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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021 

 
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, 
Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, 
Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Philippe Vallez, 
raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur, bijgestaan door de heer Julien Vandenhoucke, 
toekomstig algemeen directeur met ingang van 01 september 2021. 
 
Verontschuldigd: Dominique Opsomer, raadslid.  
 
Verontschuldigd : Ignace Michaux, schepen, voor het agendapunt 01 van de besloten zitting en 
de agendapunten 1 tot en met 4 en agendapunten 7 en 8 van de openbare zitting. 

De voorzitter opent de zitting. 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 05 juli 2021 worden met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
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AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 
01. Politie.                                                                                                                                

Ambtshalve oppensioenstelling van een inspecteur van politie.                                               
Kennisname. 

 
Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 
1. Eedaflegging van de algemeen directeur met ingang van 01 september 2021. 

Aktename. 
2. Besluit van de Gouverneur van 24 juni 2021 houdende goedkeuring van de jaarrekening 

over het financiële boekjaar 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                                                                 
Kennisgeving. 

3. 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. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
4. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                              

Grondverkopen voor 2 woningen met aanhorigheden gelegen in de Ephrem 
Delmottestraat nummers 4 en 10, 3 appartementen met aanhorigheden, 1 in        
residentie Cronus en 2 in Catillus en 3 autostaanplaatsen.                                                        
Goedkeuring. 

5. De Vrijheid.                                                                                                                            
Fase 1 - Aanleg van de parking Familia, aanleg van de Loozebeekstraat, werken aan 
de waterlopen S390 Loozebeek en S385 Molenbeek en de overwelving ervan.                      
Goedkeuring van de eindafrekening der werken. 

6. Nieuw reglement betreffende het openen van sleuven in de wegenis en in de voetpaden.                                                                         
1) Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2020.                                                                                    
2) Goedkeuring van het nieuwe reglement en van de voorwaarden bij het toestaan van 
de vergunning. 

Wonen en omgeving 
7. Oprichting van een meldpunt ter bestrijding van discriminatie op de huurmarkt. 

Goedkeuring. 
8. Oprichting en erkenning van een Landschapspark Vlaamse Ardennen. 

Kandidaatstelling en engagementsverklaring "kandidatuurstelling Vlaamse Ardennen 
als landschapspark".                                                                                                         
Goedkeuring. 

9. Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe Haard" en Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Vlaamse Ardennen.                                                                                                                    
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 30 september 2021, vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger en 
verlenen van volmacht.                                                                                                    
Beslissing. 

10. Vorming van een eengemaakte woonmaatschappij "Woonmaatschappij Vlaamse 
Ardennen" en afbakening van het werkingsgebied.                                                    
Goedkeuring. 
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Leven en welzijn 
11. Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor 

bronopsporing en quarantainecoaching.                                                                              
Verlenging.                                                                                                                 
Goedkeuring. 

12. Lokaal Sociaal Beleid.                                                                                                    
Stopzetten van de samenwerkingsovereenkomst met Kopa Ronse vzw in functie   
van taalcoaching op de werkvloer, voor de periode 2020 tot en met 2022 en bijlage  
en afsluiten van een nieuw convenant met vzw Kopa Oost-Vlaanderen.                           
Goedkeuring. 

Vrije tijd 
13. Wielerevenement "Ronde van Vlaanderen Cyclo”.                                                                              

Goedkeuring van het convenant tussen verschillende gemeentebesturen en Peloton en 
goedkeuring van de overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging 'Ronde 
van Vlaanderen Cyclo'.                                                                                                            
Beslissing. 

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

Intergemeentelijke samenwerking 
15. Welzijnsvereniging Audio.                                                                                                                

1. Kennisname van de jaarrekening 2020.                                                                                                        
2. Toetreding van nieuwe leden: gemeente Assenede en Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk. 
Beslissing. 

 
 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

01. Politie.                                                                                                                                
Ambtshalve oppensioenstelling van een inspecteur van politie.                                               
Kennisname. 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Eedaflegging van de algemeen directeur met ingang van 01 september 2021. 
Aktename. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 163. 
˗ De beslissing van de gemeenteraad van 05 juli 2021 houdende de aanstelling van een 

algemeen directeur bij wijze van mandaathouderschap. 

Feiten/context/motivering 

De heer Julien Vandenhoucke werd door de gemeenteraad in zitting van 05 juli 2021 
aangesteld als algemeen directeur in statutair verband met ingang van 01 september 2021 
met een mandaat van 7 jaar, met een proeftijd van 12 maanden. 

Artikel 163 van het decreet over het Lokaal Bestuur voorziet dat de algemeen directeur na de 
aanstelling volgende eed dient af te leggen tijdens een openbare vergadering van de 
gemeenteraad in handen voor de voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw 
na te komen”.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Over te gaan tot de procedure van eedaflegging, in openbare zitting, waarbij door de heer 
Julien Vandenhoucke als algemeen directeur met ingang van 01 september 2021 volgende 
eed wordt afgelegd in handen van de voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt 
trouw na te komen”.  
Artikel 2: 
Akte te nemen van deze eedaflegging waardoor de heer Julien Vandenhoucke aangesteld is 
als algemeen directeur met ingang van 01 september 2021. 

2. Besluit van de Gouverneur van 24 juni 2021 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                                                                 
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 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

- Het besluit van de Gouverneur van 24 juni 2021 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

Relevante documenten 

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 24 juni 2021 houdende een afschrift 
van het besluit van de Gouverneur.  
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Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 05 juli 2021 werd gunstig advies gegeven aan de jaarrekening 
2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

De jaarrekening van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse werd goedgekeurd door de 
Gouverneur bij besluit van 24 juni 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 van de gemeenteraad. Zodoende wordt het besluit 
van de Gouverneur ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Besluit: 

Enig Artikel:  
Kennis te nemen van het besluit van de Gouverneur van 24 juni 2021 houdende goedkeuring 
van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. 

3. 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 van de gemeenteraad. Zodoende wordt het besluit 
van de Gouverneur ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. 

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. 
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Beheer patrimonium en infrastructuur 

4. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                              
Grondverkopen voor 2 woningen met aanhorigheden gelegen in de Ephrem 
Delmottestraat nummers 4 en 10, 3 appartementen met aanhorigheden, 1 in        
residentie Cronus en 2 in Catillus en 3 autostaanplaatsen.                                                        
Goedkeuring. 

Bevoegdheid /rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

˗ Het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2012 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst publiek-private samenwerking tussen de Stad Ronse en de bvba 
Avaronne voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.  

Relevante documenten  

˗ Verslag 2021/083 van 21 augustus 2021 van de Technische Dienst. 
˗ 8 tabellen van grondverkoop. 
˗ 6 verkoopovereenkomsten. 
˗ 1 aankoop – en verkoopbelofte. 
˗ 1 wederkerige aankoop- en verkoopbelofte. 
˗ 8 ontwerpen van akte. 
˗ Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 

 
Feiten/context/motivering 

De overeenkomst tussen de Stad Ronse en bvba Avaronne regelt onder meer de ter 
beschikking stelling van de gronden aan  de private partner en de prijsbepaling van de 
grondwaarde.  Hierbij werd overeengekomen dat de stad als grondwaarde bij elke verkoop 
11% van de totale verkoopprijs (inclusief bovengrondse parkeerplaatsen en exclusief 
registratierechten, btw en notariskosten) en een forfait voor ondergrondse staanplaats en 
bergingen ontvangt. 

In het kader van het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin ontving het stadsbestuur 8 
ontwerpen van akte en 6 verkoopovereenkomsten, 1 aankoop- en verkoopbelofte en 1 
wederkerige aankoop- en verkoopbelofte : 

˗ op naam van XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor 
een woning met aanhorigheden lot 24.02, gelegen binnen de Stadstuin, zijnde de 
woning Ephrem Delmottestraat nummer 4, met een grondwaarde van 23.540,00 
EURO 

˗ op naam van XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
voor een woning met aanhorigheden lot 24.05, gelegen binnen de Stadstuin, zijnde 
de woning Eprhrem Delmottestraat nummer 10, met een grondwaarde van 
27.170,00 EURO 

˗ op naam van XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een 
appartement met aanhorigheden, gelegen binnen de residentie “Cronus” zijnde 
“App. 16.22”, een berging “B15” en een garage “G2, met een grondwaarde van 
23.909,00 EURO 

˗ op naam van XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een 
appartement met aanhorigheden, gelegen binnen de residentie “Catillus” zijnde 
“App. 19.14”, een berging “B07” en een niet-overdekte autostaanplaats “S43”, met 
een grondwaarde van 25.576,00 EURO 
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˗ op naam van XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een 
appartement met aanhorigheden, gelegen binnen de residentie “Catillus”, zijnde 
“App.18.33”, een garage “G11”, een berging “B23”, een autostaanplaats “P12” en 
een niet-overdekte autostaanplaats “S41”, met een grondwaarde van 46.750,00 
EURO 

˗ op naam van  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX voor een ondergrondse autostaanplaats, gelegen binnen de 
residentie “Catillus”, zijnde autostaanplaats “P06”, met een grondwaarde van  
500,00 EURO 

˗ op naam van XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een 
bovengrondse autostaanplaats, gelegen binnen residentie “Catillus”, zijnde een 
niet-overdekte autostaanplaats “S35”, met een grondwaarde van 847,00 EURO  

˗ en op naam van XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
voor een bovengrondse autostaanplaats, gelegen binnen de residentie “Catillus”, 
zijnde een niet-overdekte autostaanplaats “S42”, met een grondwaarde van 847,00 
EURO. 

