
 

 

 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeente- 
en OCMW-raad 
 

 
Ronse, vrijdag 11 maart 2022 
 

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

Locatie: TIO 3 - Zaal 'Bistro', Oscar Delghuststraat 60 Ronse 

AGENDA GEMEENTERAAD 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                                     
Coördinatie meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal 
Kerkbestuur Ronse.                                                                                                         
Goedkeuring. 

2. Centraal Kerkbestuur Ronse.                                                                                                 
Budgetten 2022 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. 
Aktename. 

3. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Stad Mechelen in het kader 
van 'Gemeente zonder gemeentehuis'.                                                                                  
Bekrachtiging van de Collegebeslissing van 07 februari 2022. 

Openbare veiligheid 

4. 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. 

5. Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.                                                                             
Toetreding van de gemeente Lierde.                                                                                           
Aktename van de intentieverklaring en advies. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

6. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                                        
Wijziging van het ontwerp van statuten en wijzigende basisakte voor de residentie Catillus. 
Goedkeuring. 

Mobiliteit 

7. Voorstel van motie betreffende de elektrificatie van de treinlijn Ronse - Eeklo (lijnen 86 en 
58), verhogen van het treinaanbod, optimaliseren van de dienstverlening en verbeteren van 
de veiligheid en netheid van de stationsomgeving.                                                              
Beslissing. 

Economie 

8. Handelsvestigingsconvenant afgesloten tussen de Stad Ronse en Jumbo België bv. 
Kennisname. 

 



 

 

 
 

Leven en welzijn 

9. Armoedebeleidsplan.                                                                                                          
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en De Vrolijke Kring vzw houdende 
voorzien van materiële hulp aan huisvesting van kwetsbare gezinnen door klusjesdienst  
De Kompanie voor de periode 2022 tot en met 2025.                                                       
Goedkeuring. 

10. Sociaal Huis.                                                                                                                       
Intentieverklaring tot samenwerking inzake het Pilootproject gemeenten en steden 2022, 
voor het project 'Sterrenkinderen'.                                                                                         
Beslissing. 

11. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en 
hogeschool VIVES voor de organisatie van de Techniekacademie, van 2021 tot en met 
2025.                                                                                                                                
Goedkeuring. 

Organisatieontwikkeling 

12. Stadspersoneel.                                                                                                                    
Aanpassing van het arbeidsreglement.                                                                               
Beslissing. 

13. Stadspersoneel.                                                                                                            
Arbeidsreglement.                                                                                                             
Wijziging van de bijlage van het arbeidsreglement inzake de uurroosters voor de 
groepsopvang.                                                                                                                
Goedkeuring. 

 

AGENDA OCMW-RAAD 

Punten van de openbare zitting 

Leven en welzijn 

1. Aanpassing van de termijnen in het reglement ‘Toewijscriteria te gebruiken door de toeleider 
Sociaal Huis naar de Sociale Kruidenier Kaboes, het sociaal restaurant “De Pepermolen”, de 
Kringwinkel en voor het sociaal tarief kinderopvang.                                                                 
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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