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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 

MAANDAG 29 APRIL 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester. 

Ignace Michaux, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim Vandevelde, 
schepenen. 
 
Danny De Brakeleer, waarnemend algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Brigitte Vanhoutte, schepen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Danny 
De Brakeleer neemt het ambt waar. 
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 AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
loopwedstrijd "Challenge des jeunes" door Assa Ronse op 29 juni 2019. Beslissing. 

2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
buurtfeest in de Maagdenstraat op 6 juli 2019. Beslissing. 

3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
herdenking van V-day op 4 mei 2019. Beslissing. 

4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
opendeurdag van de grote moskee in de Hermes van Wynghenestrat op 15 juni 2019. Beslissing. 

5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een Urban 
Trail Run door JCI op 19 mei 2019. Beslissing. 

Financieel beheer 

6. Vraag tot uitbetaling en verhoging van de toelage aan stedelijk Fiertelcomité.  Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

7. Straatnaamgeving De Vrijheid - definitieve vaststelling 

8. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin - Grondverkoop van een appartement met 
aanhorigheden binnen de residentie Catillus. Goedkeuring. 

9. Aankoop van twee percelen landbouwgrond binnen het RUP Klein Frankrijk Noord. 
Goedkeuring. 

10. Aanpassing van het retributiereglement houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-
geconcedeerde bijzettingen op de begraafplaatsen.  Goedkeuring. 

11. Overeenkomst van aankoop in der minne van 5 delen van percelen grond en grondruil van 2 
delen van een perceel grond in de Rode Mutslaan te Ronse. Goedkeuring 

12. Ondergronds brengen van het LS en OV-Net, wegnemen en slopen van de bestaande 
verlichtingspalen en armaturen + leveren en plaatsen van nieuwe verlichtingspalen en armaturen in 
de Rode Mutslaan te Ronse. Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 

13. Samenstelling stedelijke Milieu- en Natuurraad 2019-2024.Goedkeuring. 

Mobiliteit 

14. Verslag verkeerscommissie 18 maart 2019. Kennisname 

Economie 

15. Terrasaanvraag De Vrijheid- Goedkeuring 

16. Principieel akkoord subsidie gevelrenovatie Thai Belle - Brouckaert Tom. Goedkeuring. 

Leven en welzijn 

17. verslag vergadering werkgroep erfgoed dd° 23.04.2019 

Vrije tijd 

18. Kennisname verslag vergadering werkgroep De Rore 21 maart 2019 + goedkeuring plaatsen 
plakkaten op de wandelroute 

Verzelfstandiging 

19. Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA Bouwmaatschappij Ronse 
cvba. Goedkeuring van de jaarrekening 2018 en van het bijhorend jaarverslag van de Raad van 
Bestuur. 

Intergemeentelijke samenwerking 

20. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 26 juni 2019 en vaststellen mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

21. Intergemeentelijke Samenwerking Westlede. Bespreking en goedkeuring van de agenda van 
de gewone algemene vergadering van 05 juni 2019 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
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22. Thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen van de Stad Ronse". 
Auditrapport van 09 april 2019, uitgevoerd door Audit Vlaanderen. Kennisname. 

23. Interne audit debiteurenbeheer van de Stad en het OCMW Ronse, uitgevoerd door 
welzijnsvereniging Audio. Kennisname van het eindverslag. 

Varia 

24. Kennisname documenten en brieven. 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

25. Aanvraag tot erkenning van de wijziging van de gebiedsomschrijving van de parochie Onze-
Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie Maarkedal). Advies. 

26. Centraal Kerkbestuur. Geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. Goedkeuring. 

27. Centraal Kerkbestuur. Budgetten 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal 
Kerkbestuur. Aktename. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

28. Heraanleg recyclagepark. Leveren en plaatsen van twee verplaatsbare weegbruggen in 
opbouw en aansluitbaar op de bestaande infrastructuur en toekomstige DIFTAR-voorzieningen. 
Goedkeuring 

29. Heraanleg van het recyclagepark. Leveren en plaatsen van DIFTAR-voorzieningen bestaande 
uit een bedieningszuil voorzien van een identificatie- en registratiesysteem, de nodige hard- en 
software en de slagbomen. Goedkeuring. 

30. Overeenkomst van aankoop in der minne van 1 perceel grond in de Rode Mutslaan en 
overeenkomst tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor de aanleg van een bufferbekken. 

