
 

 

 
 

 
 

Bijeenroeping van de OCMW- en 
gemeenteraad 
 

 
Ronse, vrijdag 10 december 2021 
 

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

AGENDA OCMW-RAAD 

Punten van de openbare zitting 

Financieel beheer 

1. Aanpassing nummer 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse als 
onderdeel van het geïntegreerd meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Ronse.                 
Vaststelling.                                                                                                                         
Beslissing. 

Leven en welzijn 

2. Verwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse voor de projecten 
‘Voorschools traject’ en ‘Centrale aanmeldingsprocedure en openscholendag’ voor 
kinderen geboren in 2020-2024.                                                                                      
Goedkeuring. 

3. Sociale Dienst.                                                                                                                      
Aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Ronse en een PRIVE-
onderneming in het kader van een terbeschikkingstelling van een werknemer conform artikel 
60§7 ingevolge adviezen van de preventieadviseur.                                                             
Beslissing. 

Verzelfstandiging 

4. Basisovereenkomst tussen het OCMW Ronse en RVT/Rusthuis Najaarszon inzake 
welzijnszorg, gezondheidszorgen en sociale diensten.                                                   
Goedkeuring. 

AGENDA GEMEENTERAAD 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Ontslag van een raadslid.                                                                                                    
Aktename. 

2. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.                                               
Goedkeuring van de statutenwijziging. 

3. Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, 
Cultuur en Ontspanning met betrekking tot de exploitatie van de sporthal, het zwembad en 
CC De Ververij.                                                                                                                   
Goedkeuring. 

 
 



 

 

 
4. Afsluiten van raamovereenkomsten inzake "Telecommunicatiediensten ten behoeve van de 

Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen" voor afname van telecommunicatiediensten 
via de Vlaamse Gemeenschap die fungeert als opdrachtencentrale.                                               
Beslissing 

5. Toekenning van de titel van ere-secretaris aan de heer Martin Verkest.                      
Goedkeuring. 

Openbare veiligheid 

6. Politie.                                                                                                                                              
Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) voor de Dienst 
Interventie - Onthaal (Directie Operationeel Beheer) van de Politiezone Ronse. 
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                           
Beslissing. 

7. Brandweer.                                                                                                                           
Goedkeuring van de bedragen van de dotatie van de Stad Ronse voor de Hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen voor het jaar 2022. 

Financieel beheer 

8. Aanpassing nummer 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal Bestuur Ronse. 
Vaststelling.                                                                                                                          
Beslissing. 

9. Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning.                                                                    
Aanpassing nummer 2 van het meerjarenplan 2020-2025.                                            
Goedkeuring. 

10. Leningsovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning 
en de Stad Ronse inzake teruggevorderde investeringssubsidies.                           
Goedkeuring. 

11. Leningsovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning 
en de stad Ronse betreffende de terbeschikkingstelling van een tijdelijk werkkapitaal. 
Goedkeuring. 

12. Belasting op het afleveren van administratieve stukken.                                                   
Aanpassing.                                                                                                                          
Beslissing. 

13. Intergemeentelijke inning van de DIFTAR-factuur door het verlenen van machtiging aan 
IVLA.                                                                                                                                
Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

14. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                                  
Grondverkopen voor een woning met aanhorigheden gelegen in de Florent Devosstraat 
nummer 4 en 2 appartementen met aanhorigheden gelegen in residentie Catillus. 
Goedkeuring. 

15. Gebruiksovereenkomst voor de Kapel Lorette.                                                                
Goedkeuring. 

Economie 

16. Reglement inzake de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten op de openbare 
markten en het openbaar domein van de Stad Ronse.                                                          
Aanpassing.                                                                                                                       
Goedkeuring. 

Leven en welzijn 

17. Verlenen van toegang tot het bevolkingsregister in het kader van de projecten 'Voorschools 
traject' en 'Centrale aanmeldingsprocedure en openscholendag' voor de kinderen, geboren 
in 2020-2024 en goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst Stad en OCMW Ronse. 

 



 

 

 
 
18. Sociaal Huis.                                                                                                

Samenwerkingsovereenkomst voor het project 'Huiswerkbegeleiding aan huis voor het 
basisonderwijs en het scharniermoment naar het secundair onderwijs' in samenwerking 
met vzw Uilenspel en de plaatselijke scholen.                                                               
Goedkeuring. 

19. Sociaal Huis.                                                                                                      
Beoordelingsprocedure voor het uitbrengen van een opportuniteitsadvies inzake de 
vergunningsaanvraag voor een kinderopvanglocatie.                                                    
Goedkeuring. 

20. Sociaal Huis.                                                                                                                               
Afsluiten van een Samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal bestuur 
Ronse en de firma VANDASIN voor de software 'Kinderopvangwijzer'.                       
Goedkeuring. 

Vrije tijd 

21. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Stad Aalst betreffende de 
uitbouw van een OverKopHuis in Aalst en Ronse.                                                              
Goedkeuring. 

 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

01. Politie.                                                                                                                                      
Aanvraag van een inspecteur van politie, werkzaam op de Dienst Interventie - Onthaal van 
de lokale politie Ronse, tot toekenning van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering 
(NAVAP).                                                                                                                            
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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