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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 6 SEPTEMBER 2021 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

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

 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Notulen vergadering Centraal Kerbestuur dd° 23 juli 2021. Kennisname. 
2. Aankoop boeken stedelijke bibliotheek volwassenen en jong volwassenen 2022. Goedkeuring 
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's 
3. Aankoop boeken stedelijke bibliotheek jeugd 2022. Goedkeuring lastvoorwaarden, 
gunningswijze en uit te nodigen firma's 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg en het 
beheer van de fietssnelweg F421 voor de gedeelten Engelsenlaan-Russeignies, station-
Barreelstraat en Mgr. Beylsstraat-Beaufaux. Goedkeuring. 
5. Goedkeuring eindafrekening voor het stadsaandeel in de herstelling vvan de toplaag in de 
Hoogstraat, de Oswald Ponettestraat en deel van de Engelsenlaan. Goedkeuring 

Mobiliteit 
6. Schrijven d.d. 30 augustus 2021 van de Minister van Mobiliteit, de heer Georges Gilkinet, 
inzake de motie tegen de plannen van de NMBS om het stationsloket in Ronse definitief te sluiten. 
Kennisname. 

Leven en welzijn 
7. Goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst tussen Stad Ronse en OCMW Ronse voor het 
project 'Automatische vrijetijdspas'. Goedkeuring. 
8. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 2020 
voor de samenwerkingsovereenkomst met Kopa Oost-Vlaanderen vzw in functie van het 
aanbieden van Nederlands op de werkvloer. Goedkeuring. 
9. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 2020 
voor de samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort Begeleid Werk. Goedkeuring. 

Vrije tijd 
10. Voorstel aanpassing intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten 2021-2022 ten 
gevolge van sluiting zwembad.  Goedkeuring. 
11. Vraag uit te betalen projectsubsidies en adviezen Cultuurlink. Goedkeuring. 
12. Uitbetaling Kampcheque 2021 - Beslissing 
13. Eindafrekening renovatiesubsidies Kadetten Ronse (Beslissing) 
14. Uitbetaling renovatiesubsidies Ridders van de Fiertel - beslissing. 
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Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 
15. Organisatie openlucht cinéma in de wijk Scheldekouter.  Goedkeuring. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. Notulen vergadering Centraal Kerbestuur dd° 23 juli 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 het Centraal Kerkbestuur Ronse houdende de notulen van de vergadering van 23 
juli 2021 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen.  
 

2. Aankoop boeken stedelijke bibliotheek volwassenen en jong volwassenen 2022. 
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's 

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) en artikel 57. 
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 
Bestek “Aankoop boeken stedelijke bibliotheek volwassenen en jong volwassenen 2022” 
2 boekenlijsten voor de prijsbeoordeling na ontvangst van de offertes (zie ook gunningscriteria). 
Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Aankoop boeken stedelijke bibliotheek volwassenen en jong 
volwassenen 2022” werd een bestek met nr. 2021/397 opgemaakt. 
Deze opdracht is opgedeeld in twee percelen :  
* Perceel 1  (Aankoop boeken stedelijke bibliotheek volwassenen en jong-volwassenen – 
Nederlandstalig 2022) : 
De basisopdracht van één jaar wordt geraamd op € 24.793,39 excl. btw of € 30.000,00 incl. 21% btw 
met de mogelijkheid om de opdracht drie keer met één jaar te verlengen. 
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De totale uitgave voor dit perceel, inclusief de mogelijke verlengingen, wordt geraamd op € 99.173,59 
excl. btw of € 120.000,00 incl. 21% btw. 
* Perceel 2 (Aankoop boeken stedelijke bibliotheek volwassenen en jong-volwassenen - Niet-
Nederlandstalig 2022) : 
De basisopdracht van één jaar wordt geraamd op € 3.719,00 excl. btw of € 4.500,00 incl. 21% btw met 
de mogelijkheid om de opdracht drie keer met één jaar te verlengen. 
De totale uitgave voor dit perceel, inclusief de mogelijke verlengingen, wordt geraamd op € 14.876,00 
excl. btw of € 18.000,00 incl. 21% btw. 
De totale uitgave voor de beide percelen van deze opdracht inclusief de mogelijke verlengingen wordt 
geraamd op € 114.049,59 excl. btw of € 138.000,00 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 11 oktober 2021 om 12.00 uur voorgesteld. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2022, op budgetcode 
AR6160400 / BI07030 en in het exploitatiebudget van de volgende jaren. 

Besluit: 

Artikel 1:  
- Het bestek met nr. 2021/397 en de raming voor de opdracht “Aankoop boeken stedelijke 
bibliotheek volwassenen en jong volwassenen 2022”, worden goedgekeurd.  
Artikel 2: 
- 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.  
Artikel 3: 
- De raming bedraagt € 114.049,59 excl. btw of € 138.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 5: 
- Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Standaard Boekhandel Gent, Kouter 31 te 9000 Gent; 
- Boekhandel Beatrijs bvba, Hoogstraat 37 te 9700 Oudenaarde; 
- Distri-Bib bvba, Neerveld 7 te 2550 Kontich; 
- Librairie Molière, Boulevard Joseph Tirou te 6000 Charleroi; 
- Filigranes, Kunstlaan 39-42 te 1040 Brussel; 
- Fnac Gent, Veldstraat 88 te 9000 Gent. 
Artikel 6 
- De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 11 oktober 2021 om 12.00 uur. 
Artikel 7 
- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2022, op budgetcode 
AR6160400 / BI07030 en in het exploitatiebudget van de volgende jaren. 
 