Wonen en omgeving 

31. Hernieuwing Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) – aanduiden leden.  
Goedkeuring 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

1. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
loopwedstrijd "Challenge des jeunes" door Assa Ronse op 29 juni 2019. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en 

van het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 
Relevante documenten 

- de aanvraag van de vzw Koninklijk Athletic ASSA Ronse, de heer Simeon Verheylsone, 
voorzitter, p/a Blauwesteen 108 bus 201 in Ronse, om op zaterdag 29 juni 2019 naar 
aanleiding de ‘Challenge des Jeunes’ en ‘Mini Challenge’, rondom de terreinen van het 
Vandewielestadion en in uitbreiding tot in de Ambachtelijke zone, Pontstraat, te mogen 
organiseren,  

Feiten/context/motivering 
- voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen 

op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  
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Besluit: 

Artikel 1:  
Op zaterdag 29 juni 2019, vanaf 12u00 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de wedstrijden, 
parkeerverbod in te voeren :  
- in de Viermaartlaan, vanaf de Gomar Vandewielelaan tot net voorbij de ingang van het 
Vandewielestadion.  
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1, op het onderbord de datum -uurgroep 
vermeldend waarop dit zal gelden.  
artikel 2.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
artikel 3.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
artikel 4.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde. 
 

2. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
buurtfeest in de Maagdenstraat op 6 juli 2019. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en 

van het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 
Relevante documenten 

- de aanvraag van de familie Serge en Gerda Dhondt - Torrekens, Maagdenstraat 153 in Ronse, 
om op zaterdag 06 juli 2019 naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest voor de 
inwoners van de Waaienberg, Bossenberg en Maagdenstraat, een deel van de Maagdenstraat 
verkeersvrij te maken;  

Feiten/context/motivering 
- voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen 

op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 

Artikel 1:  
Op zaterdag 06 juli 2019, vanaf 09u00 tot 23u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
verkeersverbod in te voeren in de Maagdenstraat, tussen het kruispunt met de Waaienberg en het 
kruispunt met de Bossenberg.  Het verkeersverbod kan aangeduid worden met verkeersborden  
borden C3 op schraag.   
artikel 2.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
artikel 3.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
artikel 4.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde.  
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3. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de 
herdenking van V-day op 4 mei 2019. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en 

van het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 
Relevante documenten 

- de organisatie van een bloemenhulde aan het monumenten ter herdenking van WO II in het 
Bruulpark, en aan het monument van de Oorlogsvrijwilligers aan de St.-Martinuskerk en de 
inhuldiging van een herdenkingsplaat in de stadstuin op zaterdag 04 mei 2019;  

Feiten/context/motivering 
- voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen 

op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid;  

Besluit: 

Artikel 1:  
Op zaterdag 04 mei 2019 tussen 09u30 en 11u30 en zeker tot het einde van de 
herdenkingsplechtigheid aan het monument voor de Oorlogsvrijwilligers op het Kerkplein, over een 
afstand van 20 meter aan beide zijden van het monument en op het plein naast het monument, ter 
hoogte de huis nummers 13 tot 17.  De maatregel zal aangeduid worden met verkeersborden E1.  
artikel 2.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden.  
artikel 3.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen.  
artikel 4.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde.  
 

4. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
opendeurdag van de grote moskee in de Hermes van Wynghenestrat op 15 juni 2019. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en 

van het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 
Feiten/context/motivering 

- op zaterdag 15 juni 2019 wordt door het ICW VZW, Hermes Van Wynghenestraat 14 – 20 in 
Ronse, bij monde van de genaamde Samdi Abdelwahed, in de Grote Moskee gelegen op 
hetzelfde adres, een opendeurdag gehouden,   

- daarbij wordt een springkasteel op de rijbaan opgesteld en er zullen heel wat jonge kinderen in 
de onmiddellijke omgeving van de moskee aanwezig zijn 

Besluit: 

Artikel 1:  
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Op zaterdag 15 juni 2019, wordt van 08u00 tot 19u00 en zo lang als nodig in het kader van het 
evenement, een parkeerverbod voorzien :  
- in de Hermes Van Wynghenestraat, vanaf het kruispunt met de Beukenlaan tot het huis n° 34 
Dit verbod zal aangeduid worden met het verkeersteken E1 en passend onderbord.  
artikel 2.  
Op zaterdag 15 juni 2019, wordt van 08u00 tot 19u00 en zo lang als nodig in het kader van de 
activiteit een verkeersverbod voorzien :  
- in de Hermes Van Wynghenestraat, vanaf het kruispunt met de Beukenlaan tot het huis n° 34 
Artikel 3. 
Op zaterdag 15 juni 2019, van 08u00 tot 19u00 en zo lang als nodig in het kader van de activiteit 
enkel plaatselijk verkeer toegelaten :  
- in de Hermes Van Wynghenestraat, vanaf het kruispunt met de Nijverheidstraat tot het huis n° 34 
artikel 4.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
artikel 5.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
artikel 6.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde. 
 

5. Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van een 
Urban Trail Run door JCI op 19 mei 2019. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 12 december 2006 waardoor het college 
van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het 
wegverkeer;  

- De wet betreffende de politie op het wegverkeer van 16 maart 1968;  
- Het K.B. van 1 december 1975 houdende het reglement op de politie van het wegverkeer en 

van het gebruik van de openbare weg en zijn latere wijzigingen;  
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en zijn latere wijzigingen. 
Relevante documenten 

- de aanvraag van JCI Ronse, vertegenwoordigd door mejuffrouw Eugenie Carrez, voorzitter 
2018 - 2019, om op zondag 19 mei 2019 een urban trail run, te mogen organiseren in het 
centrum van de stad;  

Feiten/context/motivering 
- voornoemde activiteit geeft aanleiding tot het treffen van de passende beperkingsmaatregelen 

op het verkeer van voertuigen op de openbare weg en met het oog op de openbare veiligheid 

Besluit: 

Artikel 1:  
Op zondag 19 mei 2019, vanaf 13u00 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
parkeerverbod in te voeren :  
- op de Grote Markt, tussen de Peperstraat en het kruispunt met de Zuidstraat – Spillegem 
- in de Beekstraat, vanaf het rond punt Veemarkt 
- in de Ninovestraat, tussen het kruispunt met de Gebr. Dopchiestraat en het kruispunt met de 
Napoleon Annickstraat.  
- in de Bredestraat, kant van de pare huisnummers, tussen het nr. 82 en het kruispunt met de Oscar 
Delghuststraat  
- in de IJzerstraat, kant van het station   
Het verbod zal worden aangeduid met verkeersborden E1, op het onderbord de datum -uurgroep 
vermeldend waarop dit zal gelden.  
artikel 2.  
Op zondag 19 mei 2019, vanaf 13u30 tot 17u00 en zolang als nodig in het kader van de activiteit, 
verkeersverbod in te voeren :  
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- in de Peperstraat 
- op de Grote Markt, op de rijbaan tussen de Peperstraat en het kruispunt met de Zuidstraat – 
Spillegem. 
- in de Beekstraat, vanaf het rond punt Veemarkt.  
Het verbod kan aangeduid worden met een verkeersbord C3 op schraag.  
artikel 3.  
De nodige afwijkingen op de bepalingen van dit besluit zullen ter plaatse door de ordediensten kunnen 
toegestaan worden. 
artikel 4.  
De overtredingen op de bepalingen van tegenwoordig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met 
enkele politiestraffen. 
artikel 5.  
Afschrift van onderhavig besluit zal overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te 
Oudenaarde, aan de griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te 
Oudenaarde. 
 

Financieel beheer 

6. Vraag tot uitbetaling en verhoging van de toelage aan stedelijk Fiertelcomité.  
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

Financieel verslag van het stedelijk Fiertelcomité 

Feiten/context/motivering 

De vraag van het stedelijk Fiertelcomité om de toelage van 29.000 euro uit te betalen en eveneens te 
vermeerderen met 1.000 euro 
De collegebeslissing van 21 december 2015 inzake samenvoeging kredieten Fiertel 

Adviezen/visum 

Advies dienst Financiën waaruit blijkt dat in het budget 2019 een toelage voorzien is van 29.000 euro 
op artikel 6490000/07192 
Een verhoging van de toelage met 1.000 euro moet voorzien worden bij budgetwijziging 
 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de uitbetaling van de toelage van 29.000 euro aan het stedelijk Fiertelcomité.  
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de verhoging van de toelage met 1.000 euro en dit te voorzien bij 
budgetwijziging. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

