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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 08 NOVEMBER 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, Tom Deputter, Björn Bordon, Patrice Dutranoit, David 
Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, Dominique 
Opsomer, Philippe Vallez, raadsleden. 
 
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur. 
 
Verontschuldigd: Pol Kerckhove, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Eugénie Carrez, 
raadsleden.  

De voorzitter opent de zitting. 
 

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 11 oktober 2021 worden met 
algemene stemmen goedgekeurd. 
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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

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

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

Beheer patrimonium en infrastructuur 

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

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

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

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

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

Vrije tijd 

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

Intergemeentelijke samenwerking 

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

Organisatieontwikkeling 

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

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 332 §1. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 05 juli 2021 houdende vaststelling van de jaarrekening 
over het financiële boekjaar 2020 van de Stad en het OCMW Ronse. 

- Het besluit van de Gouverneur van 11 oktober 2021 houdende goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de Stad en het OCMW Ronse. 

Relevante documenten 

Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 11 oktober 2021 houdende een afschrift 
van het besluit van de Gouverneur.  

Feiten/context/motivering 

Op de gemeenteraadszitting van 05 juli 2021 werd de jaarrekening 2020 van de Stad en het 
OCMW Ronse vastgesteld. 

De jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de Stad en het OCMW Ronse werd 
goedgekeurd door de Gouverneur bij besluit van 11 oktober 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 11 oktober 2021 houdende 
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de Stad en het OCMW 
Ronse. 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40.  
˗ Het gemeenteraadsbesluit van 11 oktober 2021 houdende goedkeuring van het 

reglement voor het toekennen van de eretitel aan de algemeen directeur en financieel 
directeur. 

Relevante documenten 

˗ De aanvraag van mevrouw Linda Vandekerkhove voor het bekomen van de eretitel.  
˗ Een uittreksel uit het strafregister. 



 4/13 

Feiten/context/motivering 

Mevrouw Linda Vandekerkhove wenst de eretitel “ere-algemeen directeur” aan te vragen.  

De eretitel is een onderscheiding naar aanleiding van de lange en eervolle loopbaan van het 
personeelslid. 

De voormalige algemeen directeur beschikt over meer dan tien jaar anciënniteit als 
stadssecretaris/algemeen directeur in ons lokaal bestuur en heeft een onberispelijk gedrag 
vertoond tijdens de uitoefening van de functie.  

Mevrouw Linda Vandekerkhove voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor 
het dragen van de titel “ere-algemeen directeur”.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De titel ere-algemeen directeur te verlenen aan mevrouw Linda Vandekerkhove.  

Beheer patrimonium en infrastructuur 

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

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 nummer 2021/113 van de Stadsingenieur. 
- Ontwerp van statuten Woonproject De Stadstuin Complex “Cronus – Zelus”. 
- Reglement van interne orde.  

Feiten/context/motivering 

De overeenkomst tussen de Stad Ronse en de 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 
berging ontvangt. 

Het stadsbestuur ontving de statuten van de 2 appartementsgebouwen in het kader van het 
Woonproject “De Stadstuin” Complex “Cronus-Zelus” en het reglement van interne orde. 
 
Voordracht  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
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Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel :  
Keurt de statuten en het reglement van interne orde voor de 2 appartementsgebouwen 
gelegen binnen het woonproject “De Stadstuin”, met name de residenties Cronus en Zelus, 
goed. 

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

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 2021/114 van 20 oktober 2021 van de Technische Dienst. 
- Offerte van Fluvius. 

Feiten/context/motivering 

Langsheen de Albert Massezstraat worden door Avaronne een reeks eengezinswoningen en 
enkele appartementen gebouwd. Momenteel zijn er nog geen nutsvoorzieningen aanwezig in 
het stuk tussen de Théodule Canfijnstraat en de Oscar Delghuststraat.  

Aan de verschillende nutsmaatschappijen werd gevraagd om de studies op te starten om dit 
stuk te voorzien van de nodige nutsvoorzieningen. Vanwege Fluvius werd een offerte 
ontvangen voor de uitbreiding van het laagspannings- en aardgasnet. De kostprijs bedraagt 
44.771,49 euro btw verlegd, door de stad te betalen. 
Er is krediet beschikbaar in het investeringsbudget onder algemene rekening 2280000 – 
beleidsitem 06400. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De uitbreiding van het laagspannings- en aardgasnet in de Albert Massezstraat, langsheen de 
verkavelingen 9-10 en 11 van De Stadstuin, tussen de Théodule Canfijnstraat en de Oscar 
Delghuststraat, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De offerte van Fluvius voor deze werken, ten bedrage van 44.771,49 euro btw verlegd, wordt 
goedgekeurd. De kosten worden aangerekend op algemene rekening 2280000 – beleidsitem 
06400. 
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5. Kosteloze grondafstand van een perceel grond palend aan de Rode Mutslaan te 
Ronse in het kader van de realisatie van de rooilijn van de Rode Mutslaan, buurtweg 
nummer 5.                                                                                                                      
Goedkeuring. 

