp van leidraad.  
 
Artikel 2:  
Gaat akkoord met de aanpassingen aan de modelovereenkomst waartoe kandidaat uitbaters zich 
verbinden bij inschrijving. 
 
 
 

Namens de raad van bestuur autonoom gemeentebedrijf sport, cultuur en ontspanning: 

Secretaris Voorzitter 
 
 
 
Julien Vandenhoucke Joris Vandenhoucke 