Voordracht  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een woning met 
aanhorigheden lot 24.02, gelegen binnen de Stadstuin, zijnde de woning Ephrem 
Delmottestraat nummer 4, met een grondwaarde van 23.540,00 EURO goed. 
Artikel 2 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een woning met 
aanhorigheden lot 24.05, gelegen binnen de Stadstuin, zijnde de woning Eprhrem 
Delmottestraat nummer 10, met een grondwaarde van 27.170,00 EURO goed. 
Artikel 3 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met 
aanhorigheden, gelegen binnen de residentie “Cronus”, zijnde “App. 16.22”, een berging “B15” 
en een garage “G2, met een grondwaarde van 23.909,00 EURO goed. 
Artikel 4 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met aanhorigheden, 
gelegen binnen de residentie “Catillus”, zijnde “App. 19.14”, een berging “B07” en een niet-
overdekte autostaanplaats “S43”, met een grondwaarde van 25.576,00 EURO goed. 
Artikel 5 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een appartement met 
aanhorigheden gelegen binnen de residentie “Catillus”, zijnde “App.18.33”, een garage “G11”, 
een berging “B23”, een autostaanplaats “P12” en een niet-overdekte autostaanplaats “S41”, 
met een grondwaarde van 46.750,00 EURO goed. 
Artikel 6 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX voor een ondergrondse 
autostaanplaats, gelegen binnen de residentie “Catillus”, zijnde autostaanplaats “P06”, met 
een grondwaarde van 500,00 EURO goed. 
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Artikel 7 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een bovengrondse autostaanplaats gelegen binnen 
residentie “Catillus”, zijnde een niet-overdekte autostaanplaats “S35”, met een grondwaarde 
van 847,00 EURO goed. 
Artikel 8 : 
Keurt de grondverkoop binnen het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin op naam van 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voor een bovengrondse 
autostaanplaats gelegen binnen de residentie “Catillus”, zijnde een niet-overdekte 
autostaanplaats “S42”, met een grondwaarde van 847,00 EURO goed. 

Het agendapunt 5 (De Vrijheid. Fase 1 – Aanleg van de parking Familia, aanleg van de 
Loozebeekstraat, werken aan de waterlopen S390 Loozebeek en S385 Molenbeek en de 
overwelving ervan. Goedkeuring van de eindafrekening der werken.) en het agendapunt 
6 (Nieuw reglement betreffende het openen van sleuven in de wegenis en in de 
voetpaden. 1) Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2020. 2) 
Goedkeuring van het nieuwe reglement en van de voorwaarden bij het toestaan van de 
vergunning.) worden behandeld na het agendapunt 15. 

Wonen en omgeving 

7. Oprichting van een meldpunt ter bestrijding van discriminatie op de huurmarkt. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid Artikel 41 inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het Lokaal 
Woonbeleid, artikel 15, 6° omtrent de verplichte installatie van een meldpunt voor 
problematische situaties op het vlak van wonen, waar minstens meldingen van 
discriminatie op de private huurmarkt gedaan kunnen worden. 

˗ De gemeenteraadsbeslissing van 02 september 2019 omtrent de deelname aan het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsproject Lokaal Woon- en Energiebeleid.  

 
Relevante documenten 

Nota d.d. 02 augustus 2021 van XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, huisvestingsambtenaar, aan 
de gemeenteraad, in verband met de installatie van een meldpunt discriminatie huurmarkt. 
 
Feiten/context/motivering 

Het Vlaams actieplan tegen discriminatie op de private huurmarkt stelt dat elke burger 
discriminatie op de huurmarkt op een laagdrempelige wijze moet kunnen melden bij een lokaal 
bestuur. Om dit te realiseren verplicht de overheid elke gemeente die is aangesloten bij een 
IGS-project om een fysiek meldpunt voor problematische situaties op vlak van wonen op te 
richten, waar minstens meldingen van discriminatie op de private huurmarkt kunnen worden 
gedaan.   

Het is aan het lokaal bestuur om te kiezen voor een minimale, dan wel een maximale invulling 
van het meldpunt. Minimaal kan je er terecht om discriminatie op de private huurmarkt te 
melden, maximaal om er ook andere vormen van problematische woonsituaties te melden. 
Een maximale invulling heeft enkel zin wanneer aan alle meldingen gevolg gegeven kan 
worden.  
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Het meldpunt helpt de burger bij het invullen van het online meldingsformulier van Unia. Het 
meldpunt heeft geen bevoegdheid om zelf gevolg te geven aan een melding. Daar is enkel 
Unia bevoegd voor. Het meldpunt kan wel de burger helpen om te beoordelen of de situatie 
om (onwettige) discriminatie gaat of toegelaten selectie en tips geven hoe eventuele bewijzen 
kunnen verzameld worden. Ook bij twijfel is het aan te raden een melding te doen. 

Vermits de Woonwinkel, dat haar uitvalsbasis heeft in het Sociaal Huis, een laagdrempelige 
voorziening is waar burgers terecht kunnen met alle vragen rond wonen, kwamen de klachten 
rond discriminatie op de huurmarkt in het verleden ook daar terecht. Indien gevraagd door de 
burger, werd daar melding van gemaakt bij Unia. Alleen is dit nog niet officieel gemaakt met 
een meldpunt binnen het IGS-project. Naar aanleiding van de evaluatievergadering van 1 jaar 
IGS is de vraag gesteld aan de Woonwinkel of dit officieel kan opgenomen worden zodat het 
gecommuniceerd kan worden naar de burger. 

Voorstel van het Sociaal Huis is om de werking van het meldpunt voor discriminatie op de 
huurmarkt volgens een cascadewerking aan te pakken vooral om de caseload in balans te 
houden zoals ook in andere besturen gangbaar is : 

- Bekendmaking van de werking van UNIA en het formulier naar de burger. Personen die 
zelf in staat zijn, kunnen via UNIA zelf een klacht indienen. 

- Bekendmaking van UNIA en het formulier bij de sociale partners (waaronder de Vrolijke 
Kring, CAW, Samenlevingsopbouw, maatschappelijk werkers van het OCMW,…). 
Personen die een verhaal melden bij één van de sociale partners dienen de personen 
te informeren over UNIA en eventueel gezamenlijk een formulier in te dienen. 

- Personen die niet gekend zijn bij sociale partners en zelf niet in staat zijn, kunnen 
doorverwezen worden naar de Woonwinkel of bij afwezigheid naar de cel Huisvesting 
binnen het OCMW. 

Minstens 1 keer per jaar zullen alle partners samengeroepen worden omtrent dit thema en zal 
de aanwezigheid van een meldpunt regelmatig gepubliceerd worden in INZICHT en 
website/sociale media. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De oprichting van een fysiek meldpunt discriminatie goed te keuren.  
Aan het meldpunt kunnen meldingen van discriminatie op de private huurmarkt gedaan worden 
en andere vormen van problematische situaties op vlak van wonen. 
Artikel 2 :  
Akkoord te gaan met het voeren van periodieke acties om de bekendheid van het meldpunt bij 
de burgers te vergroten en het organiseren van een jaarlijks informatie- of overlegmoment met 
professionele organisaties die mensen begeleiden op zoek naar een huurwoning in 
samenwerking met het Intergemeentelijk Samenwerkingsproject Lokaal Woon- en 
Energiebeleid.  
Artikel 3 :  
Het meldpunt wordt opgericht in de Woonwinkel binnen het Sociaal Huis. 
Artikel 4 :  
De Woonwinkel binnen het Sociaal Huis wordt aangeduid voor de goede werking van het  
opgerichte meldpunt. De aangeduide dienst houdt het aantal meldingen van problematische  
woonsituaties bij in functie van rapportering naar Wonen Vlaanderen. 
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8. Oprichting en erkenning van een Landschapspark Vlaamse Ardennen. 
Kandidaatstelling en engagementsverklaring "kandidatuurstelling Vlaamse Ardennen 
als landschapspark".                                                                                                         
Goedkeuring. 

Bevoegdheid / Rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 02 augustus 2021, 
waarbij het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen gemachtigd wordt een dossier in 
te dienen om als kandidaat te worden geselecteerd voor de oprichting en de erkenning 
van een Landschapspark Vlaamse Ardennen. 