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 2021/113 van 20 oktober 2021 van de Technische Dienst. 
- Tabel van kosteloze grondoverdracht. 
- Ontwerpakte. 
- Plan. 
- Bodemattest van OVAM. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de realisatie van de rooilijn van de buurtweg nummer 5 in de Rode Mutslaan, 
werd met de grondeigenaar een akkoord in der minne getroffen voor de kosteloze 
grondafstand van een perceel woeste grond, gekadastreerd sectie D nummer 430 Z P0000 
met een kadastrale oppervlakte van 1a 25ca. 

Dit perceel wordt overgedragen aan de Stad Ronse teneinde toe te laten de aanpalende gracht 
en waterloop te ruimen. 
Door de Technische Dienst werd een ontwerp van akte van kosteloze grondafstand 
opgemaakt. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De kosteloze grondafstand van een perceel grond palend aan de Rode Mutslaan, 
gekadastreerd sectie D nummer 430Z P0000, met een kadastrale oppervlakte van 1a 25ca, 
wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 

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

Relevante documenten 

- Verslag 2021/111 van 20 oktober 2021 van de Technische Dienst. 
- Tabel van aankoop. 
- Ontwerpakte. 
- Plan. 
- Schattingsverslag.
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Feiten/context/motivering 

In het kader van de realisatie van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 
1,  dienen voor de geplande wegen- en rioleringswerken 127 grondinnames te gebeuren.  

De woningen in de Geraardsbergenstraat nummers 47, 49 en 51 werden reeds verworven bij 
gemeenteraadsbeslissingen van 29 juni 2020 en 29 maart 2021. 

Met de eigenaar van de aanpalende woning in de Geraardsbergenstraat nummer 53 (inneming 
71) werd na onderhandeling een akkoord getroffen voor de aankoop van de woning, kadastraal 
gekend als Ronse 2de afdeling, sectie C nummer 430 A3 met een kadastrale oppervlakte van 
4a 65ca, voor de som van 82.354,88 euro, alle vergoedingen inbegrepen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De aankoop van de woning in de Geraardsbergenstraat 53 voor de realisatie van de 
Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 1, wordt goedgekeurd voor de totale som van 
82.354,88 euro  vergoedingen, prijzij en wederbeleggingsvergoedingen inbegrepen. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
Artikel 3: 
Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2021 – algemene rekening 
2240000 – beleidsitem 2000 “verwezenlijking straten”. 

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

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 2021/110 van 20 oktober 2021 van de Technische Dienst. 
- Tabel. 
- Ontwerpakten. 
- Plannen. 
- Schattingsverslag. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de realisatie van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat, buurtweg nummer 
1,  dienen voor de geplande wegen- en rioleringswerken 127 grondinnames te gebeuren.  
Met meerdere grondeigenaars werd een akkoord getroffen voor de grondaankoop in der 
minne. 
Concreet gaat het over volgende percelen : 

 Voor de inneming 18, kadastraal gekend als Geraardsbergenstraat 38, 1ste afdeling, 
sectie B nummer 672P voor de aankoop van een deel van een perceel grond met 
een oppervlakte van 24ca voor de som van 2.988 euro, alle vergoedingen 
inbegrepen. 

 Voor de inneming 19, kadastraal gekend als Geraardsbergenstraat 40, 1ste afdeling, 
sectie B nummer 672S voor de aankoop van een deel van een perceel grond met 
een oppervlakte van 25ca voor de som van 3.112,50 euro, alle vergoedingen 
inbegrepen. 
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 Voor de inneming 84, kadastraal gekend als Geraardsbergenstraat 89, 2de 

afdeling, sectie C nummer 432H2 voor de aankoop van een deel van een perceel 
grond met een oppervlakte van 7ca voor de som van 871,50 euro, alle 
vergoedingen inbegrepen. 

 Voor de inneming 85, kadastraal gekend als Geraardsbergenstraat, 2de afdeling, 
sectie C nummer 432Y voor de aankoop van een deel van een perceel grond met 
een oppervlakte van 14ca voor de som van 1.743 euro alle vergoedingen 
inbegrepen. 