3. Aankoop boeken stedelijke bibliotheek jeugd 2022. Goedkeuring lastvoorwaarden, 
gunningswijze en uit te nodigen firma's 

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) en artikel 57. 
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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 
Bestek “Aankoop boeken stedelijke bibliotheek jeugd 2022” 
Boekenlijst voor de prijsbeoordeling na ontvangst van de offertes (zie ook gunningscriteria). 
Feiten/context/motivering 
In het kader van de opdracht “Aankoop boeken stedelijke bibliotheek jeugd 2022” werd op 
23 augustus 2021 een bestek met nr. 2021/398. 
Deze opdracht is  opgedeeld in de basisopdracht (Aankoop boeken stedelijke bibliotheek jeugd 2022) 
met raming € 12.396,70 excl. btw of € 15.000,00 incl. 21% btw met de mogelijkheid om de opdracht 
drie keer met één jaar te verlengen. 
De totale uitgave voor deze opdracht inclusief de mogelijke verlengingen wordt geraamd op 
€ 49.586,80 excl. btw of € 60.000,00 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 1 oktober 2021 om 12.00 uur voorgesteld. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2022, op budgetcode  
AR6160400/BI07030  en in het exploitatiebudget van de volgende jaren. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het bestek met nr. 2021/398 en de raming voor de opdracht “Aankoop boeken stedelijke bibliotheek 
jeugd 2022”, worden goedgekeurd. 
Artikel 2: 
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.  
Artikel 3: 
De raming bedraagt € 49.586,80 excl. btw of € 60.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 4: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Artikel 5: 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 
- Standaard Boekhandel Gent, Kouter 31 te 9000 Gent; 
- Fnac Gent, Veldstraat 88 te 9000 Gent; 
- Boekhandel Beatrijs, Hoogstraat 37 te 9700 Oudenaarde; 
- Boekhandel Pardoes, IJzerenleen 31 te 2800 Mechelen; 
- Medio-Europe bvba, Leuvensesteenweg 286 te 3190 Boortmeerbeek. 
Artikel 6: 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 1 oktober 2021 om 12.00 uur. 
Artikel 7: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitaitebudget van 2022, op budgetcode  
AR6160400 / BI07030 in het exploitatiebudget van de volgende jaren. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

4. Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg en het 
beheer van de fietssnelweg F421 voor de gedeelten Engelsenlaan-Russeignies, station-
Barreelstraat en Mgr. Beylsstraat-Beaufaux. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

‐ Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden 
van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 
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‐ Verslag 2021/085 van de technische dienst van 30 augustus 2021. 
‐ Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg en het beheer van de fietssnelweg F421. 

Feiten/context/motivering 

Op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en met Europese steun wordt op het grondgebied 
Ronse een fietssnelweg aangelegd die loopt van de grens met Ellezelles tot de grens met 
Russeignies. 
Voor de gedeelten Engelsenlaan-Russeignies, station-Barreelstraat en Mgr. Beylsstraat-Beaufaux is 
het aangewezen dat de stad een samenwerkingsovereenkomst afsluit met de provincie Oost-
Vlaanderen. Deze overeenkomst regelt de bevoegdheden, de kostenverdeling en het beheer van de 
fietssnelweg. 
De provincie Oost-Vlaanderen zal alle kosten dragen verbonden aan het ontwerp en de aanleg van de 
fietsinfrastructuur. Zij zal tevens optreden als aanbestedende overheid. De stad staat in voor de 
kosten voor openbare verlichting (licht als dienst) en natuur- en boscompensatie. De stad zal tevens 
de kosten dragen voor het regulier onderhoud vanaf de voorlopige oplevering en het structureel 
onderhoud vanaf de definitieve oplevering.  

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze samenwerkingsovereenkomst aan de 
goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

5. Goedkeuring eindafrekening voor het stadsaandeel in de herstelling vvan de toplaag in de 
Hoogstraat, de Oswald Ponettestraat en deel van de Engelsenlaan. Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

‐ Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de bevoegdheden 
van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

‐ Verslag 2021/088 van de technische dienst van 1 september 2021  
‐ Vorderingsstaat Farys 

Feiten/context/motivering 

‐ De offerte van Farys voor het stadsaandeel in de herstelling van 6.033m² toplaag in de 
Hoogstraat, de Oswald Ponettesstraat en een deel van de Engelsenlaan werd goedgekeurd bij 
de beslissing van het schepencollege van 15 maart 2021 voor de som van 89.239,95 euro 
exclusief btw en 107.980,30 euro inclusief btw. 

‐ Inmiddels zijn de werken uitgevoerd en werd volgens de definitieve opmeting 5.588m² toplaag 
hersteld. De totale kostprijs voor de werken bedraagt 77.518,40 euro exclusief btw en 93.797,26 
euro inclusief btw. 

‐ Het noodzakelijke krediet is voorzien in de meerjarenplanning 2021 algemene rekening 
2240000 – beleidsitem 02000. 

