
 

 

 
 

 

Bijeenroeping van de gemeente- 
en OCMW-raad 
 

 
Ronse, vrijdag 04 februari 2022 
 

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op 
maandag 14 februari 2022 om 19:00 uur. De zitting van de OCMW-raad volgt aansluitend op de 
openbare zitting van de gemeenteraad. 

AGENDA GEMEENTERAAD 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Nazicht van de verkiesbaarheid van de opvolger van een ontslagnemend gemeenteraadslid. 
Eedaflegging en aanstelling.                                                                                                      
Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden. 

2. Gemeenteraadscommissies.                                                                                                   
Vervanging van een gemeenteraadslid in de gemeenteraadscommissies.                     
Goedkeuring. 

Openbare veiligheid 

3. Tijdelijke politieverordening betreffende de veiligheid bij de doortocht van de wielerwedstrijden 
'Ronde van Vlaanderen voor dames Elite' en 'Ronde van Vlaanderen voor heren Elite' op het 
grondgebied van de Stad Ronse op 03 april 2022.                                                              
Goedkeuring. 

4. Politie.                                                                                                                                                 
Vacant verklaren van een betrekking van hoofdinspecteur van politie (middenkader) voor 
de dienst Recherche (Directie Informatiebeheer) van de Politiezone Ronse.                          
Samenstelling van de selectiecommissie.                                                                            
Beslissing. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

5. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                            
Grondverkoop voor 1 appartement met aanhorigheden gelegen binnen de residentie Catillus.                                                                                                                              
Goedkeuring. 

6. Kosteloze grondafstand van een perceel grond gelegen Leuzesesteenweg 185 voor de 
realisatie van de bufferstrook van het RUP "Sport- en Recreatiezone Leuzesesteenweg". 
Goedkeuring. 

7. Overeenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en de nv Holvoet-Lecomte met betrekking 
tot de sanering van het terrein van het recyclagepark en de stedelijke werkhuizen. 
Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 

8. Overeenkomst voor samenwerking met het asiel “The Lucky Stars” in het kader van het 
zwerfkattenproject, het plaatsen van de schuilhokken voor katten en voor de algemene 
opvang van verloren en verdwaalde dieren.                                                                
Goedkeuring. 

 
 

 



 

 

Leven en welzijn 

9. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en SAAMO Oost-Vlaanderen vzw in 
functie van het project 'Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in het 
omgaan met diversiteit in de klas'.                                                                                        
Verlenging, schooljaar 2021-2022.                                                                                         
Beslissing. 

10. Sociaal Huis.                                                                                                                          
Goedkeuring van het 'Notebookpartnercontract' en het 'Bruikleencontract Notebook' in het 
kader van het project 'Maak van uw hardware heartware !' van vzw Ondernemers voor een 
Warm België.                                                                                                                        
Bekrachtiging van de Collegebeslissing van 24 januari 2022. 

Vrije tijd 

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

Verzelfstandiging 

12. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                               
Vervanging van een lid van de Raad van Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024. 
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 

13. Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening, TMVW ov.                                                                                                    
Vervanging van een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen voor de legislatuur 
2019 - 2024.                                                                                                                          
Beslissing. 

14. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. 
Vervanging van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de 
legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                           
Beslissing. 

15. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, "I.VL.A.". 
Vervanging van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.                                       
Beslissing. 

16. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische 
Expansie, SOLVA.                                                                                                                       
Vervanging van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de legislatuur 
2019 - 2024.                                                                                                                              
Beslissing. 

Varia 

17. Verzoekschrift aan de gemeenteraad, ingediend door een inwoner van de Stad Ronse, 
houdende voorstel tot het afschaffen van de Algemene Gemeentelijke Heffing of zoniet, tot 
het verminderen van het verschuldigde bedrag tot 50 euro.                                                
Beslissing. 

 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

01. Politie.                                                                                                                                          
Aanstelling van een contractueel burgerpersoneelslid, assistent - niveau C, voor het 
Operationeel Secretariaat - Onthaal van de Politiezone Ronse.                                                 
Beslissing. 



 

 

02. Politie.                                                                                                                                           
Aanstelling van een contractueel burgerpersoneelslid, assistent - niveau C, voor het 
Administratief Secretariaat/Logistiek van de Politiezone Ronse.                                          
Beslissing. 

03. Politie.                                                                                                                                       
Aanvraag van een hoofdinspecteur van politie, tewerkgesteld bij de dienst Recherche van 
de lokale politie Ronse, tot toekenning van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering 
(NAVAP).                                                                                                                               
Beslissing. 

AGENDA OCMW-RAAD 

Punten van de openbare zitting 

Leven en welzijn 

1. Sociale Dienst.                                                                                                                          
Aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst conform artikel 61 ten behoeve van een 
terbeschikkingstelling van een werknemer ingevolge artikel 60 bij Privégebruiker Domino’s 
Pizza te Ronse.                                                                                                                        
Beslissing. 

2. Sociale Dienst.                                                                                                                 
Verlenen van goedkeuring tot afsluiten van een Samenwerkingsovereenkomst conform 
artikel 61 af te sluiten met vzw De Linde te Ronse teneinde een artikel 60§7 
terbeschikkingstelling mogelijk te maken.                                                                            
Beslissing. 

3. Verlenen van goedkeuring aan de subverwerkingsovereenkomsten tussen het OCMW 
Ronse en verschillende organisaties voor het project ‘Voorschools traject’ en voor de 
‘Centrale aanmeldingsprocedure en openscholendag’ voor kinderen geboren 2020-2024. 
Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau d.d. 20 december 2021. 

4. Sociale Dienst.                                                                                                                           
Aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst met het Zorghotel Prinsenhof ten behoeve 
van de dienstverlening in het kader van crisisopvang.                                                         
Beslissing. 

5. Openbare Vereniging Ronse (OVERO).                                                                              
Vervanging van een lid van de Algemene Vergadering.                                                    
Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 

6. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische 
Expansie, SOLVA.                                                                                                           
Vervanging van een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen voor de legislatuur 
2019 – 2024.                                                                                                                     
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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