 Voor de inneming 86, kadastraal gekend als Geraardsbergenstraat, 2de afdeling, 
sectie C nummer 432M2 voor de aankoop van een deel van een perceel grond met 
een oppervlakte van 13ca voor de som van 1.618,50 euro alle vergoedingen 
inbegrepen. 

 Voor de inneming 91, kadastraal gekend als Geraardsbergenstraat 111, 2de 
afdeling, sectie C nummer 433 02P voor de aankoop van een deel van een perceel 
grond met een oppervlakte van 10ca voor de som van 1.245 euro alle vergoedingen 
inbegrepen. 

 Voor de inneming 98, kadastraal gekend als Geraardsbergenstraat 143, 2de 
afdeling, sectie C nummer 530L voor de aankoop van een deel van een perceel 
grond met een oppervlakte van 78ca voor de som van 9.562,80 euro alle 
vergoedingen inbegrepen. 

 Voor de inneming 109, kadastraal gekend als Geraardsbergenstraat 179, 2de 
afdeling, sectie C nummer  434A2 voor de aankoop van een deel van een perceel 
grond met een oppervlakte van 5ca voor de som van 622,50 euro, alle 
vergoedingen inbegrepen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De grondaankopen van de innemingen 18, 19, 84, 85, 86, 91, 98 en 109 in de 
Geraardsbergenstraat, voor de realisatie van de rooilijn van de Geraardsbergenstraat, 
buurtweg nummer 1, worden goedgekeurd voor de totale som van 21.673,80 euro  
vergoedingen, prijzij en wederbeleggingsvergoedingen inbegrepen. 
Artikel 2: 
De ontwerpen van akte worden aangenomen. 
Artikel 3: 
Het noodzakelijke krediet is voorzien in het investeringsbudget 2021 – algemene rekening 
2240000 – beleidsitem 2000 “verwezenlijking straten”. 

Vrije tijd 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 17 december 2017, artikel 40. 
˗ Het decreet van 09 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 3, 

38,58 en 60. 
˗ Het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2020 houdende goedkeuring van het gewijzigd  

Academiereglement. 
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Relevante documenten 

˗ Het aangepast Academiereglement. 
˗ Het protocol van het Bijzonder Comité d.d. 18 oktober 2021. 

Feiten/context/motivering 

Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs stelt een verplicht Academiereglement 
voor elke academie. 
Het Academiereglement is gebaseerd op het model van het Academiereglement van de 
Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten. 
Het Academiereglement werd in zitting van de gemeenteraad van 16 maart 2020 gewijzigd. 
Vanaf 01 september 2021 zijn nieuwe regels van kracht in verband met afwezigheden van de 
leerlingen. In ‘Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling’ wordt ‘Artikel 20 Gewettigde 
afwezigheid’ vanaf §2 gewijzigd als volgt : 
“Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling 
Artikel 20 Gewettigde afwezigheid 
§2 De afwezigheidsmelding gebeurt  

a) Via de website van de kunstacademie (www.kunstacademievlaamseardennen.be) bij 
‘extra-meld je afwezigheid’ 

b) Telefonisch naar ons secretariaat (055/232885) 
c) Via persoonlijke melding aan het onthaal van het secretariaat 
d) Bij de betrokken leerkracht 

§3 De afwezigheid kan op volgende manieren worden gerechtvaardigd : 
1° Ziekte:  

Te staven met medisch attest van arts, arts-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts 
of administratie ziekenhuis. 

2° Van rechtswege gewettigd afwezig : 
a) Begrafenisplechtigheid van familie of persoon die onder hetzelfde dak woont 

     Te staven met een overlijdensbrief 
b) Huwelijksplechtigheid 

     Te staven met een attest van de gemeente 
c) School- of beroepsverplichtingen 

     Te staven met een attest van de school of van de werkgever 
 d) Religieuze feestdag 

-Anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen 
De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde schoolvakanties en 
vrije dagen. De protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen 
feestdagen die daarvan afwijken. 
-Islamitische godsdienst 
Suikerfeest (1dag); Offerfeest (1dag) 
-Joodse godsdienst 
Joods Nieuwjaar (2dagen); Grote Verzoendag (1dag); Loofhuttenfeest (2dagen); 
Slotfeest (2 laatste dagen); Kleine Verzoendag (1dag); Feest van Esther (1dag); 
Paasfeest (4dagen); Wekenfeest (2dagen) 
-Orthodoxe godsdienst 
Paasmaandag, Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag voor de jaren waarin het orthodox 
paasfeest niet samenvalt met het katholieke paasfeest. Orthodox Kerstmis (7 januari 
voor sommige stromingen binnen de orthodoxe kerk. Leerlingen die tot deze 
gemeenschap behoren, hebben recht op deze verlofdag als deze dag niet binnen het 
kerstverlof valt). 
Te staven met een verklaring van de ouders 

e) Zwangerschap 
     Te staven met een attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum 

f) Verblijfsregeling (gescheiden ouders) 
     Te staven met een attest van de bevoegde instantie of een ondertekende verklaring van     
      één van de ouders. 
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g) Examencommissie secundair onderwijs 