7. Straatnaamgeving De Vrijheid - definitieve vaststelling 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/060 van de technische dienst van 15 april 2019. 
- Bezwaar van de heer Kindt en mevrouw Roos van 2 april 2019. 
- Bericht van commodo en incommodo. 
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- Persoonlijk schrijven aan de bewoners en eigenaars. 
- Proces-verbaal van onderzoek van commodo en incommodo. 
- Getuigschrift van bekendmaking. 
- Notullen gemeenteraad van 19 november 2018. 
- Plan van De Vrijheid. 
- Verslag van stadsarchivaris van 22 januari 2018. 
- Verslag van de stedelijke adviesraad van 7 februari 2018.-  

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbesluit van 19 november 2018 werd het voorstel om nieuwe straatnamen 
toe te kennen in de Vrijheid, zijnde Kerkhofweg, Kapittelstraat en Sint-Martensplein en 
aanpassingen te doen voor bestaande straten, zijnde Albert I-park, Sint-Hermesstraat, Sint-
Martensstraat en de Cypriaan de Rorestraat voorlopig vastgesteld.  

- Het openbaar onderzoek, dat plaats had van 4 maart 2019  tot en met 2 april 2019, heeft 
aanleiding gegeven tot 1 bezwaar :  
De heer Pieter Kindt en mevrouw Hanne Roos uit Sint-Martensstraat 36 zien geen enkel nut in 
het wijzigen van het deel van de Sint-Martensstraat tussen de Kleine Markt en het 
toekomstige Sint-Martensplein in Cypriaan de Rorestraat en het wijzigen van de huidige 
Cypriaan de Rorestraat naar Kapittelstraat. Zij voegen een lijst bij met 22 handtekeningen van 
bewoners van de Sint-Martensstraat die eveneens misnoegd zijn over deze wijzigingen. 
Ten persoonlijken titel voeren ze aan dat mijnheer de maatschappelijke zetel van zijn bedrijf 
een half jaar geleden gevestigd heeft in Sint-Martensstraat 36  en hiervoor kosten heeft 
gemaakt in de vorm van nieuwe visitekaartjes, briefhoofden, bewonerskaart, aanpassing bij de 
post enz. 

- De stedelijke cultuurrraad heeft het advies van de heer stadsarchivaris Eric Devos gevolgd om 
de huidige Sint-Martenssstraat op een duidelijke en historisch verantwoorde manier uit te 
splitsen waarin zowel de Cypriaan de Rorestraat als de Kapittelstraat een plaats hebben. 

- De huidige Cypriaan de Rorestraat wordt Kapittelstraat omdat deze straat rechts van het 
toekomstige Sint-Martensplein naar het in ere te herstellen kapittelhuis leidt. Deze instelling is 
onlosmakend verbonden met het bestaan van de Vrijheid. Aangezien het tevens wenselijk is 
de Cypriaan De Rorestraat te behouden binnen de Vrijheid wordt de straat tussen het Sint-
Martensplein en de Kleine Markt omgedoopt tot Cypriaan de Rorestraat. 

- Wat betreft een eventuele financiële tussenkomst voor de bewoners is er één precedent.  Bij 
de straatnaamwijziging in Klein Frankrijk in 2013 heeft de stad de kosten terugbetaald voor de 
wijziging van het adres in de Kruispuntbank der Ondernemingen voor een 50-tal bedrijven. 

- Het bezwaar is ontvankelijk verklaard. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Zich aan te sluiten bij het standpunt van de stadsarchivaris Eric Devos. 
Artikel 2: 
De bewezen kosten van de bewoners terug te betalen  
Artikel 3: 
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht het dossier over de nieuwe straatnaamgeving in 
De Vrijheid voor definitieve vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

8. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin - Grondverkoop van een appartement met 
aanhorigheden binnen de residentie Catillus. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

- 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 
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- Verslag 2019/063 van de technische dienst van 23 april 2019. 
- Tabel. 
- Verkoopovereenkomst. 
- Akte. 
- Gemeenteraadsbeslissing van 16 april 2012. 

 

Feiten/context/motivering 

- Bij raadsbesluit van 16 april 2012 werd de overeenkomst publiek-private samenwerking 
tussen de stad Ronse en de bvba Avaronne goedgekeurd. Deze overeenkomst 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 ontvangt. 