Besluit: 

Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen voor de eindafrekening voor het stadsaandeel in de herstelling van de 
toplaag in de Hoogstraat, de Oswald Ponettestraat en deel van de Engelsenlaan voor de som van 
77.518,40 euro exclusief btw en 93.797,26 euro inclusief btw. 
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Mobiliteit 

6. Schrijven d.d. 30 augustus 2021 van de Minister van Mobiliteit, de heer Georges Gilkinet, 
inzake de motie tegen de plannen van de NMBS om het stationsloket in Ronse definitief te 
sluiten. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40. 
˗ De gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2021 houdende goedkeuring van een motie tegen 

de plannen van de NMBS om het stationsloket in Ronse definitief te sluiten.  

Relevante documenten 

Schrijven van 30 augustus 2021 van de Minister van Mobiliteit, de heer Georges Gilkinet, inzake het 
voorstel van motie tegen de plannen van de NMBS om het stationsloket in Ronse definitief te sluiten. 

Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 22 februari 2021 werd het voorstel van motie, ingediend door alle 
politieke fracties, tegen de plannen van de NMBS om het stationsloket in Ronse definitief te sluiten, 
goedgekeurd. 

Er werd hieromtrent een schrijven gericht aan de CEO van de NMBS, mevrouw Sophie Dutordoir 
alsook aan de heer Georges Gilkinet, Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit.  

Besluit: 

Artikel 1: 
Kennis te nemen van het schrijven van de Minister van Mobiliteit, de heer Georges Gilkinet, d.d. 30 
augustus 2021 inzake de plannen van de NMBS om het stationsloket in Ronse definitief te sluiten. 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Leven en welzijn 

7. Goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst tussen Stad Ronse en OCMW Ronse voor 
het project 'Automatische vrijetijdspas'. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56. 
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 januari 2021 betreffende de 
‘Overeenkomst nummer 20/106 met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake de 
mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Stad 
Ronse, voor de automatische toekenning van aanvullende rechten’. 
De beslissing van de gemeenteraad van 21 januari 2021 houdende kennisname van de 
Overeenkomst nummer 20/106 met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid inzake de 
mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Stad 
Ronse, voor de automatische toekenning van aanvullende rechten. 

Relevante documenten 

Verwerkingsovereenkomst tussen Stad Ronse en OCMW Ronse betreffende de ’Automatische Vrije 
Tijds-pas’. 

Feiten/context/motivering 

De stad Ronse heeft een sterk vrijetijdsaanbod. Sport, cultuur en spel zijn immers zeer belangrijk voor 
de ontplooiing en het welzijn van de inwoners. Om deelname aan vrije tijd voor alle bewoners 
toegankelijk te maken werd reeds lange tijd geleden in Ronse een kortingspas ontwikkeld : ‘de Vrije 
Tijds-pas’. 
Deze VT-pas kan door alle Ronsenaars worden aangekocht voor 5 EUR en geeft toegang tot een 
korting op tal van activiteiten van de stad. Op vertoon van de VT-pas krijgt de inwoner een korting op: 
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 Het volledig aanbod van het Cultuurcentrum De Ververij. 
 Alle sportkampen en lessenreeksen georganiseerd door het lokaal bestuur. 
 De vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren georganiseerd door het lokaal bestuur. 

De VT-pas kan aangevraagd worden bij de verschillende vrijetijdsdiensten of bij de inschrijving voor 
een bepaalde activiteit. 
Deze pas is steeds geldig vanaf 1 september van een lopend kalenderjaar tot en met 31 augustus van 
het volgende jaar. 
Daarnaast bestaat ook een regeling voor kwetsbare gezinnen in Ronse (OMNIO-statuut, 
schuldbemiddeling…). Hiervoor doet de stad een extra inspanning met de VT1-pas. Deze VT1-pas is 
uniek omdat deze niet alleen kortingen biedt op de activiteiten georganiseerd door de stad, maar ook 
op jaarabonnementen of inschrijvingen bij de deelnemende lokale sportclubs, cultuur- en 
jeugdverenigingen. 
Op vertoon van de VT-pas krijgt de inwoner van Ronse een korting op: 

 Het volledig aanbod van het Cultuurcentrum De Ververij. 
 Alle sportkampen en lessenreeksen georganiseerd door het lokaal bestuur. 
 De vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren georganiseerd door het lokaal bestuur. 
 Alle activiteiten georganiseerd door de dienst toerisme. 
 Alle activiteiten georganiseerd door de bibliotheek. 
 Inschrijvingsgelden bij de Kunstacademie Vlaamse Ardennen. 
 Inschrijvingsgelden of jaarabonnementen van de deelnemende verenigingen. 

Jaarlijks ontvangen de mensen die in aanmerking komen voor deze VTP1 automatisch de VT-pas 
samen met een brochure die informeert over de kortingen waartoe de pas recht geeft. Bewoners die 
na de periode van de automatische verdeling in schuldhulpverlening of bijzonder omstandigheid 
terechtkomen, krijgen na evaluatie door de sociale diensten een VT-pas in het Sociaal Huis. 
Om dubbele registratie te vermijden (sommige personen zullen zowel gekend zijn bij het OCMW als bij 
de Stad inzake het recht op verhoogde tegemoetkoming) is het aangewezen dat de gegevens worden 
uitgewisseld omtrent welke personen reeds via de stad een Vrijetijdspas ontvangen op basis van de 
lijst van de Kruispuntbank. 
Omgekeerd, omwille van het versterkt beroepsgeheim geldend voor het OCMW is het niet 
aangewezen dat het OCMW hun gegevens deelt met de stad. 
Daar Stad Ronse en OCMW Ronse nog steeds 2 aparte rechtspersonen zijn moet in het kader van de 
GDPR-wetgeving tussen de beide besturen een verwerkingsovereenkomst afgesloten worden. 
Doel van deze werwerkingsovereenkomst en project : de verwerking van adresgegevens van 
inwoners met een domicilie in RONSE die via de dienst Vrije tijd Stad Ronse recht hebben op een 
Vrijetijdspas en die genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Dit ten behoeve van het verhogen 
van de toegang tot deze Vrijetijdspas van OCMW-cliënten en het vermijden van dubbele uitgifte van 
deze pas. 
Het project ‘Verhogen van de toegang tot de Vrijetijdspas voor de personen die nog niet genieten van 
deze pas doch op basis van verhoogde kwetsbaarheid hier wel recht op hebben’ is een project, 
waarbij dit gebeurt via : : 