Relevante documenten  

- De e-mail van 08 juli 2021 van XXXXXXXXXXX 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 XXXXXXXXXXX, 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.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Zijn goedkeuring te verlenen om : 

- het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen te machtigen een dossier in te dienen om 
als kandidaat te worden geselecteerd voor de oprichting en de erkenning van een 
Landschapspark Vlaamse Ardennen 

- de engagementsverklaring  ‘kandidatuurstelling Vlaamse Ardennen als landschapspark’ 
te ondertekenen. 
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Ignace Michaux (schepen, CD&V) komt de zitting binnen. 

9. Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe Haard" en Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Vlaamse Ardennen.                                                                                                                    
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 30 september 2021, vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger en 
verlenen van volmacht.                                                                                                    
Beslissing. 

De heer Björn Bordon, gemeenteraadslid van de Vooruit-fractie, wenst, namens de 
Vooruit-fractie, voor dit agendapunt het volgende amendement in te dienen :  

1. De gemeenteraad geeft opdracht aan haar vertegenwoordigers binnen 
de buitengewone algemene vergadering van de Samenwerkende Maatschappij 
De Nieuwe Haard om bijlage 8 'VOORSTEL GECOÖRDINEERDE STATUTEN' bij 
de Fusiedocumentatie aan te passen, met het oog op een schriftelijke garantie 
inzake een blijvende dienstverlening naar de burger toe op het grondgebied van 
de Stad Ronse en dit goed te keuren als volgt : 
TOEVOEGING bij bijlage 8 'VOORSTEL GECOÖRDINEERDE STATUTEN': 
Artikel 1, §2 : De maatschappelijke zetel is gevestigd te Oudenaarde in het 
Vlaams Gewest. De vennootschap heeft tevens een vestigingseenheid te Ronse 
in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel en unaniem besluit van de 
Raad van Bestuur, vestigingseenheden en bijkantoren vestigen, verplaatsen of 
sluiten.  

  2. De gemeenteraad geeft opdracht aan haar vertegenwoordigers binnen de 
buitengewone algemene vergadering van de fusiemaatschappij Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen enkel de gewijzigde bijlage 8 
'VOORSTEL GECOÖRDINEERDE STATUTEN' bij de Fusiedocumentatie goed te 
keuren. 

3. De gemeenteraad geeft opdracht aan haar vertegenwoordigers binnen de 
buitengewone algemene vergadering van de fusiemaatschappij Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen schriftelijke garanties te vragen 
inzake het realiseren van de projecten die bij De Nieuwe Haard reeds in 
ontwikkelings- en/of uitvoeringsfase zijn, alsook schriftelijke garantie dat (een) 
toekomstige uitbreiding(en) van het aanbod aan sociale huur- en koopwoningen 
op het grondgebied van de Stad Ronse (indien het stadsbestuur van Ronse 
vragende partij is) ten allen tijde grondig zal (zullen) worden onderzocht op de 
(financiële) haalbaarheid, en bij eventuele weigering(en) deze ten allen tijde 
grondig zal (zullen) worden gemotiveerd aan de gemeenteraad van de Stad 
Ronse. 

4. De gemeenteraad geeft aan haar vertegenwoordigers binnen de twee 
buitengewone algemene vergaderingen de opdracht om alle nodige handelingen 
te stellen die zij daartoe genoodzaakt achten. 

De Burgemeester antwoordt dat een aanpassing van de statuten niet mogelijk is. Het 
ontwerp van statuten werd opgemaakt door de Raden van Bestuur van de 2 betrokken 
maatschappijen, de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard en de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Het is niet aan een stadsbestuur om de 
statuten van een vereniging of maatschappij aan te passen. De gemeenteraad van de 
Stad Ronse kan niet eenzijdig deze statuten aanpassen. 

Immers, zijn er naast de Stad Ronse, zowel in De Nieuwe Haard als in de 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, nog een groot aantal aandeelhouders 
waaronder verschillende lokale besturen maar ook heel wat privé-aandeelhouders.  

Ook werd het ontwerp van statuten vooraf goedgekeurd door de bevoegde minister van 
Wonen.   
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Bovendien werden de schriftelijke garanties waarvan sprake door de heer Bordon 
uitdrukkelijk opgenomen in het fusievoorstel. 

Er wordt voorgesteld om over dit amendement een stemming per fractie te houden. 

De uitslag van deze stemming luidt als volgt : de CD&V-fractie en de N-VA-fractie 
stemmen tegen het amendement, de fracties Vooruit, Open Vld en Groen stemmen voor 
het amendement. 

Bij deze is het amendement verworpen en wordt het agendapunt, zoals oorspronkelijk 
voorgesteld, aan de gemeenteraad ter stemming voorgelegd. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 §1. 
˗ De Vlaamse Codex Wonen van 2021. 
˗ De beslissing van de gemeenteraad van 04 maart 2019 houdende de aanduiding van 5 

vertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur van de Samenwerkende Maatschappij 
De Nieuwe Haard. 

˗ De gemeenteraadsbeslissing van 13 mei 2019 houdende de aanduiding van een 
kandidaat-bestuurder en een effectieve vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van SHM Vlaamse Ardennen. 

˗ De beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende de aanduiding van 
een nieuwe vertegenwoordiger voor de Raad van Bestuur van De Nieuwe Haard naar 
aanleiding van de niet geldige samenstelling van de Raad van Bestuur van De Nieuwe 
Haard. 

˗ De beslissing van de gemeenteraad van 31 augustus 2020 houdende vervanging van 
een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Nieuwe Haard. 

˗ De beslissing van de gemeenteraad van 03 mei 2021 houdende vervanging van een 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Samenwerkende 
Maatschappij De Nieuwe Haard. 

˗ De statuten van de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard. 
˗ De statuten van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 

Relevante documenten 

- De brief met betrekking tot het fusievoorstel van de Samenwerkende Maatschappij De 
Nieuwe Haard en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 

- De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van de Samenwerkende 
Maatschappij De Nieuwe Haard d.d. 30 september 2021 met bijhorende 
vergaderdocumentatie. 

- De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van SHM Vlaamse Ardennen 
d.d. 30 september 2021 met bijhorende vergaderdocumentatie. 

- De brief met betrekking tot kandidaat-bestuurders voor de fusievennootschap Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 

- Volmachtformulieren. 

Feiten/context/motivering 

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 legt sociale huisvestingsmaatschappijen een aantal 
minimumvereisten op naar schaal toe, waaronder per 01 januari 2019 minstens 1.000 sociale 
huurwoningen in beheer hebben. De Nieuwe Haard beantwoordt op heden niet aan deze 
vereiste. De Vlaamse Regering kan uitstel tot maximaal vijf jaar verlenen om te voldoen aan 
deze voorwaarde indien hiertoe een aanvraag wordt ingediend. Daarnaast staat een nieuwe 
wijziging aan het regelgevend kader op til, waarbij de diensten van sociale 
huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren actief in hetzelfde referentiegebied 
dienen te worden samengebracht tot één woonactor per gemeente, namelijk een 
woonmaatschappij. Het werkingsgebied van De Nieuwe Haard en SHM Vlaamse Ardennen is 
aansluitend en valt binnen hetzelfde referentiegebied. 
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Gezien het voorgaande, is een fusie tussen De Nieuwe Haard en SHM Vlaamse Ardennen 
aangewezen. Een fusie tussen De Nieuwe Haard en SHM Vlaamse Ardennen levert een solide 
sociale huisvestingsmaatschappij op, waarbij kan worden ingezet op dienstverlening dichtbij 
de burger en een nauwe samenwerking met de lokale besturen. De fusie zal leiden tot 
schaalvoordelen, waaronder het bundelen van expertise en het bekomen van een financieel 
sterke organisatie. 

Onder voorbehoud van de goedkeuring door de respectievelijke buitengewone algemene 
vergadering van De Nieuwe Haard en SHM Vlaamse Ardennen, zal de fusie tussen De Nieuwe 
Haard en SHM Vlaamse Ardennen worden gestructureerd als een fusie door overneming, in 
de zin van art. 671 Wetboek van Vennootschappen / art. 12:2 Wetboek van Vennootschappen 
en Verenigingen, tussen De Nieuwe Haard, als overgenomen vennootschap, en SHM 
Vlaamse Ardennen, als overnemende vennootschap, waarbij het gehele vermogen van De 
Nieuwe Haard, alle activa en passiva, zowel de rechten als de verplichtingen, van rechtswege 
en gelijktijdig, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van De Nieuwe Haard, overgaat 
op SHM Vlaamse Ardennen tegen de uitreiking van nieuwe aandelen van SHM Vlaamse 
Ardennen aan de aandeelhouders van De Nieuwe Haard (de “Fusie”). 

