Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2022
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, Jean-Pierre Stockman, 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 en Safia Marzouki, raadsleden.
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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.
Bevoegdheid/rechtsgrond
˗
˗
˗
˗
˗

˗
˗
˗
˗

De grondwet, artikelen 41 en 162.
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel
40 en artikelen 392 tot 395.
Het Bestuursdecreet van 07 december 2018.
Het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende 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 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, artikelen 1, 2 en 3.
De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet.
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 afgesloten tussen de deelnemende gemeentebesturen en Peloton.

˗

De overeenkomst tot oprichting van de Interlokale Vereniging ‘Ronde van
Vlaanderen Cyclo’.
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Feiten/context/motivering
Op zaterdag 02 april 2022 zal het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen Cyclo” het
grondgebied van de Stad Ronse doorkruisen. Aangezien dit evenement ernstige risico’s
inhoudt, zijn bovenlokale afspraken in het kader van de openbare orde aangewezen.
De doortocht van dit wielerevenement brengt traditioneel veel hinder voor de plaatselijke
bevolking met zich mee.
Mogelijks zullen veel deelnemers de wegcode niet respecteren en daardoor de andere
weggebruikers in gevaar brengen.
Het is daarom aangewezen dat er met de organisator duidelijke afspraken worden gemaakt
inzake veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen en communicatie.
Het is opportuun dat deze afspraken vastgelegd worden in een convenant tussen het
gemeentebestuur en de organisator.
Deze afspraken zijn het best afdwingbaar door een waarborg te eisen van de organisator.
Doch is het bijna onmogelijk om deze waarborg ten aanzien van elke gemeente individueel
te regelen. Om eenvormigheid in de afspraken te bereiken en om de waarborg te kunnen
beheren, is de oprichting van een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen.
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 Cyclo’ goedgekeurd.
Artikel 3:
De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en diens
bijzonder rekenplichtige 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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