 Individuele begeleiding van personen of gezinnen bij het OCMW Ronse: hun noden 
bevragen op vlak van vrijetijd, op basis daarvan gericht doorverwijzen, vertrouwen 
opbouwen en praktisch ondersteunen. 

 Een aanspreekpunt zijn voor personen of gezinnen in individuele hulpverlening bij het 
OCMW Ronse m.b.t. de ‘automatische vrijetijdspassen’ en informatie op maat aanbieden. 

 Drempels en toegang naar het vrijetijdsaanbod verlagen door het verlenen van een 
Vrijetijdspas door het OCMW volgens het vigerende reglement. 

 Het sociale netwerk van gezinnen vergroten en verstevigen. 
 Het informeren van personen of gezinnen in individuele hulpverlening  over het feit dat enkel 

de noodzakelijke gegevens worden gebruikt om een ‘automatische vrijetijdspas’ te verlenen 
en dat deze gegevens enkel voor dit doel mogen gebruikt worden. 

 Het door het OCMW Ronse ingeven van deze gegevens in het midoffice programma ‘CRM’ 
waardoor een uniek nummer van pas kan worden gegenereerd.  

Doelgroep voor het OCMW: 
 Het project richt zich op alle personen of gezinnen die cliënt zijn bij het OCMW Ronse, 

gedomicilieerd zijn in RONSE en voldoen aan de voorwaarden. Concreet gaat het om alle 
personen of gezinnen die : 

o Hun inkomen lager is dan het leefloon als samenwonende en gezin +10 %  
o Hun inkomen lager is dan het leefloon als alleenstaande + 20 % 
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o Een dossier schuldbemiddeling hebben bij het OCMW Ronse met een schuldenlast 
en maximum 5.000 EUR spaargeld bezitten 

o Zich in een precaire situatie bevinden en waarbij uit het sociaal en financieel 
onderzoek blijkt dat zij recht hebben op een vrijetijdspas categorie 1. 

De verwerkingsovereenkomst Stad-OCMW inzake de Automatische Vrijetijdspas dient door beide 
besturen goedgekeurd te worden. 
Deze verwerkingsovereenkomst Stad-OCMW wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan Gemeenteraad 
en OCMW-raad. 

Advies 

De informatieveiligheidsconsulent gaf positief advies. 
Het afdelingshoofd Leven en Welzijn gaf positief advies. 
Het afdelingshoofd Vrije Tijd gaf positief advies. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de verwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en het OCMW 
Ronse voor het verwerken van de gegevens in het kader van de ‘Automatische vrijetijdspas’. 
Artikel 2:  
Aan de voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze aangelegenheid voor te leggen aan de 
gemeenteraad ter bekrachtiging. 
 

8. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 
2020 voor de samenwerkingsovereenkomst met Kopa Oost-Vlaanderen vzw in functie van 
het aanbieden van Nederlands op de werkvloer. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
Beslissing van de gemeenteraad van 30 augustus 2021 wat betreft de samenwerkingsovereenkomst 
lokaal sociaal beleid met Kopa Oost-Vlaanderen vzw. 
Het artikel 4, 5, 6 en 7 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Kopa Oost-
Vlaanderen vzw. 

Relevante documenten 

Verantwoordingsstukken van Kopa Oost-Vlaanderen vzw: 
 Inhoudelijke nota 
 Financiële nota met bewijsstukken 

Feiten/context/motivering 

Kopa Oost-Vlaanderen vzw maakte hun jaarrapportage 2020 over aan het lokaal bestuur. Dit is een 
inhoudelijk en financieel verslag van het werkingsjaar 2020. 
Vzw Kopa Ronse is ontbonden op 31 december 2019. De werking is overgedragen naar VZW Kopa 
Oost-Vlaanderen.  
De personeelsleden zijn overgenomen door Kopa Oost-Vlaanderen.  
De gemeenteraad van 30 augustus 2021 zette de samenwerkingsovereenkomst lokaal social beleid 
met vzw Kopa Ronse stop vanaf 1 januari 2020 en keurde de samenwerkingsovereenkomst lokaal 
sociaal beleid met Kopa Oost-Vlaanderen vzw goed vanaf 1 januari 2020. 
Ondertussen werden de lessen Nederlands op de werkvloer verder gezet door de organisatie. 
De personeelskosten zijn voor het werkingsjaar 2020 lager door Covid 19. De personeelsleden waren 
tijdelijk werkloos van 23 maart 2020 tot 20 mei 2020. 
Voor al hun vzw's is er beslist om geen huur, verwarming, elektriciteit en water aan te rekenen, 
aangezien dit niet meer gefinancierd wordt door subsidies van de overheden. Hierdoor zijn de 
werkingskosten lager dan voorheen. 
 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Kopa vzw in functie van het lokaal 
sociaal beleid – opleiding en tewerkstelling 
 