Het gemeenschappelijk fusievoorstel werd opgesteld door de Raden van Bestuur van de beide 
Vennootschappen en werd op 24 juni 2021 goedgekeurd (het “Fusievoorstel”). Inmiddels werd 
dit Fusievoorstel neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken en bij 
uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vergadering neemt 
ook kennis van de andere documenten die haar in het kader van de Fusie ter beschikking 
worden gesteld, met name de bijzondere fusieverslagen opgesteld door elk van beide 
vennootschappen, het verslag van de commissarissen van De Nieuwe Haard en SHM 
Vlaamse Ardennen bij het fusievoorstel, het bijzonder verslag opgesteld door de SHM 
Vlaamse Ardennen inzake de wijziging van de soorten van aandelen, het bijzonder verslag 
van de SHM Vlaamse Ardennen inzake de wijziging van het doel/voorwerp, alsook het ontwerp 
van de nieuwe statuten die de SHM Vlaamse Ardennen na de Fusie zal aannemen (al deze 
documenten samen met het Fusievoorstel, hierna de “Fusiedocumentatie”). 

In het kader van de Fusie, zal aan de buitengewone algemene vergadering van SHM Vlaamse 
Ardennen eveneens worden voorgesteld om (i) het kapitaal van SHM Vlaamse Ardennen te 
verminderen, (ii) het doel en voorwerp van SHM Vlaamse Ardennen te wijzigen om deze in lijn 
te brengen met de bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de Omzendbrief 
van 24 april 2020 OMG/W 2020/3 betreffende de impact van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen, (iii) de 
rechtsvorm van SHM Vlaamse Ardennen naar een besloten vennootschap om te zetten, en 
(iv) na de Fusie nieuwe statuten aan te nemen onder andere om deze in lijn te brengen met 
de bepalingen van het WVV, de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en bovenvermelde 
omzendbrief. 

De vergadering dient vandaag te beraadslagen en te stemmen omtrent de Fusie met het oog 
op haar aanwezigheid en stemming op de buitengewone algemene vergaderingen van zowel 
de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard als de Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Vlaamse Ardennen. 

Agendapunten buitengewone algemene vergadering De Nieuwe Haard : 

1. Kennisname van de Fusie tussen SHM De Nieuwe Haard en SHM Vlaamse Ardennen 
en van de Fusiedocumentatie 

2. Kennisname van de intentie om een buitengewone algemene vergadering van De 
Nieuwe Haard te houden die zal beraadslagen en besluiten over de Fusie, en 
goedkeuring van de verschillende punten van haar agenda  

3. Volmacht aan de heer Luc Dupont voor het ondertekenen van de volmacht aan de 
afgevaardigde voor de deelname aan de buitengewone algemene vergadering van De 
Nieuwe Haard. 
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Agendapunten buitengewone algemene vergadering SHM Vlaamse Ardennen : 

1. Kennisname van de Fusie tussen SHM De Nieuwe Haard en SHM Vlaamse Ardennen 
en van de Fusiedocumentatie 

2. Kennisname van de intentie om een buitengewone algemene vergadering van de SHM 
Vlaamse Ardennen te houden die zal beraadslagen en besluiten over de Fusie, en 
goedkeuring van de verschillende punten van haar agenda   

3. Voordracht van de kandidaat-bestuurders voorgedragen door de gemeente 

4. Volmacht aan de heer Luc Dupont voor het ondertekenen van de volmacht aan de 
afgevaardigde voor de deelname aan de buitengewone algemene vergadering van de 
SHM Vlaamse Ardennen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Diederik Van Hamme, Luc Dupont, Joris 
Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Yves Deworm, Patrice Dutranoit, Faiza El 
Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim 
Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Vooruit onthouden zich: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Philippe Vallez 

Met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van De Nieuwe Haard : 
Artikel 1:  
De raad neemt kennis van de uiteenzetting van de voorzitter met betrekking tot de Fusie en 
van de Fusiedocumentatie.  
Een kopie van de Fusiedocumentatie zal aan deze notulen gehecht blijven als bijlage. 
Artikel 2: 
De raad neemt kennis van de intentie van de Raad van Bestuur van de Samenwerkende 
Maatschappij De Nieuwe Haard om een buitengewone algemene vergadering van 
aandeelhouders samen te roepen op 30 september 2021 om 16 uur, in Salons Mantovani, 
gelegen te Doorn 1, 9700 Oudenaarde, met dien verstande dat, indien bepaalde verslagen of 
documenten niet tijdig beschikbaar zouden zijn, of indien bepaalde formaliteiten in het kader 
van de Fusie (bijvoorbeeld met betrekking tot de overdracht van onroerend goed) niet tijdig 
kunnen worden voltooid, de buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden zo 
spoedig mogelijk na hun terbeschikkingstelling of de voltooiing van de formaliteiten.  
De verschillende punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering goed te 
keuren, zoals opgenomen als bijlage. 
Artikel 3: 
De raad besluit verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Dupont om 
de bijzondere volmacht die verleend zal worden aan de heer Tijl Rommelaere namens de 
gemeenteraad te ondertekenen, substantieel in de vorm zoals aangehecht aan deze notulen 
als bijlage, met het oog op het stemmen voor de goedkeuring van de verschillende 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de Samenwerkende 
Maatschappij De Nieuwe Haard. 
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Met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van SHM Vlaamse 
Ardennen: 
Artikel 4:  
De raad neemt kennis van de uiteenzetting van de voorzitter met betrekking tot de Fusie en 
van de Fusiedocumentatie.  
Een kopie van de Fusiedocumentatie zal aan deze notulen gehecht blijven als bijlage. 
Artikel 5: 
De raad neemt kennis van de intentie van de Raad van Bestuur van de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen om een buitengewone algemene vergadering 
van aandeelhouders samen te roepen op 30 september 2021 om 17 uur, in Salons Mantovani, 
gelegen te Doorn 1, 9700 Oudenaarde, met dien verstande dat, indien bepaalde verslagen of 
documenten niet tijdig beschikbaar zouden zijn, of indien bepaalde formaliteiten in het kader 
van de Fusie (bijvoorbeeld met betrekking tot de overdracht van onroerend goed) niet tijdig 
kunnen worden voltooid, de buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden zo 
spoedig mogelijk na hun terbeschikkingstelling of de voltooiing van de formaliteiten.  
De verschillende punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering goed te 
keuren, zoals opgenomen als bijlage. 
Artikel 6: 
De raad stelt voor dat de Stad Ronse, overeenkomstig artikel 13 van de nieuwe statuten van 
de Sociale Huisvestingmaatschappij Vlaamse Ardennen, zal worden voorgedragen als 
kandidaat-bestuurder voor 2 bestuursmandaten van de Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Vlaamse Ardennen, vast vertegenwoordigd door mevrouw Davine Baert en de heer Leonard 
Verstichel. 
Artikel 7: 
De raad besluit verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Dupont om 
de bijzondere volmacht die verleend zal worden aan de heer Tijl Rommelaere namens de 
gemeenteraad te ondertekenen, substantieel in de vorm zoals aangehecht aan deze notulen 
als bijlage, met het oog op het stemmen voor de goedkeuring van de verschillende 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 
Artikel 8: 
De raad besluit om de heer Tijl Rommelaere namens de stad af te vaardigen voor de algemene 
vergadering van de fusiemaatschappij Sociale Huisvestingmaatschappij Vlaamse Ardennen. 

10. Vorming van een eengemaakte woonmaatschappij "Woonmaatschappij Vlaamse 
Ardennen" en afbakening van het werkingsgebied.                                                    
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40. 
˗ Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024. 
˗ De kadernota van 12 maart 2021 waarin de Vlaamse Regering de referentieregio’s 

definitief heeft vastgelegd. 
˗ De nieuwsbrief van het Agentschap Wonen Vlaanderen van 10 september 2020 

betreffende het regelgevend en inplementatietraject voor de vorming van de 
woonmaatschappijen. 

˗ Het schrijven van 23 oktober 2020 van Vlaams minister van Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend Erfgoed, Matthias Diependale, betreffende de oproep om het 
werkingsgebied van de woonmaatschappij af te bakenen. 

˗ Het schrijven van 17 maart 2021 van Vlaams minister van Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend Erfgoed, Matthias Diependale, waarin wordt gesteld dat met 
betrekking tot de woonmaatschappijen de Vlaamse Regering heeft beslist dat deze 
moeten vallen binnen of samenvallen met een referentieregio. 
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Relevante documenten 

˗ Presentatie traject vorming woonmaatschappijen van 10 februari 2021. 
˗ Brief van burgemeester Dupont  en burgemeester De Meulemeester en voorzitter 

Vercamer van Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen aangaande – 
afbakening werkingsgebied Vlaamse Ardennen van 25 februari 2021. 

˗ Timing vorming Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen van 01 maart 2021. 
˗ Verslag van het lokaal woonoverleg van 24 maart 2021. 
˗ Brief van burgemeester Dupont en burgemeester De Meulemeester aangaande het 

traject vorming woonmaatschappijen – afbakening werkingsgebied Vlaamse Ardennen 
van 29 maart 2021. 

˗ Geactualiseerd voorstel aan het College van Burgemeester en Schepenen tot 
afbakening van het werkingsgebied van de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen van 
01 april 2021.  