- Wij ontvingen 1 ontwerp van akte en 1 verkoopovereenkomst:  
- op naam mevrouw Duquin Christine voor een appartement met aanhorigheden binnen de 
residentie Catillus van De Stadstuin, zijnde “app 19.32”, met een garage “G09”. De 
grondwaarde van deze verkoop bedraagt 44.720,00 EUR.  

 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze grondverkoop binnen het 
stadsvernieuwingsproject De Stadstuin aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor 
te leggen. 
 

9. Aankoop van twee percelen landbouwgrond binnen het RUP Klein Frankrijk Noord. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/065 van de technische dienst van 24 april 2019. 
- Tabel. 
- Ontwerpakte en plan. 
- Schattingsverslag van 24 mei 2011. 
- Schattingsverslag van gronden gelegen te Savooistraat, Borrekens, Drieborrebeekstraat. 
- Kadastraal plan. 
- Bestemmingsplan. 

Feiten/context/motivering 

- In 2008 heeft het bestuur reeds interesse getoond om de twee percelen grond, gekadastreerd 
sectie C nummers 1093 en 1093 2K aan te kopen. De gronden liggen binnen de zone voor 
buffer en natuurontwikkeling en zijn opgenomen in het onteigeningsplan, horende bij het RUP 
Klein Frankrijk Noord. Het merendeel van de gronden in deze zone is reeds in eigendom van 
de stad en een aantal percelen werd al bebost in het kader van boscompensatie aanleg 
bufferbekken. Een groot deel van de terreinen is spontaan bebost. 

- In 2011 werden de gronden geschat op 24.000 euro/ha. De verkoop heeft enkele jaren 
stilgelegen en na recente contacten zijn de verkopers bereid gevonden om de percelen te 
verkopen aan 24.500 euro/ha, zijnde 15.787,80 euro voor de twee percelen met een 
oppervlakte van 64a 44ca. 

- Bij andere recente aankopen van landbouwgronden, onder meer in de Drieborrebeekstraat en 
Savooistraat, werden percelen aangekocht aan de schattingsprijs van 30.200 euro/ha. 

- Het nodige krediet dient voorzien te worden bij de eerstvolgende wijziging van het 
investeringsbudget. 
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Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de aankoop van twee percelen landbouwgrond, kadastraal gekend sectie C 
nummers 1093 en 1093 2K met een oppervlakte van 64a 44 ca voor 15.787,80 euro. 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit aankoopdossier aan de goedkeuring van de 
eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

10. Aanpassing van het retributiereglement houdende de tarieven voor geconcedeerde en 
niet-geconcedeerde bijzettingen op de begraafplaatsen.  Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

- Het decreet van 16 januari 2001, gewijzigd bij decreet van 10 november 2005, 18 april 2008, 9 
december 2011, 22 februari 2013, 28 maart 2014, 28 oktober 2016 en 10 februari 2017 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij besluit van 2 december 2005 en 16 december 
2016. 

- De omzendbrief BA 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet 
van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten. 

- De omzendbrief BB 2008/04 van 6 juni 2008 betreffende de wijziging van het decreet van 16 
januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 april 2008. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/064 van de technische dienst van 23 april 2019. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2019 werd akkoord gegaan met het 
retributiereglement houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde 
bijzettingen op de begraafplaatsen 

- Vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvingen wij enkele opmerkingen 
hieromtrent. Daarom dient dit retributiereglement aangepast te worden. 

- Het Agentschap merkt op dat de boete die voorzien wordt bij inbreuken op artikel 58 uit het 
huishoudelijk reglement niet thuishoort in een retributiereglement. Artikel 58 van het 
huishoudelijk reglement stelt dat het verboden is om binnen de begraafplaats te leuren, 
voorwerpen uit te stallen of te koop aan te bieden of om in het algemeen zijn diensten aan te 
bieden. Deze boete dient geschrapt te worden uit het retributiereglement. De technische 
dienst onderzoekt of deze boete via een andere weg geïmplementeerd kan worden. 

- Daarnaast werd opgemerkt dat de concessietarieven voor elke gedenkvorm hetzelfde zijn, 
behalve voor de grafkelders. Dit is toegelaten als er een logische verklaring gegeven kan 
worden voor dit verschil.  