Inhoudelijke evaluatie 
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Zie algemene evaluatie 
 
Financiële evaluatie: 
 
Inkomsten 2020: 
Voorschotten Stad Ronse: 79.036,20 EUR 
Andere ontvangsten: - PC 329 4.968,34 EUR 
 Gift ABVV 296,15 EUR 
Totaal:   84.300,69 EUR 
 
Verantwoorde uitgaven 2020: 
Personeelskosten: 87.055,36 EUR 
Werkingskosten: 6.027,13 EUR 
Totaal:   93.082,49 EUR 
 
Voorziene subsidie 2020:  87.818,00 EUR 
 
 
Te betalen saldo 2020: 87.818,00 EUR - 79.036,20 EUR =  8.781,80 EUR 
 

Besluit: 

Enig artikel:  
Het saldo van 8.781,80 EUR voor werkingsjaar 2020 wordt uitbetaald aan Kopa Oost-Vlaanderen 
vzw in het kader van de samenwerkingsovereenkomst voor het aanbieden van Nederlands op de 
werkvloer. De storting gebeurt op rekeningnummer: BE77 8791 3086 0142 met vermelding ‘LSB – luik 
opleiding en tewerkstelling'. 

Jan Foulon (schepen, CD&V) verlaat de zitting. 

9. Samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid. Werkingsverslag en afrekening 
2020 voor de samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort Begeleid Werk. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56. 
Beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2019 voor wat betreft de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Grijkoort-Begeleid Werk vzw in functie van het 
Lokaal Sociaal Beleid – Armoedebestrijding/Opleiding/Tewerkstelling. 
De artikelen 3 tot en met 7 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ronse en Grijkoort 
Begeleid Werk vzw. 

Relevante documenten 

Het werkingsverslag Grijkoort Begeleid Werk vzw 2020 en correctie in het kader van de bestaande 
samenwerkingsovereenkomst lokaal sociaal beleid 2020-2022. 
De evaluatiefiche 2020 in het kader van de overeenkomst lokaal sociaal beleid 2020-2022 met 
Grijkoort Begeleid Werk vzw. 

Feiten/context/motivering 

De organisatie maakte op 14 juli 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 Grijkoort Begeleid Werk vzw in functie 
van het lokaal sociaal beleid – armoedebestrijding/opleiding en tewerkstelling 
Afdelingen: strijkwinkel/sociaal restaurant De Pepermolen/poetsdienst/Sociale Kruidenier 
Kaboes 
Afrekening 2020 
 
Inhoudelijke evaluatie 
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zie algemene evaluatie : Werkingsverslag 2020 
 
 
Financiële evaluatie: 
 
Ontvangsten 2020: 
Omzet: 412.438,00 EUR 
Loonsubsidies andere overheden: 813.221,00 EUR 
Andere inkomsten/opbrengsten: 42.788,,00 EUR 
Voorschotten Stad Ronse: 94.090,52 EUR 
Totaal: 1.362.537,52 EUR 
 
Verantwoorde uitgaven 2020: 
 
Totaal: 1.399.532,00 EUR 
 
Voorziene subsidie 2020: 
Overeenkomst 2020-2022 :sociaal restaurant / strijkwinkel : 104.454,00 EUR 
Totaal: 104.454,00 EUR 
 
 
 
Te betalen saldo 2020: 104.454,00 EUR - 94.090,52 EUR = 10.454,48 EUR 

De huidige samenwerkingsovereenkomst loopt over de periode 2020-2021-2022. 
In het werkingsverslag 2020 wordt voor Kaboes vermeld :  

‘Kaboes stond in 2020 voor een enorme uitdaging met de Covidcrissis.  Enerzijds was er een 
zeer grote toevloed naar Kaboes door kwetsbare gezinnen en anderzijds moesten we onze 
werking reorganiseren en covid proof organiseren. 
Vermits we denken dat het aantal kwetsbare gezinnen die we wekelijks bereiken niet zal 
afnemen hebben we besloten onze vaste medewerker nu full time op Kaboes in te gaan 
inzetten . Dit zal een meerkost van ongeveer 15 000 euro zijn.’ 

Om die reden vraagt Grijkoort Begeleid Werk vzw formeel om binnen het kader van het 
Armoedebeleidsplan hun convenant te verhogen met 10 000 EUR om de werking van Kaboes te 
bestendigen. Hiertoe wordt het bestuur uitgenodigd om op een vrijdag de concrete werking van 
Kaboes te komen bezichtigen zodat zij hun vraag kracht kunnen bij zetten. 
 
In het kader van de opmaak van het toekomstig Armoedebeleidsplan zal deze vraag mee opgenomen 
worden bij het aspect van de convenanten. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het werkingsverslag 2020 van Grijkoort Begeleid Werk vzw. 
Artikel 2:  
Akkoord te gaan met het uit te betalen saldo 2020 ten bedrage van 10.454,48 EUR. 
 

