
 

 

 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeente- 
en OCMW-raad 
 

 
Ronse, woensdag 10 november 2021 
 

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

Locatie: TIO 3 - Zaal 'Bistro', Oscar Delghuststraat 60 Ronse 

AGENDA GEMEENTERAAD 

Punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 
1. Politiezone Ronse.                                                                                                              

Politiebegroting 2021.                                                                                      
Begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst en buitengewone dienst van het dienstjaar 
2021.                                                                                                                                     
Vaststelling. 

2. Politie.                                                                                                                                          
Begroting van het dienstjaar 2022 van de Politiezone Ronse.                                              
Vaststelling. 

3. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                                  
Aanpassing nummer 2 van het meerjarenplan 2020-2025.                                                    
Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                      

Grondverkopen voor 3 appartementen met aanhorigheden waarvan 1 appartement gelegen 
binnen de residentie Zelus en 2 appartementen gelegen binnen de residentie Catillus.  
Goedkeuring. 

5. Renovatie van de kleedkamers op de sportzone 't Rosco. Goedkeuring van het bestek met 
inbegrip van de lastvoorwaarden, de raming en het ontwerp en goedkeuring van de 
gunningswijze. 

Leven en welzijn 
6. Armoedebeleidsplan Ronse 'Samen voor meer kansen voor iedereen’ voor de periode 

2020-2025 en financieel plan met timing en budget.                                                         
Goedkeuring. 

Vrije tijd 
7. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                                       

Algemene afspraken betreffende de functiebeschrijving en de evaluatie (evaluatiereglement) 
voor het gesubsidieerd personeel van het onderwijs.                                                     
Goedkeuring. 

8. Kunstacademie Vlaamse Ardennen.                                                                                        
Aanpassing van de ‘Overeenkomst leren in alternatieve leercontext’.                            
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
9. Gaselwest.                                                                                                                           

Bespreking en goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van 21 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 



 

 

10. Opdrachthoudende Vereniging TMVW ov.                                                                              
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
van 17 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

11. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                               
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 14 december 2021 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

12. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, IVLA. 
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 16 december 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.             
Beslissing. 

13. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                               
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 21 december 
2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                                    
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
14. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen - 

eGov inzake het geografisch informatiesysteem (GIS).                                                    
Goedkeuring. 

 

AGENDA OCMW-RAAD 

Punten van de openbare zitting 

Leven en welzijn 
1. Sociale dienst.                                                                                                                                

Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO).                                                                                   
Aanpassing van het huishoudelijk reglement naar aanleiding van het gebruik van badges bij 
kindregistraties en het aanrekenen van een kost bij laattijdige afhaling.                                
Beslissing. 

2. Armoedebeleidsplan Ronse ‘Samen voor meer kansen voor iedereen’ 2020-2025 en 
financieel plan met timing en budget.                                                                                 
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
3. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                                

Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 14 december 2021 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

4. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                               
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 21 december 
2021 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                                                                 
Beslissing. 

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 
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