˗ Presentatie traject vorming woonmaatschappijen van 27 april 2021. 
˗ Verslag van het overleg van de woonactoren van 19 mei 2021. 
˗ Nota d.d. 03 augustus 2021 van XXXXXXXXXXXXX , huisvestingsambtenaar, aan de 

gemeenteraad, in verband met de afbakening werkingsgebied Woonmaatschappij 
Vlaamse Ardennen. 

Feiten/context/motivering 

In haar regeerakkoord wordt door de Vlaamse Regering vooropgesteld dat Vlaanderen in de 
toekomst zal bestaan uit verschillende werkingsgebieden over gemeentegrenzen heen 
waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke samenwerking een plaats kunnen krijgen. 

De Vlaamse Regering bakende de referentieregio Vlaamse Ardennen af. 

De Vlaamse Regering stelt in haar regeerakkoord voorop dat tegen 01 januari 2023 sociale 
huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren moeten samengevoegd worden tot 
een woonactor met slechts een speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke 
woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren. 

Die woonmaatschappij neemt zowel de taken van de huidige sociale 
huisvestingsmaatschappijen als van de sociale verhuurkantoren op en wordt het centrale 
aanspreekpunt voor zowel kandidaat-huurders, lokale besturen als andere belanghebbenden. 

Deze bestuurlijke hervorming zou moeten leiden tot meer duidelijkheid en transparantie,  
een grotere slagkracht van de woonactor en uiteindelijk een sterker sociaal woonbeleid. 

De Vlaamse Regering heeft de krijtlijnen uitgetekend en nu zijn de lokale besturen aan zet om 
de werkingsgebieden te bepalen. 

De lokale besturen dienen tegen 31 oktober 2021 een voorstel van werkingsgebied aan de 
Vlaamse Regering te bezorgen dat tot stand kwam in onderling overleg met de woonactoren 
actief op het grondgebied, dat werd afgetoetst op het lokaal woonoverleg en dat door de 
gemeenteraad wordt gedragen. 

De lokale besturen uit de Vlaamse Ardennen hadden hierover overleg op 10 februari 2021 en 
op 27 april 2021. 

Op het overleg van 10 februari 2021 werd voor de eerste maal van gedachten gewisseld, 
waarna de nota aan de verschillende gemeenten die deel uitmaken van de referentieregio 
werd overgemaakt. 

De lokale besturen uit de referentieregio Vlaamse Ardennen gaven, op hun bijeenkomst van 
27 april 2021, de opdracht aan de burgemeesters van Ronse, Oudenaarde en Zottegem om 
de woonactoren actief in de referentieregio Vlaamse Ardennen samen te brengen met de 
vraag na te gaan of tot de vorming van één woonmaatschappij voor de referentieregio kan 
worden overgegaan. 

Dit overleg vond plaats op 19 mei 2021 en op het verslag van die vergadering, dat werd 
toegezonden aan alle woonactoren, werden geen opmerkingen geformuleerd. 
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De visienota Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen is besproken en positief onthaald op het 
lokaal woonoverleg d.d. 24 maart 2021. 

De afbakening van een werkingsgebied gelijk aan de referentieregio Vlaamse Ardennen biedt 
voor de woonmaatschappij de nodige garanties om een woonmaatschappij te vormen die alle 
aspecten van sociaal wonen kan aanbieden met de nodige expertise en financiële 
draagkracht, met betrokkenheid van de lokale besturen en dienstverlening in nabijheid van de 
burger. 

In het kader van deze schaalvergroting beslisten de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe 
Haard en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen fusiebesprekingen op te 
starten. Deze fusiemaatschappij zal actief zijn in 14 gemeenten en ruim 2.000 sociale 
huurwoningen beheren. In principe zal deze fusie voltrokken worden op 30 september 2021.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van de door de Vlaamse Regering uitgetekende krijtlijnen voor de vorming 
van een eengemaakte woonmaatschappij. 
Artikel 2 :  
Zich principieel akkoord te verklaren met de vorming van een eengemaakte woonmaatschappij 
die samenvalt met de afbakening van de referentieregio Vlaamse Ardennen zodat dit zo kan 
voorgesteld worden aan de Vlaamse minister van Wonen. Het ingenomen standpunt wordt 
dan overgemaakt aan de Vlaamse Regering voor 31 oktober 2021. 

Leven en welzijn 

11. Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor 
bronopsporing en quarantainecoaching.                                                                              
Verlenging.                                                                                                                 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40. 
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie 

aan de lokale besturen om de bronopsporing  en het contactonderzoek ter bestrijding 
van de COVID-19-pandemie te versterken. 

- Het besluit tot goedkeuring van het addendum, afgesloten met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de 
COVID-19-pandemie te versterken. 

Relevante documenten 

Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19- pandemie te versterken en het 
geconsolideerde besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding 
van de COVID-19-pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen in het kader 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan 
de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te 
versterken.
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Feiten/context/motivering 

Sedert de opstart vormt optie 1 (bronopsporing, en quarantainecoaching) een belangrijk 
beheersinstrument om (1) contacten van besmette personen snel te identificeren en in 
quarantaine te plaatsen, (2) (uitbraak)clusters te detecteren en isoleren en (3) burgers blijvend 
aan te moedigen en te sensibiliseren om de basismaatregelen vol te houden om zo de 
transmissie van het COVID-19 virus te doorbreken en deze pandemie in te dijken.  
Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft 
opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de 
besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht 
maatregelen (preventie, sensibilisering, handhaving) kunnen nemen. 
Als enige niveau ondernemen lokale besturen concrete acties om de bronopsporing te 
versterken. Ze leggen verbanden door analyse van de beschikbare gegevens, inclusief de 
gegevens verkregen uit de samenwerkingsovereenkomst met de zorgraad, waardoor 
ogenschijnlijk willekeurige besmettingen tot één en dezelfde bron kunnen worden 
teruggebracht om op die manier verdere verspreiding van COVID-19 te beperken door het 
aanpassen van het lokale beleid inzake infectiebestrijding. Wanneer zij hotspots detecteren, 
nemen zij eveneens maatregelen om deze te isoleren en zo mogelijk in te perken.  
Intussen vordert de vaccinatiecampagne in Vlaanderen met rasse schreden. Niettemin zal 
bronopsporing de komende maanden nodig blijven. Dit blijft een tweede belangrijke 
beschermingslinie tegen de verspreiding van het virus.  
Uit 2020 leerden we dat de combinatie van versoepelingen van de maatregelen die de 
verspreiding van het coronavirus moesten indijken in de lente- en zomermaanden, de 
terugkeer van vakantiegangers en het slechter wordende weer naar het einde van de zomer 
toe mogelijk aanleiding gaven tot de tweede en meest dodelijke golf van de corona-pandemie 
in België. Het begin van de tweede golf werd door Sciensano vastgesteld op maandag 31 
augustus 2020.  
De vaccinatiecampagne draait weliswaar op volle toeren, maar het zal vermoedelijk nog tot 
het najaar 2021 duren vooraleer de vaccinatiegraad voldoende hoog is om groepsimmuniteit 
te bekomen.  

• Dit komt doordat er voor de bestelde 1,4 miljoen J&J vaccins nog geen leverzekerheid 
is. Die onzekerheid omtrent de J&J vaccins heeft een dubbele impact: als ze niet tijdig 
geleverd worden, dan moeten er 2 andere vaccins in de plaats komen (J&J is 
vooralsnog immers het enige vaccin waarbij 1 prik volstaat). In de voorbije maanden is 
al enkele keren gebleken dat de onzekerheid met betrekking tot de leveringen en/of 
leeftijdsrestricties bepalend zijn voor het tempo van de vaccinatie.  

• Daarnaast wordt de vaccinatiecampagne ook doorkruist door vakantieplannen van de 
bevolking, waardoor de uitrol van de vaccinaties mogelijks vertraging oploopt. Veel 
Belgen gaan deze zomer op vakantie naar het buitenland, en daarbovenop worden 
grote sportevenementen zoals de Tour de France en het EK voetbal bezocht door 
Europeanen uit alle windstreken. In combinatie met de versoepelingen van het 
“Zomerplan” en de oprukkende deltavariant bestaat zo een verhoogd risico is op het 
importeren/verder verspreiden van nieuwe varianten. 

• In andere delen van het land, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, valt de 
vaccinatiegraad tegen door twijfelaars en weigeraars.  

• Bovendien bestaat de mogelijkheid dat een derde coronavaccinatie nodig zal zijn om 
de bevolking te beschermen tegen oprukkende nieuwe varianten van het coronavirus.  

• Met een te lage vaccinatiegraad is er onvoldoende groepsimmuniteit en ontstaat er een 
grote kans dat het virus zich weer snel verspreidt. Deze kans wordt nog vergroot door 
de risico’s op het ontstaan van nieuwe virusvarianten en door de recente 
versoepelingen inzake sociale contacten en reizen. Daarom is verhoogde 
waakzaamheid nodig om snel te kunnen ingrijpen bij uitbraken en een stijgende 
besmettingsgraad. Het reëel bestaan van dit risico is recent nog bevestigd door nieuwe 
uitbraken zoals in Israël en Portugal, niettegenstaande de zeer hoge vaccinatiegraad 
in Israël. Het is dan ook van essentieel belang dat iedere vorm van uitbraak of 
clustervorming zo snel mogelijk gedetecteerd wordt, zodat de nodige isolatie- en 
quarantainemaatregelen kunnen worden genomen.  
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• Daarenboven is er onvoldoende zekerheid over de duur van de beschermingsgraad 
die de huidige vaccins bieden. Hierdoor bestaat de kans dat de groepsimmuniteit 
onvoldoende hoog is om risicoloos het najaar en de winterperiode door te komen.  