Vrije tijd 

10. Voorstel aanpassing intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten 2021-2022 ten 
gevolge van sluiting zwembad.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

Bijlage 1: Berekening en voorstel voor gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst voor 2021-
2022, aangepast ten gevolge van de sluiting van het zwembad 
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Feiten/context/motivering 

De afgesloten samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende gemeenten betreffende het 
school- en/of publiekszwemmen starten in september 2021 tot augustus 2022, zoals contractueel 
overeengekomen, voor hun 3de jaargang. 
Gezien de sluiting van het zwembad, kan de stad Ronse, de voorwaarden zoals opgenomen in de 
overeenkomsten, niet nakomen voor het schooljaar 2021-2022. 
Om de goede samenwerking met de verschillende partners te behouden, alsook de vernieuwing van 
de contracten in september 2022 voor 3 jaar te bestendigen, werd een voorstel uitgewerkt voor elke 
respectievelijke gemeente, in functie van de opgenomen contractuele voorwaarden, om zo, na 
heropening, onze  gegarandeerde bezetting en inkomsten voor het zwembad te vrijwaren. 
Zoals in de bijlage wordt voorgesteld, werd de te betalen premie opgedeeld in functie van het aantal 
maanden er, in normale omstandigheden, effectief gezwommen wordt. Dit voor zowel school- als 
publiekszwemmen. Op deze wijze kunnen we, na heropening, de te betalen premie bepalen voor de 
resterende maanden dat er kan gezwommen worden tot het einde van de overeenkomst in augustus 
2022. 
Als extra tegemoetkoming, krijgen de partners momenteel de kans om tijdens de voorziene 
zwemuren, gratis gebruik te maken van de sporthal. 
Bij goedkeuring van dit voorstel, zou er met de gemeentebesturen een afspraak worden gemaakt, 
waar er persoonlijk wordt langs gegaan, om dit voorstel uit te leggen en tevens wat duiding te geven 
omtrent het voorval in het zwembad. We zijn van mening dat dit ten zeerste zal geapprecieerd worden 
door onze partners, en dat dit de verder samenwerking enkel kan bevorderen. 

Adviezen/visum 

Positief advies omtrent dit voorstel, na overleg met financieel directeur Jurgen Soetens. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van b ijlage 1:Het voorstel ter aanpassing van de intergemeentelijke 
samenwerkingsovereenkomsten ten gevolge van de sluiting van het zwembad 
Artikel 2: 
Het college geeft goedkeuring voor: 
* Het voorstel ter aanpassing van de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten voor elke 
respectievelijke gemeente. 
* Een afspraak te maken zodoende het voorstel persoonlijk voor te leggen aan de respectievelijke 
gemeentebesturen, alsook de partners kort te briefen over de situatie in het zwembad. 
 

11. Vraag uit te betalen projectsubsidies en adviezen Cultuurlink. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 56 
- Het reglement dat betrekking heeft op subsidiëring in het kader van de Cultuurraad 

Relevante documenten 

- Advies Cultuurlink voor uitbetalen projectsubsidie Okra 
- Advies Cutluurlink voor uitbetalen projectsubsidies deelnemende verenigingen Cultuurweekend 

Feiten/context/motivering 

Het College wordt gevraagd akkoord te gaan met het uitbetalen van 
 een projectsubsidie aan Okra Ronse van 750 € 
 een projectsubsidie voor deelname aan het Cultuurweekend Cultuurlink aan volgende 

verenigingen: 
o Fotoclub Ronse voor een bedrag van € 200 
o Theater VTV voor een bedrag van € 200 
o Okra Ronse voor een bedrag van € 100 
o Vrijzinnig Ronse voor een bedrag van € 200 
o Reuzendragers Ronse voor een bedrag van € 100 
o B’ho Qi voor een bedrag van € 100 
o Samenlevingsopbouw voor een bedrag van € 200 
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Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het uitbetalen van een projectsubsidie aan Okra Ronse (BE85 8333 7140 7206)  
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het uitbetalen van een projectsubsidie voor deelname aan Cultuurweekend 
Cultuurlink aan  

o Fotoclub Ronse voor een bedrag van € 200 (BE03 7370 3148 0684) 
o Theater VTV voor een bedrag van € 200 (BE64 7995 0759 6352 
o Okra Ronse voor een bedrag van € 100 (BE85 8333 7140 7206)  
o Vrijzinnig Ronse voor een bedrag van € 200  
o Reuzendragers Ronse voor een bedrag van € 100 (BE45 9531 4867 4289) 
o B’ho Qi voor een bedrag van € 100 
o Samenlevingsopbouw voor een bedrag van € 200 

 

12. Uitbetaling Kampcheque 2021 - Beslissing 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Feiten/context/motivering 

Jaarlijks worden de erkende jeugdwerkinitiatieven vanuit het Lokaal Bestuur (Stedelijke Jeugddienst) 
extra ondersteund door middel van een “kamppakket”. 
In het verleden bestond dit kamppakket uit fluohesjes, ecologische schoonmaakproducten of  
EHBO – materiaal,… 
Wat dit werkingsjaar betreft, werd er voor een niet – specifieke kampcheque ter waarde van € 200 
gekozen. Op die manier kunnen erkende jeugdwerkinitiatieven via deze kampcheque tegemoet 
komen aan hun specifieke kampnoden en – behoeftes. 
Concreet gaat het om de volgende erkende jeugdwerkinitiatieven die aanspraak kunnen maken op 
een ondersteuningsbedrag van € 200: Chiro OndergRonse, FOS De Ouistiti’s, Kadetten Ronse, 
Ridders van de Fiertel, Ronse, Scouting Durendael en Ritmo Ronse. 