- De concessietarieven voor grafkelders verschillen van de andere omdat zij een andere 
berekeningsbasis hebben. Voor alle andere gedenkvormen wordt het tarief berekend op basis 
van het aantal personen in de concessie. Bij de grafkelders wordt de concessieprijs 
vastgesteld op basis van de grootte in m² van de grafkelder. Aangezien er een verschillende 
manier van berekening wordt gebruikt, kunnen de concessietarieven, zoals vastgelegd in de 
gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2019, behouden blijven. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
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De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de aanpassing van het retributiereglement 
houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde bijzettingen op de begraafplaatsen 
aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

11. Overeenkomst van aankoop in der minne van 5 delen van percelen grond en grondruil van 
2 delen van een perceel grond in de Rode Mutslaan te Ronse. Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 56, 
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/062 van de technische dienst van 23 april 2019. 
- 3 tabellen van grondinname 
- Plan 
- 3 bodemattesten 
- 3 ontwerpen van akte 
- Schattingsverslag 

Feiten/context/motivering 

- In het kader van de realisatie van de realisatie van de rooilijn voor de buurtweg nummer 5 in 
de Rode Mutslaan, werd een akkoord in der minne getroffen met meerdere eigenaars voor 
grondaankoop en grondruil. 

- Ter hoogte van de Rode Mutslaan dienen 26 grondinnames te gebeuren voor de geplande 
wegen- en rioleringswerken.  

- Voor de innemingen 11, 12, 13, 14 en 15 werd een akkoord getroffen met 3 grondeigenaars 
voor de verwerving van de vijf percelen grond met een totale oppervlakte van 412,79m².  Met 
deze grondeigenaars kon pas een akkoord worden bekomen nadat van één van hen meer 
grond werd gekocht om deze extra grond dan te ruilen met en over te dragen aan de andere 2 
eigenaars. 

- Concreet gaat het over:  
o Voor de inneming 12, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie D, deel van nummer 

466F, werd een akkoord bereikt voor de aankoop van een deel van een perceel grond 
van 147,44m² en de aankoop van 2 delen van ditzelfde perceel grond, dienstig voor 
de overdracht en ruil van respectievelijk 1.225,80m² (lot 1) en 180,60m² (lot 2). Deze 
aankoop wordt gerealiseerd voor de totale som van €36.500 door de stad te betalen, 
alle vergoedingen inbegrepen. 

o Voor de inneming 11, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie D, deel van nummer 
467H, werd een akkoord bereikt voor de ruil van een deel van een perceel grond van 
119,75m² (gelegen in woongebied) tegen een stuk grond van 180,6m² (gelegen deels 
in woongebied en deels in agrarisch gebied) (lot 2) zonder opleg of vergoeding. 

o Voor de innemingen 13, 14 en 15, kadastraal gekend als 2de afdeling sectie D, deel 
van nummer 464M, werd een akkoord bereikt voor de verwerving van 145,6m² grond 
(woongebied) voor de totale som van 13.576,93 euro en mits overdracht van 
1.225,80m² grond (agrarisch gebied) (lot 1). 

- Ingeval het College akkoord gaat met de grondaankopen, grondruil en grondoverdracht voor 
de totale som van 50.076,93 euro kan het dossier aan de goedkeuring van de eerstvolgende 
gemeenteraad worden voorgelegd. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de grondaankopen, grondruil en grondoverdracht voor de som van 50.076,93 
euro. 
Artikel 2: 
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De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de 
eerstvolgende gemeenteraad. 
 

12. Ondergronds brengen van het LS en OV-Net, wegnemen en slopen van de bestaande 
verlichtingspalen en armaturen + leveren en plaatsen van nieuwe verlichtingspalen en 
armaturen in de Rode Mutslaan te Ronse. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Plan 1 en 2 Fluvius. 
- Offerte Fluvius. 
- Verslag 2019-067 van 25/04/2019 van de technische dienst. 

Feiten/context/motivering 

- Naar aanleiding van de wegenis- en  rioleringswerken in de Rode Mutslaan te Ronse, werd 
door Fluvius een ontwerp opgemaakt voor het ondergronds brengen van het LS en OV-NET, 
het wegnemen van de bestaande betonpalen met armaturen en het leveren en plaatsen van 
nieuwe verlichtingspalen met armaturen in de Rode Mutslaan te Ronse. 