• Elke burger die overtuigd kan worden de basismaatregelen te respecteren, elke 
besmette persoon die wordt opgebeld met het oog op de identificatie van 
(uitbraak)clusters en elke persoon die begeleid wordt in het volhouden van de isolatie 
of de quarantaine, is een extra rem op de verspreiding van het virus.  

We verwijzen hierbij ook naar het Hoog Overlegcomité in haar verslag van 18 juni 2021 
(2020C80750.002): “Het virus zal de volgende maanden blijven circuleren. Bovendien is het 
risico op nieuwe varianten reëel, die mogelijks een hogere besmettelijkheid en ziektegraad 
veroorzaken. In dat verband heeft het Comité kennis genomen van de huidige situatie met 
betrekking tot de deltavariant. Alleen een zo breed mogelijke vaccinatiecampagne biedt hier 
een afdoend antwoord op. Verder is het belangrijk dat de verschillende onder(delen) van een 
deugdelijk risicobeheer, met name preventie, testing, isolatie en quarantaine, 
contactopvolging, outbreak management, ventilatie, enz. op een adequaat en doeltreffend 
niveau worden gehandhaafd.”.  

Uit de evaluatie van de periode 01 november 2020 tot en met 31 maart 2021 blijkt de 
meerwaarde van de lokale besturen. Door hun direct contact met de burger en diepgaande 
kennis van de lokale situatie kunnen de lokale besturen de bronopsporing en 
quarantainecoaching heel doeltreffend aanpakken. Hierbij gebruiken ze verschillende acties 
en methodieken om nieuwe uitbraken en nieuwe besmettingen snel te lokaliseren en te 
bekampen. In aanvulling van de centrale contacttracing op het Vlaamse niveau konden de 
lokale besturen fysieke hulp bieden of zelfs beschermingsmateriaal ter beschikking stellen.  

Op 16 juli 2021  heeft de Vlaamse Regering met het besluit van de Vlaamse Regering van 16 
juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter 
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken (hierna BVR 16 juli  2021) de contouren 
voor de complementaire werking en inzet in preventie, sensibilisering, lokale bronopsporing, 
quarantainecoaching en aandacht voor kwetsbare personen door lokale besturen na 31 
augustus 2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie voor optie 1.  

Besturen die op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot 
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter 
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken (hierna: BVR 13 november 2020)  en/of 
het BVR van 23 april 2021 geen samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met het 
Agentschap Zorg en Gezondheid, kunnen vanaf 01 september 2021 alsnog een overeenkomst 
voor optie 1 afsluiten. 

De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de 
werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale 
contactcenters.  

De gemeenten die inzetten op optie 1 (sensibilisering / communicatie, preventie, 
bronopsporing en quarantainecoaching) krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per 
inwoner per maand voor een periode van 01 september 2021 tot en met 15 oktober 2021. 

De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie 1. 

Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Bij deze samenwerkingsovereenkomst worden volgende documenten als bijlage gevoegd :  

 Afsprakennota waarin de gemeente, in overleg met de COVID-19-teams haar 
engagementen die zij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal uitvoeren,  
concreet omschrijft 

 De nodige verwerkersovereenkomst(en) zoals voorzien op www.vlaanderenhelpt.be 
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 De contactlijsten met het oog op het aanvragen van de nodige accounts op deze 

engagementen te kunnen uitvoeren 
 In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op 

www.vlaanderenhelpt.be. 

Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van 
de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). 

De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op 
te nemen.   

De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die 
door de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen 
de werking van de ELZ.  Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken. 

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt het besluit tot ondertekening van het 
voorliggende addendum op 16 augustus 2021 gelet op de hoogdringendheid en doet dit onder 
voorbehoud van bekrachtiging van onderhavig besluit door de eerstvolgende gemeenteraad 
waarop dit dossier rechtsgeldig kan worden geagendeerd. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen 
d.d. 16 augustus 2021 in verband met het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 
2020 en 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- 
en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 
Artikel 2: 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het College d.d. 16 augustus 2021 in verband 
met het voorgelegde addendum en keurt deze goed. 

12. Lokaal Sociaal Beleid.                                                                                                    
Stopzetten van de samenwerkingsovereenkomst met Kopa Ronse vzw in functie   
van taalcoaching op de werkvloer, voor de periode 2020 tot en met 2022 en bijlage  
en afsluiten van een nieuw convenant met vzw Kopa Oost-Vlaanderen.                           
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 40 §1 en 56 §1. 
˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 01 juli 2019 

houdende de samenwerkingsovereenkomsten lokaal sociaal beleid 2020-2025. 
˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 oktober 2019 

inzake het Lokaal Sociaal Beleid 2020-2022. Samenwerkingsovereenkomsten met 
Huurdersbond, Kopa, Grijkoort in functie van zwerfvuil en sluikstorten, Grijkoort in 
functie van sneeuwruimen en de Spelotheek. 

˗ De beslissing van de gemeenteraad van 18 november 2019 houdende goedkeuring van 
de Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en Kopa Ronse vzw 
in functie van het lokaal sociaal beleid – Nederlands op de werkvloer, voor de periode 
2020-2021-2022. 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 12 juli 2021 inzake 
het Lokaal Sociaal Beleid. Stopzetten van de samenwerkingsovereenkomst met Kopa 
Ronse in functie van taalcoaching op de werkvloer voor de periode 2020 tot en met 
2022 en bijlage en afsluiten van een nieuw convenant met vzw Kopa Oost-Vlaanderen. 
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Relevante documenten 

˗ Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en Kopa Ronse vzw in 
functie van het lokaal sociaal beleid – Nederlands op de werkvloer, voor de periode 
2020-2021-2022 en bijlage. 

˗ Nota van XXXXXXXXXXXXXXXXXX houdende evaluatie van de 
Samenwerkingsovereenkomst met Kopa vzw – NT2 op de werkvloer. 

˗ Mail d.d. 07 juli 2021 en Samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de Stad 
Ronse en vzw Kopa Oost-Vlaanderen in functie van het lokaal sociaal beleid – 
Nederlands op de werkvloer, voor de periode 2020-2021-2022 en bijlage. 

˗ Door vzw Kopa Oost-Vlaanderen ondertekende nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Stad Ronse en vzw Kopa Oost-Vlaanderen in functie van het lokaal sociaal 
beleid – Nederlands op de werkvloer, voor de periode 2020-2021-2022 en bijlage 

˗ Evaluatierapport convenant Ronse 2020 Kopa Oost-Vlaanderen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de Collegebeslissing van 01 juli 2019 was er de principiële goedkeuring om het 
convenant met Kopa Ronse vzw verder te zetten. 
De nieuwe overeenkomst werd opgemaakt en voorgelegd aan de betrokken organisatie ter 
goedkeuring. Het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 21 oktober 2019 
verklaarde zich akkoord om het vernieuwde convenant met Kopa Ronse vzw goed te keuren. 

Kopa Ronse vzw zou aldus verder voorzien in het aanbieden van Nederlands op de werkvloer 
wat gebeurt als volgt: 

De begeleiding op de werkvloer bestaat enerzijds uit het vaststellen, bespreken en 
bijsturen van tekortkomingen op de werkvloer en anderzijds uit het aanbieden van NT2 
op maat. De bedoeling van deze begeleiding is het verbeteren van de interne 
communicatie en het opdrijven van het algemeen taalvaardigheidsniveau van het 
Nederlands in functie van de job. De werknemers worden zoveel als mogelijk 
zelfredzaam en leren hulp vragen bij problemen of onduidelijkheden. Dit wordt bereikt 
door: 
 maximale integratie van werken en Nederlands leren: de ondersteuning van de 

werknemer door de begeleider gebeurt op de werkvloer 
 afstemming van de ondersteuning op concrete taken die de werknemer dagelijks 

in zijn job uitvoert 
 betrekken van de omgeving - collega's, chef, directie, klanten/patiënten, ... - bij de 

ondersteuning van de werknemer 
Het Nederlands op de werkvloer bestaat uit formeel en informeel Nederlands, het 
gebruik van de correcte vakterminologie en een effectief Nederlands. 

