
 

 

 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeente- 
en OCMW-raad 
 

 
Ronse, vrijdag 29 oktober 2021 
 

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op maandag 
08 november 2021 om 19:00 uur.  De zitting van de OCMW-raad volgt aansluitend op de openbare 
zitting van de gemeenteraad. 

Locatie: TIO3 - Atelier 1, Oscar Delghuststraat 60 Ronse 
 

AGENDA GEMEENTERAAD 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Besluit van de Gouverneur van 11 oktober 2021 houdende goedkeuring van de jaarrekening 
over het financiële boekjaar 2020 van de Stad en het OCMW Ronse.                          
Kennisgeving. 

2. Toekenning van de titel van ere-algemeen directeur aan mevrouw Linda Vandekerkhove. 
Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

3. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                              
Goedkeuring van het ontwerp van statuten voor het woonproject De Stadstuin, voor het 
complex Cronus-Zelus en goedkeuring van het reglement van interne orde.                  
Goedkeuring. 

4. Uitbreiding van het laagspannings- en aardgasnet in de Albert Massezstraat langsheen de 
verkavelingen 9-10 en 11 van De Stadstuin, tussen de Théodule Canfijnstraat en de Oscar 
Delghuststraat.                                                                                                                 
Goedkeuring. 

5. Kosteloze grondafstand van een perceel grond palend aan de Rode Mutslaan te Ronse in 
het kader van de realisatie van de rooilijn van de Rode Mutslaan, buurtweg nummer 5. 
Goedkeuring. 

6. Aankoop van de woning gelegen in de Geraardsbergenstraat nummer 53 voor de realisatie 
van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 1.                              
Goedkeuring. 

7. Aankoop in der minne van verschillende percelen grond in de Geraardsbergenstraat voor 
de realisatie van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 1. 
Goedkeuring. 

Vrije tijd 

8. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                                              
Wijziging van het Academiereglement.                                                                             
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 

9. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.                                                                
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 07 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 



 

 

 
 
 

Organisatieontwikkeling 

10. Stadspersoneel.                                                                                                                     
Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor het jaar 2022.       
Goedkeuring. 

 
 

AGENDA OCMW-RAAD 

Punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 

1. Besluit van de Gouverneur van 11 oktober 2021 houdende goedkeuring van de jaarrekening 
over het financiële boekjaar 2020 van de Stad en het OCMW Ronse.                            
Kennisgeving. 

2. Opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 over het eerste semester van het 
boekjaar 2021.                                                                                                           
Kennisname. 

Verzelfstandiging 

3. Woonzorgcentrum De Linde.                                                                                                    
Overdracht van de erkenning naar vzw De Linde.                                                                  
Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 

4. OCMW-personeel.                                                                                                                   
Overzicht van de verlofdagen en de brug- en compensatiedagen voor het jaar 2022.       
Goedkeuring. 

U kan de dossiers online inkijken via de beveiligde webtoepassing ftp://ftp.ronse.be. Inloggen kan 
met uw gebruikersnaam en paswoord. 
Aan de raadsleden wordt gevraagd het beroepsgeheim en de discretieplicht in acht te nemen. 

 
Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme 


		julien.vandenhoucke@ronse.be
	2021-10-28T12:54:32+0000
	Belgium
	Ik keur dit document goed


		diederik.vanhamme@ronse.be
	2021-10-28T18:14:14+0000
	Belgium
	Ik keur dit document goed