Voordracht 

CBS 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het uitbetalen van een financiële ondersteuning (onder de vorm van een 
kampcheque) ten bedrage van € 200 aan Chiro OndergRonse, FOS “De Ouistiti’s”, Kadetten Ronse, 
Ridders van de Fiertel, Ronse, Scouting Durendael en Ritmo Ronse. 
Artikel 2: 
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de financiële ondersteuning ten bedrage van € 200 uit 
te betalen op rekeningnummer BE63 7370 2004 3601 op naam van Delmeire Jordan, met vermelding 
van “kampcheque 2021”. 
Artikel 3: 
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de financiële ondersteuning ten bedrage van € 200 uit 
te betalen op rekeningnummer BE71 2850 3426 4469 op naam van 157ste FOS “De Ouistiti’s”met 
vermelding van “kampcheque 2021”. 
Artikel 4: 
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de financiële ondersteuning ten bedrage van € 200 uit 
te betalen op rekeningnummer BE63 0015 9981 2108 op naam van Kadetten Ronse, met vermelding 
van “kampcheque 2021”. 
Artikel 5: 
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de financiële ondersteuning ten bedrage van € 200 uit 
te betalen op rekeningnummer BE96 7370 2351 8705 op naam van Cornelus Victor, met vermelding 
van “kampcheque 2021”. 
Artikel 6: 
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Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de financiële ondersteuning ten bedrage van € 200 uit 
te betalen op rekeningnummer BE50 9530 3449 8118 op naam van Durendael vzw, met vermelding 
van “kampcheque 2021”. 
Artikel 7: 
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven de financiële ondersteuning ten bedrage van € 200 uit 
te betalen op rekeningnummer BE25 0635 7134 4482 op naam van Ritmo Ronse, met vermelding van 
“kampcheque 2020”. 
Artikel 8: 
Het bedrag van € 1200 aan te rekenen op budget 2021 – begrotingsartikel 07500/6490000 
(Toegestane werkingssubsidies). 
 

13. Eindafrekening renovatiesubsidies Kadetten Ronse (Beslissing) 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 

Feiten/context/motivering 

Binnen de begroting 2021 is op artikelnummer 07500/6490000 een bedrag van € 10.000 aan 
werkingssubsidies ingeschreven. Concreet betekent dit dat erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen 
rekenen op een financiële ondersteuning wanneer ze werken uitvoeren aan hun eigen lokalen, met 
het oog op het veiliger en aangepaster maken van de lokalen aan de noden van hun vereniging en 
haar leden. 
Door het voorzien van deze werkingssubsidie willen het Lokaal Bestuur en de Stedelijke Jeugddienst 
verder werk blijven maken van “jeugdinfrastructuur”. 
Concreet betekent dit dat wanneer erkende jeugdwerkinitiatieven werk maken van het verhogen, 
verbeteren van de brandveiligheid van hun lokalen, deze kosten voor 100% vergoed worden. 
Voor het uitvoeren van renovatie- of verbouwingswerken kunnen erkende jeugdwerkinitiatieven een 
subsidie krijgen waarbij 80% van de gemaakte onkosten in aanmerking voor subsidiëring kunnen 
komen. 
De te volgen procédure is dat er aan de hand van een offerte een voorschot ten bedrage van 50% van 
de totale kostenraming uitbetaald wordt. Na het indienen van alle nodige bewijsstukken (facturen,…) 
wordt de definitieve berekening opgemaakt en het resterende saldo uitbetaald. 
Wanneer het erkende jeugdwerkinitiatief ervoor kiest om de werken te prefinancieren, gebeurt de 
afrekening en terugbetaling pas na voltooiing van de werken. 
Zo dienden Kadetten Ronse eind 2020 een aanvraag in tot het bekomen van een subsidie voor het 
plaatsen van een nieuwe keuken in en uitvoeren van bijhorende werken aan hun jeugdlokalen, 
gelegen in de Waatsbruggestraat te Ronse. 
Op de collegezitting van 7 december 2020 werd deze aanvraag behandeld en in dit dossier werden 
vervolgens reeds de volgende bedragen uitbetaald: € 3.345,36 (voorschot aan de hand van een 
prijsbestek), € 2.967,44 (eindafrekening renovatiedossier) en € 213 (plaatsen branddeur). 
Op de collegezitting van 7 juni 2021 werd beslist akkoord te gaan met het betalen van een factuur 
voor achterstallig aangerekende BTW. 
Deze factuur aan achterstallig aangerekende BTW bedraagt € 1.077,11. 
Concreet betekent dat er nog € 861,69 (80% van de totaalfactuur) aan renovatiesubsidies uitgekeerd 
kan worden. 
Aangezien er geen sprake was van prefinanciering door de Kadetten Ronse, werd er in eerste 
instantie reeds een voorschot van € 430,84 uitbetaald. 
Aangezien de Kadetten Ronse ondertussen de voltallige factuur vereffend hebben, kan er overgegaan 
worden tot het betalen van het resterende bedrag ten bedrage van € 430,85. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met het betalen van de restfactuur ten bedrage van € 430,85. 
Artikel 2:  
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven om de resterende renovatie/verbouwingssubsidie ten 
bedrage van € 430,85 uit te betalen op rekeningnummer BE63 0015 9981 2108 op naam van 
Kadetten Ronse. 
Artikel 3:  
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Het bedrag van € 430,85 aan te rekenen op begrotingsartikel 07500/6490000 (budget 2021 – 
Toegestane Werkingssubsidies). 
 