De begeleiding werd gedurende het jaar 2020 aangeboden in een welbepaalde volgorde aan 
werknemers conform ARTIKEL60, doelgroepwerknemers van diverse organisaties en 
doelgroepmedewerkers van diverse stedelijke diensten. 
Het gaat om een 30-tal trajecten op jaarbasis. 
Kopa Ronse vzw zet hiervoor 1,5 VTE taal-coachen in. 
De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst liep voor een periode van 3 jaar en ging in op 
01 januari 2020. 
Voor de uitvoering van de opdracht werd een maximale subsidie voorzien van: 

 € 87.818 voor 2020 
 € 89.135 voor 2021 
 € 90.472 voor 2022. 

De gemeenteraad keurde op 18 november 2019 deze samenwerkingsovereenkomst goed. 

Gedurende het jaar 2020 en ook reeds in 2021 werden in overeenstemming met bovenstaande 
afgesloten samenwerkingsovereenkomst met Kopa Ronse vzw, de nodige taallessen voorzien 
en uitgevoerd. 
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In het aan onze diensten op 16 juni 2021 toegestuurde evaluatierapport voor het jaar 2020 
lezen we echter: 

‘Vzw Kopa Ronse is ontbonden op 31/12/2019. De werking is overgedragen naar 
vzw Kopa Oost-Vlaanderen.’ 

Onze diensten bleken hier niet van op de hoogte en ondertussen werden de taallessen in 2020 
en 2021 reeds verder gezet. 
Bijgevolg moet de bestaande samenwerkingsovereenkomst stopgezet worden vanaf de 
aanvangsdatum : 01 januari 2020. 

Met de nieuwe vzw Kopa Oost-Vlaanderen kan aan dezelfde voorwaarden een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten. 
Vzw Kopa Oost-Vlaanderen bezorgde ons reeds het evaluatierapport van het jaar 2020. In 
afwachting van de goedkeuring door de gemeenteraad van deze gewijzigde convenant, kan 
de afrekening voor 2020 nog niet goedgekeurd worden. 

Adviezen/visum 

Het afdelingshoofd Leven en Welzijn geeft positief advies omtrent het stopzetten van het 
bestaande convenant met vzw Kopa Ronse en deze opnieuw voor dezelfde periode en aan 
dezelfde voorwaarden af te sluiten met vzw Kopa Oost-Vlaanderen. 

Voorstel 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 12 juli 2021. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:   
Akkoord te gaan met het stopzetten van de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen 
de Stad Ronse en Kopa Ronse vzw in functie van het lokaal sociaal beleid – Nederlands op 
de werkvloer, voor de periode van 2020-2021-2022, wegens het ontbinden van de vzw op 31 
december 2019. 
Artikel 2:  
De samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de Stad Ronse en vzw Kopa Oost-
Vlaanderen in functie van het lokaal sociaal beleid – Nederlands op de werkvloer, voor de 
periode van 2020-2021-2022 en bijlage goed te keuren. 

Vrije tijd 

13. Wielerevenement "Ronde van Vlaanderen Cyclo”.                                                                              
Goedkeuring van het convenant tussen verschillende gemeentebesturen en Peloton 
en goedkeuring van de overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging 
'Ronde van Vlaanderen Cyclo'.                                                                                                            
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De Grondwet, artikelen 41 en 162. 
˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 

40, 392 tot 395. 
˗ Het Bestuursdecreet van 07 december 2018. 
˗ Het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 

politie van het wegverkeer. 
˗ Het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissies 

voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°. 
˗ De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 

bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet. 
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˗ De nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2. 
˗ De ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van 

Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake 
ordehandhaving. 

Relevante documenten 

˗ Het convenant tussen de gemeentebesturen en Peloton. 
˗ De overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging "Ronde van 

Vlaanderen Cyclo”. 

Feiten/context/motivering 

Op zaterdag 18 september 2021 doorkruist het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen 
Cyclo” het grondgebied van onze gemeente. 
Dit evenement houdt ernstige risico's in waardoor bovenlokale afspraken in het kader van de 
openbare orde aangewezen zijn. 
Deze doortocht van dit wielerevenement brengt traditioneel veel hinder voor de plaatselijke 
bevolking met zich mee. 
Veel deelnemers respecteren mogelijk de wegcode niet en brengen daardoor de andere 
weggebruikers in gevaar. 
Het is aangewezen dat er met de organisator duidelijke afspraken worden gemaakt inzake 
veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen en communicatie. 
Het is opportuun deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen het gemeentebestuur 
en de organisator. 
Deze afspraken zijn het best afdwingbaar door een waarborg te eisen van de organisator. 
Het is praktisch bijna onmogelijk om deze waarborg ten aanzien van elke gemeente individueel 
te regelen. 
Een bovenlokaal samenwerkingsverband is dan ook aangewezen om eenvormigheid in 
afspraken te bereiken en om de waarborg te kunnen beheren. 
Een interlokale vereniging is de meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke 
samenwerking. 
De burgemeester is, inherent aan zijn bevoegdheden, het best geplaatst om de gemeente te 
vertegenwoordigen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Het convenant zoals vastgesteld als bijlage, waarin afspraken met de organisator van de 
"Ronde van Vlaanderen Cyclo” worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, 
wordt goedgekeurd. 
Artikel 2:  
In uitvoering van artikel 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot oprichting 
van de interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goedgekeurd. 
Artikel 3:  
De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en diens 
gemeenteontvanger wordt gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, 
bepaald in het convenant. 
Artikel 4:  
De burgemeester van de vaste leden wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van de 
interlokale vereniging. 
Artikel 5:  
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale 
diensten van de Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent. 
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14. Toerisme.                                                                                                                         
Onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote.                                                                 
Goedkeuring van het reglement van inwendige orde. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40. 

Feiten/context/motivering 

Op 09 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.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Akkoord te gaan met het reglement van inwendige orde voor het onthaal- en belevingscentrum 
Hoge Mote, als volgt :  

Reglement van Inwendige Orde 
Onthaal- en Belevingscentrum “Hoge Mote”, De Biesestraat 2, 9600 Ronse 

1. Het onthaal- en belevingscentrum “Hoge Mote”, wordt beheerd door de dienst 
Toerisme van het lokaal bestuur Ronse. Deze omvat een bezoekerscentrum met expo-
ruimte op de eerste verdieping en een binnenkoer met sanitaire ruimte en picknick 
voorziening voor bezoekers. 

2. De accommodatie is toegankelijk voor het publiek.  De dienstregeling wordt bepaald 
door het College van Burgemeester en Schepenen. 

  Het Onthaal -en Belevingscentrum “Hoge Mote” is geopend : 
  • Van 01 maart tot 30 september :  

- alle dagen open van 10 tot 17 u., ook tijdens weekends en feestdagen 
 • Van 01 oktober tot 30 november:  

- maandag tot en met vrijdag open van 10 tot 17 u. 
- zaterdag, zondag en feestdagen open van 14 tot 17 u. 

 • Van 01 december tot 28 februari:  
- maandag tot en met vrijdag open van 10 tot 16 u. 
- zaterdag, zondag en feestdagen gesloten 

3. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de inrichting sluiten om redenen van 
openbaar nut, veiligheid en hygiëne of ingeval van overmacht.  Schadevergoeding kan 
hiervoor nooit gevorderd worden. 

4. Een EHBO-hulpkist met verband en geneesmiddelen is ter beschikking. 
5. Iedereen die het onthaal –en belevingscentrum bezoekt moet rustig en ongestoord het 

centrum kunnen bezoeken. De bezoekers (zowel individueel als in groepsverband) 
gedragen zich respectvol tegenover de andere bezoekers, het personeel, de 
aanwezige materialen en het meubilair. Storend gedrag en ongeoorloofde verbale en 
fysieke handelingen kunnen leiden tot sancties. 

6. Aan personen die tekenen van dronkenschap vertonen of onder invloed zijn van drugs 
of andere verdovende middelen, wordt de toegang ten strengste geweigerd.  

 Enkel kleine huisdieren aan de leiband en onder toezicht zijn toegelaten op de 
 accommodatie, assistentiehonden zijn eveneens toegelaten. 
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7. Het is verboden :  
a. de accommodatie te betreden voor de vastgestelde opening of na de sluiting  
b. de zedelijke orde te verstoren  
c. het gebouw, meubilair en (technisch) materiaal te beschadigen en/of te bevuilen 

           door achtergelaten rommel  
d. nodeloos luidruchtig te zijn  
e. te roken in het hele gebouw en binnenkoer 
f.  spijzen, dranken en drugs te nuttigen.  

8. De dienst Toerisme alsook de gidsen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor 
gebeurlijke ongevallen. 

9. De gebruikers en bezoekers worden voor hun eigen veiligheid verantwoordelijk gesteld.  
Het Lokaal Bestuur neemt geen verantwoordelijkheid bij enig ongeval. 
Het Lokaal Bestuur is evenmin verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke 
bezittingen, kledij, materiaal,… 

  Gevonden voorwerpen worden gedurende één maand bewaard op de dienst Toerisme. 
10. Iedere bezoeker is burgerlijk verantwoordelijk voor de door hem aangerichte schade 

aan materiaal, meubilair en locaties. Geleide groepen zijn collectief verantwoordelijk 
en dienen verplicht verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid.  