     Te staven met een attest van de examencommissie. 
h) Familieraad 

     Te staven met een attest van het vredegerecht. 
i) Maatregelen in de bijzondere jeugdzorg 

     Te staven met een attest van de bevoegde instantie. 
j) Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank 

     Te staven met de dagvaarding of het proces-verbaal van de oproeping. 
k) Topkunsten 

     Te staven met een attest topkunstenstatuut A of B. 
l) Topsporter 

     Te staven met een attest topsportstatuut A of B, of een attest van de betrokken   
     sportvereniging. 
3°Gewettigd afwezig (zonder attest) 
Opgelet ! Slechts 3x per schooljaar mogelijk !” 

Advies 

De wijzigingen werden besproken en goedgekeurd op het Bijzonder Comité d.d. 18 oktober 
2021. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de wijziging aan ‘Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling’ ‘Artikel 
20 Gewettigde afwezigheid’ zoals opgenomen als bijlage bij deze beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1. 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 432 en 445. 
- De statuten van de Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.  
- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij de heer David Vandekerkhove, 

raadslid, aangeduid werd als vertegenwoordiger en mevrouw Rossana Khoshaba, raadslid, 
als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van IGS Westlede tijdens de hele 
legislatuur 2019-2024. 

Relevante documenten 

Het schrijven van 07 oktober 2021 van IGS Westlede houdende uitnodiging voor het bijwonen 
van de buitengewone algemene vergadering op 07 december 2021 met vermelding van de 
agenda en de bijhorende documentatie. 
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Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is als vennoot aangesloten bij de Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) 
Westlede. 
Bij schrijven van IGS Westlede van 07 oktober 2021 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
buitengewone algemene vergadering van 07 december 2021 met als agenda :  
1.  Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 01 juni 2021 
2. Goedkeuring Activiteiten en Strategie 2022 
3.  Goedkeuring Begroting 2022. 

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene 
vergadering. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de 
buitengewone algemene vergadering van 07 december 2021 van de Intergemeentelijke 
Samenwerking, IGS Westlede, met volgende agendapunten : 
1.  Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 01 juni 2021 
2.  Goedkeuring Activiteiten en Strategie 2022 
3.  Goedkeuring Begroting 2022. 
Artikel 2:  
De vertegenwoordiger van de stad wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissing genomen in onderhavig gemeenteraadsbesluit en als dusdanig de op de agenda 
geplaatste punten van de buitengewone algemene vergadering van 07 december 2021, 
waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

Organisatieontwikkeling 

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

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
˗ De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 en latere wijzigingen, houdende 

de goedkeuring van de rechtspositieregeling. 
˗ Titel IX, hoofdstuk II, artikel 206 en hoofdstuk III, artikel 209 paragraaf 1 van de 

rechtspositieregeling houdende de verloven en afwezigheden van het stadspersoneel. 
˗ De Collegebeslissing van 13 september 2021 houdende het voorstel voor de brug- en 

compensatiedagen voor 2022. 

Relevante documenten 

˗ De nota van 19 mei 2021 van XXXXXXXXXX, administratief medewerker 
Personeelsdienst, houdende het voorstel tot vastlegging van de brug- en 
compensatiedagen voor 2022. 

˗ De nota van 03 september 2021 van XXXXXXXXXXXXXXXX, bibliothecaris, houdende 
het voorstel tot vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor de bibliotheek. 

˗ De nota van 15 juli 2021 van XXXXXXXXXXXX, omgevingsambtenaar, houdende het 
voorstel tot vastlegging van aanvullende sluitingsdagen voor het recyclagepark. 
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˗ De nota van 08 september 2021 van XXXXXXXXXX, medewerker Sportdienst, 

houdende het voorstel tot afwijking van de collectief voorgestelde brug- en 
compensatiedagen. 

˗ De Protocollen van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 27 september 2021  
houdende de onderhandelingen rond de brug- en compensatiedagen. 