14. Uitbetaling renovatiesubsidies Ridders van de Fiertel - beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 

Relevante documenten 

Facturen en betalingsbewijzen. 

Feiten/context/motivering 

Binnen de begroting 2020 is op artikelnummer 07500/6490000 een bedrag van € 10.000 aan 
werkingssubsidies ingeschreven. Concreet betekent dit dat erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen 
rekenen op een financiële ondersteuning wanneer ze werken uitvoeren aan hun eigen lokalen, met 
het oog op het veiliger en meer aangepast maken van de lokalen aan de noden van hun vereniging en 
haar leden. 
Door het voorzien van deze werkingssubsidie willen het Lokaal Bestuur en de Stedelijke Jeugddienst 
verder werk blijven maken van “jeugdinfrastructuur”. Cfr. vroegere jeugdbeleidsplannen. 
 

Concreet betekent dit dat wanneer erkende jeugdwerkinitiatieven werk maken van het verhogen, 
verbeteren van de brandveiligheid van hun lokalen, deze kosten voor 100% vergoed worden. 
Voor het uitvoeren van renovatie- of verbouwingswerken kunnen erkende jeugdwerkinitiatieven een 
subsidie krijgen waarbij 80% van de gemaakte onkosten in aanmerking voor subsidiëring kunnen 
komen. 
Er is een plafond van € 5.000 per jaar en € 10.000 verspreid over 5 jaar voorzien. 
 

De te volgen procédure is dat er aan de hand van een offerte een voorschot ten bedrage van 50% van 
de totale kostenraming uitbetaald wordt. Na het indienen van alle nodige bewijsstukken (facturen,…) 
wordt de definitieve berekening gemaakt en het resterende saldo uitbetaald. 
Wanneer het erkende jeugdwerkinitiatief ervoor kiest om de werken te prefinancieren, gebeurt de 
afrekening en terugbetaling pas na voltooiing van de werken. 
 

Ridders van de Fiertel, Ronse dienden een aanvraag in tot het bekomen van een subsidie voor het 
plaatsen van een nieuw dak op hun jeugdlokalen, gelegen in de I.S. Maghermanlaan 54. 
 

Uit de facturen blijkt dat de totale kost voor deze werken € 19.039,58 (BTW inclusief) bedraagt. 
De Ridders van de Fiertel, Ronse hebben er voor gekozen om deze werken te prefinancieren. 
 

Op de algemene vergadering van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd dd° 8 mei laatstleden is beslist 
om voor de komende 3 jaar € 5.000 van de globale subsidiepot aan renovatiesubsidies  
(€ 10.000) voor te behouden voor de Ridders van de Fiertel, Ronse. 
 
Rekening houdende met de grootte en zware financiële kost van de uitgevoerde werken, willen wij 
vanuit de Stedelijke Jeugddienst aan het schepencollege vragen om akkoord te gaan met de betaling 
van een renovatiesubsidie van € 5.000 per jaar en dit voor de komende drie opeenvolgende jaren. 
 

Voordracht 

CBS 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de aanvraag van Ridders van de Fiertel, Ronse voor het bekomen van een 
renovatiesubsidie voor het plaatsen van een nieuw dak op hun lokaal, gelegen in de I.S. 
Maghermanlaan 54 te Ronse.. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het uitbetalen van € 5.000 aan renovatiesubsidies en dit voor de komende 3 
opeenvolgende jaren.  
Artikel 3: 
Aan de Financiële Dienst de opdracht te geven om de renovatiesubsidie ten bedrage van € 5.000 uit 
te betalen op rekeningnummer BE96 7370 2351 8705 op naam van Cornelus Victor. 
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Artikel 5: 
Het bedrag van € 5.000 aan te rekenen op begrotingsartikel 07500/6490000 (budget 2021 – 
Toegestane Werkingssubsidies). 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Vrije tijd 

15. Organisatie openlucht cinéma in de wijk Scheldekouter.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 66 

Feiten/context/motivering 

De aanvraag voor een openlucht cinéma op 25 september 2021 voor de bewoners van de 
Scheldekouter heeft het licht op groen gekregen gekregen op de evenementencel.  
De openlucht cinéma wordt georganiseerd door Samenlevingsopbouw met partners, de Nieuwe 
Haard, Cultuurdienst en Lejo. 
De openlucht cinéma vindt plaats aan de  appartementsblok nr 1 van de wijk Scheldekouter. 
Er worden twee filmmomenten voorzien. Een film moment voor de kinderen om 16:00u. Vervolgens 
een film omstreeks 19:00.  
Einde van de activiteiten om 21:30u 
De terrassen van het appartementsgebouw zullen hier als zittribune gebruikt worden voor de 
bezoekers. (max 100 per filmmoment)  
De nodige COVID maatregelen zullen nageleefd worden.  
Bubbels zullen op een veilige afstand van elkaar geplaatst worden. 
Er wordt gewerkt met een  aparte in –en uitgang. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Toestemming te geven voor de organisatie van een openlucht cinéma op de Scheldekouter.  
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