11. Alle beschadigingen of gebreken dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de dienst 
Toerisme, dit zowel door eigen personeel als derden. Abnormale beschadigingen aan 
het gebouw of aan de (technische) installaties kunnen ten laste gelegd worden van de 
schuldige gebruikers of de verantwoordelijken. Eventuele herstellingen geschieden 
door het Lokaal Bestuur en de kosten zullen worden verhaald op de schuldige 
gebruikers of verantwoordelijken.  

12. Het stadspersoneel heeft als taak onderhavig reglement stipt na te leven. Klachten in 
verband met de naleving van dit reglement moeten via de dienst Toerisme aan het 
College van Burgemeester en Schepenen worden overgemaakt. Personen die de 
bepalingen van dit reglement overtreden, zullen verzocht worden de accommodatie te 
verlaten. 
De politie heeft het recht van toezicht en kan opgeroepen worden ingeval van 
weerspannigheid. Ook bij diefstal of enig vermoeden van diefstal wordt de hulp van de 
politie ingeroepen. 

13. Voor een gegidst bezoek aan het belevingscentrum “Hoge Mote” reserveert men best 
minstens 3 weken voor het bezoek, telefonisch of via mail. Na ontvangst van de 
reservatie ontvangt de aanvrager een bevestiging met alle praktische gegevens en 
betalingsvoorwaarden in verband met het bezoek. 

14. Het voeren van permanente publiciteit binnen de accommodatie, zonder voorafgaande 
toestemming van het lokaal bestuur, is verboden. Het is ten strengste verboden om 
ramen, deuren, muren, panelen, vloeren, en dergelijke te beplakken of te benagelen.   

15. Op het gelijkvloers, ter hoogte van de shop, bevinden zich 3 bewakingscamera’s, op 
de eerste verdieping bevindt zich 1 bewakingscamera. Daarbij worden de voorschriften 
van de Camerawet gerespecteerd. Daarnaast wordt ook de GDPR (bescherming van 
de privacygegevens) nageleefd in alle zaken die de bescherming van 
persoonsgegevens aanbelangen en die niet door de Camerawet zijn geregeld. 
De camera’s werken 24 uur per dag en opgenomen beelden zullen op geen enkele 
wijze openbaar gemaakt worden. De beelden kunnen slechts bekeken en veiliggesteld 
worden voor onderzoek indien er een overtreding heeft plaatsgevonden van het 
Huishoudelijk Reglement of er een strafbaar feit plaats heeft gevonden. 

16. Iedere bezoeker wordt geacht dit reglement te kennen en is verplicht het na te leven. 
Het reglement is te consulteren op de website van het onthaal- en belevingscentrum 
“Hoge Mote” (www.visitronse.be ). 

17. Alle gevallen die in dit reglement niet voorzien zijn, worden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen voorgelegd, indien nodig. 
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Intergemeentelijke samenwerking 

15. Welzijnsvereniging Audio.                                                                                                                
1. Kennisname van de jaarrekening 2020.                                                                                                        
2. Toetreding van nieuwe leden: gemeente Assenede en Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 56§1, 40 en 41. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 485 en 490 §3. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 betreffende de gezamenlijke toetreding 

van de Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het OCMW Ronse tot 
Audio. 

Relevante documenten 

E-mail d.d. 26 juli 2021 van Audio betreffende de jaarrekening 2020 en de toetreding van 
nieuwe leden. 

Feiten/context/motivering 

Audio is een professionele interne adviseur die voor lokale besturen werkt en volledig in mede-
eigendom is van deze besturen. Deze vereniging organiseert professionele, onafhankelijke 
interne audits voor lokale besturen en staat ook in voor het verstrekken van advies- en 
ondersteuningsopdrachten. 

Op 25 juni 2021 besliste de algemene vergadering van de Welzijnsvereniging Audio om de 
jaarrekening 2020 goed te keuren. 
In het schrijven van Audio van 26 juli 2021 wordt aan het Lokaal Bestuur Ronse gevraagd de 
jaarrekening 2020 ter kennis te brengen van de gemeenteraad.  

Conform artikel 490 § 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad advies 
uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging binnen de 50 dagen. Als de raad 
geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen deze termijn, wordt 
geacht een gunstig advies te zijn uitgebracht. 

Tijdens deze zitting van de Algemene Vergadering werd eveneens de toetreding van twee 
lokale besturen of lokale entiteiten als nieuwe leden van de vereniging goedgekeurd. 
Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van gemeente Assenede en 
Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk formeel goed te keuren. 

Teneinde aan alle juridisch-administratieve verplichtingen te voldoen, dient de gemeenteraad 
nu deze beslissingen formeel goed te keuren. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de welzijnsvereniging Audio. 
Artikel 2: 
De toetreding goed te keuren van de gemeente Assenede tot de vereniging Audio. 
Artikel 3:  
De toetreding goed te keuren van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk tot de vereniging Audio. 
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5. De Vrijheid.                                                                                                                            
Fase 1 - Aanleg van de parking Familia, aanleg van de Loozebeekstraat, werken 
aan de waterlopen S390 Loozebeek en S385 Molenbeek en de overwelving ervan.                      
Goedkeuring van de eindafrekening der werken. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  

Relevante documenten 

- Verslag 2021/079 van de Technische Dienst. 
- Proces-verbaal van voorlopige oplevering “De Vrijheid fase 1: Aanleg parking Familia, 

aanleg van de Loozebeekstraat, werken aan waterlopen en het overwelven ervan” d.d. 
25 juni 2018 opgemaakt door de heer stadsingenieur De Brakeleer en goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 04 februari /2019. 

- Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 30 mei 2016 houdende goedkeuring 
van het ontwerp. 

- Uittreksel uit de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 10 
oktober 2016 houdende goedkeuring van de gunning aan Wannijn nv uit Kluisbergen. 

- Aanvraag voor termijnverlenging van 18 juli 2017. 
- Aanvraag schorsing der werken van 25 april 2018. 
- Eindafrekening van de werken “De Vrijheid fase 1: Aanleg parking Familia, aanleg van 

de Loozebeekstraat, werken aan waterlopen en het overwelven ervan” opgemaakt 
door de Technische Dienst op 28 juli 2021. 

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

Feiten/context/motivering 

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

Bij Collegebeslissing d.d. 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 
exclusief - 1.433.453,71 euro, btw inclusief waarvan 476.530,60 euro, btw exclusief – 
576.602,03 euro, btw inclusief ten laste van de Stad Ronse en 856.851,68 euro, btw exclusief 
ten laste van Aquario. 

Het totaal bedrag van de uitgevoerde werken bedraagt 2.136.729,60 euro, btw exclusief – 
2.258.661,90 euro btw inclusief, waarvan 580.629,98 euro btw exclusief – 702.562,28 euro 
btw inclusief ten laste van de Stad Ronse en 1.556.099,62 euro, btw exclusief 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.  
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel:  
Akkoord te gaan met de eindafrekening van de werken “De Vrijheid fase 1: Aanleg parking 
Familia, aanleg van de Loozebeekstraat, werken aan waterlopen en het overwelven ervan”, 
uitgevoerd door de firma Wannijn nv uit Kluisbergen. 
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6. Nieuw reglement betreffende het openen van sleuven in de wegenis en in de voetpaden.                                                               
1) Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2020.                                                                                    
2) Goedkeuring van het nieuwe reglement en van de voorwaarden bij het toestaan van 
de vergunning. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.  

Relevante documenten 

- Verslag 2021/082 van 11 augustus 2021 van de Technische Dienst. 
- Voorwaarden bij het toestaan van de vergunning voor het openen van sleuven in de 

wegenis en in de voetpaden. 

Feiten/context/motivering 

De huidige algemene en bijzondere voorwaarden voor het openen van sleuven in de wegenis 
en de voetpaden en de voorwaarden bij het toestaan van de vergunning werden destijds 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 maart 2020. 

Het nieuwe reglement werd geactualiseerd en houdt rekening met de code infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 27 mei 
2017 en de laatste versie van het standaardbestek 250. 

De huidige actualisatie omvat de gewijzigde contactgegevens van de stad, enkele 
aanvullingen bij de algemene voorwaarden waarbij de opdrachtnemer voor het uitvoeren van 
werken de toezichter van de stad dient te verwittigen van het herstel en aanvullingen bij de 
bijzondere voorwaarden waarbij herstellingen van de sleuven in voetpaden en rijwegen verder 
werden verduidelijkt en aangevuld. 

De nieuwe algemene en bijzondere voorwaarden gaan van kracht met ingang van 01 
september 2021. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de voorwaarden bij het toestaan van de vergunning voor het openen van 
sleuven in de wegenis en in de voetpaden zoals opgenomen in het nieuwe reglement. 
Artikel 2: 
De beslissing van de gemeenteraad van 16 maart 2020 wordt ingetrokken. 
 
De voorzitter schorst de vergadering omwille van de aanvang van de OCMW-raad die 
gevolgd wordt door de vragenronde. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de gemeenteraad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme 