Feiten/context/motivering 

Artikel 209, §1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de personeelsleden een betaalde 
vakantie hebben op volgende feestdagen : 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, 
pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 15 
november, 25 december en 26 december. 
Artikel 206 paragraaf 1 van de rechtspositieregeling bepaalt dat de vakantiedagen kunnen 
worden genomen naar keuze van het personeelslid, met inachtneming van de behoeften van 
de dienst, met uitzondering van de eerste werkdag na 1 januari en de namiddag (ter waarde 
van halve dag) van de laatste werkdag vóór kerstdag. 
Op de zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van 06 oktober 2014 werd 
beslist om jaarlijks geen permanentieplicht meer te voorzien op de namiddag van 31 
december. 

De bibliotheek, het recyclagepark en het sportcomplex ’t Rosco  stellen wijzigingen voor op 
deze bovenvermelde sluitingsdagen. 
Bij alle voorstellen werd rekening gehouden met de continuïteit van de dienst. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 13 september 2021. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Volgende brugdagen voor het jaar 2022 te voorzien : 
vrijdag 27 mei 2022 (dag na OLH Hemelvaart) 
vrijdag 22 juli 2022 (dag na Nationale Feestdag) 
maandag 31 oktober 2022 (dag voor Allerheiligen) 
maandag 14 november 2022 (dag voor Feest v/d Dynastie). 
Artikel 2: 
Volgende inhaalverlofdagen te voorzien : 
zaterdag 01 januari 2022 (Nieuwjaar) 
zondag 01 mei 2022 (Dag van de Arbeid) 
zondag 25 december 2022 (Kerstdag). 
Artikel 3:  
Er wordt beslist om vanaf 2022 collectief te sluiten op de 2 laatste werkweekdagen van het 
jaar. 
Artikel 4:  
Volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de personeelsleden van de bibliotheek : 

˗ Zaterdag 28 mei 2022, aanvullend bij feestdag OLH Hemelvaart (26 mei 2022) en de 
voorgestelde brugdag hieropvolgend (27 mei 2022). 

˗ Zaterdag 23 juli 2022, aanvullend bij donderdag 21 juli 2022 (Nationale Feestdag) en 
de voorgestelde brugdag hieropvolgend (vrijdag 22 juli 2022). 

˗ Zaterdag 12 november 2022, aanvullend op feestdag vrijdag 11 november /2022 
(Wapenstilstand) 

˗ Zaterdag 24 december 2022, de laatste werkdag voor kerstdag. De bib blijft wel open 
van maandag 19 december 2022 tot vrijdag 23 december 2022. 

˗ Zaterdag 31 december 2022, de laatste werkdag voor 1 januari. De bib blijft wel open 
van dinsdag 27 december tot vrijdag 30 december. 

  



 13/13 

 
 
Artikel 5:  
Volgende aanvullende sluitingsdagen te voorzien voor de personeelsleden van het 
recyclagepark: 
Er worden geen brugdagen voorzien. Het recyclagepark zal bijgevolg open zijn : 

a. tijdens het verlengde Hemelvaartweekend, met uitzondering van de officiële 
feestdag van donderdag 26 mei 2022 zelf 

b. tijdens het verlengde weekend van de Nationale Feestdag, met uitzondering van de 
officiële feestdag van donderdag 21 juli 2022 zelf. 

-  Het recyclagepark is gesloten op zaterdag 12 november 2022 
-  Het recyclagepark is gesloten van zaterdag 24 december 2022 tot en met dinsdag 03 
januari 2023. 
Artikel 6:  
Voor het sportcomplex ’t Rosco worden volgende afwijkingen voorgesteld : 
Op volgende feestdagen: maandag 18 april, zondag 01 mei, donderdag 26 mei, maandag 06 
juni, maandag 11 juli, donderdag 21 juli, maandag 15 augustus, woensdag 02  november, 
vrijdag 11 november, dinsdag 15 november 2022 zijn het zwembad en de sporthal open, dus 
de redders, poetsvrouwen en de zaalwachters werken die dagen.  
Op zaterdag 01 januari, zondag 02 januari, zondag 17 april, 05 juni, 12 juni, zaterdag 24 
december, zondag 25 december, maandag 26 december en zaterdag 31 december 2022 
zullen de sporthal en het zwembad gesloten zijn.  
Het zwembad zal gesloten zijn tijdens de sluitingsperiode van 27 december 2022 tot en met 
30 december 2022.  
Op de dagen waarop brugverloven zijn gepland, namelijk 27 mei, 22 juli, 31 oktober en 14 
november 2022, zijn het zwembad en de sporthal open, dus redders, poetsvrouwen en 
zaalwachters werken op die dagen. 
 
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 