- Het ontwerp van Fluvius omvat de werken aan 1349m laagspanningsnet, wegnemen 705m 
bovengronds net, leveren en plaatsen 23 netsteunen laagspanning en 1340m openbaar 
verlichtingsnet. Daarnaast omvat de offerte het wegnemen en slopen van 23 betonpalen met 
armaturen en het leveren en plaatsen van 26 verlichtingsarmaturen Teceo 1 - 9000 lumen – 
74W, kleur 740 (koud wit) op rechte paal hoogte 8m in kleur RAL 7043 (dark grey) en 1 
verlichtingsarmatuur Teceo 1 - 3500 lumen – 30W, kleur 740 (koud wit) op rechte buisarm 
hoogte 10m in kleur RAL 7043 (dark grey). 

- Volgens het dossier van Fluvius bedraagt de kostenraming voor de werken aan de netten en 
infrastructuur eigendom van de nutsbedrijven €88.173,52 vrij van btw en voor de werken aan 
de infrastructuur, geen eigendom van de nutsbedrijven €33.529,78 inclusief btw, wat neer 
komt op een totale som van €121.703,29 door de stad te betalen. 

- Het krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2019 – algemene rekening 2280000 – 
beleidsitem 06700. 

- Ingeval het College akkoord gaat met het dossier dient het ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Het wegnemen en slopen van 23 bestaande betonpalen met armaturen, het ondergronds brengen van 
1349m laagspanningsnet en 1340m openbaar verlichtingsnet en het leveren en plaatsen van 27 palen 
met verlichtingsarmaturen Teceo 1 worden goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken dit dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de 
eerstvolgende gemeenteraad. 
 

Wonen en omgeving 

13. Samenstelling stedelijke Milieu- en Natuurraad 2019-2024.Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende 
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 
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- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 
341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Relevante documenten 

- Statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota stedelijke Milieu-en natuurraad, goedgekeurd 
door de Milieuraad op 23/11/2018 en door het College van Burgemeester en Schepenen op 
03/12/2018 

- Lijst leden Milieuraad 2019-2024  
- Nota 2019-010 van 16/04/2019 van de dienst omgeving 

Feiten/context/motivering 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 worden de stedelijke adviesorganen opnieuw 
samengesteld.  

Het huishoudelijk reglement van de milieuraad stelt het volgende over de samenstelling:  

Artikel 2 
§1. De milieuraad is als volgt samengesteld:  
- minimum 6 en maximum 1/3 van het aantal stemgerechtde leden vertegenwoordigers van de 

milieu-en natuurverenigingen * 
- 1 vertegenwoordiger van elk net van het onderwijs*  
- 2 vertegenwoordigers uit de beroepsgroep landbouw* 
- 3 vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen* 
- 1 vertegenwoordiger van de beroepsgroepen* 
- 1 vertegenwoordiger van de Wildbeheerseenheid Vlaamse Ardennen* 
- 4 geïnteresseerden (gecoöpteerde inwoners)* 
- 1 vertegenwoordiger van elke fractie van de gemeenteraad  
- de bevoegde schepen  
- de omgevingsambtenaar  

(* = stemgerechtigd) 
§2. Ieder lid van de milieuraad stelt een vaste plaatsvervanger voor, die bij afwezigheid van het 
efffectieve lid de vergadering bijwoont.  Geïnteresseerden kunnen geen plaatsvervanger afvaardigen.  

De rondvraag en overlegronde heeft het volgende resultaat opgeleverd:  

groep vereniging   Naam voorn 

milieu en natuur Natuurpunt vzw eff Alexander Patrick 

milieu en natuur Natuurpunt vzw pv Moreaux Philippe 

milieu en natuur Natuurpunt vzw eff Deschaumes Jean-Paul 

milieu en natuur Natuurpunt vzw pv Vanovertveldt Ringo 

milieu en natuur Natuurpunt vzw eff Audoore Claudine 

milieu en natuur Natuurpunt vzw pv Braeckevelt Thierry 

milieu en natuur Milieufront Omer Wattez 
vzw 

eff Glibert Jo 

milieu en natuur Milieufront Omer Wattez 
vzw 

pv Van Driessche Astrid 

milieu en natuur Milieufront Omer Wattez 
vzw 

eff Decubber Chantal 

milieu en natuur Milieufront Omer Wattez 
vzw 

pv Tassyns Jeannine 

milieu en natuur Milieufront Omer Wattez 
vzw 

eff Drieghe Roland 

milieu en natuur Milieufront Omer Wattez 
vzw 

pv Mornie  Lieve  

milieu en natuur Fietsersbond Ronse eff Bruyland Marc  

milieu en natuur Fietsersbond Ronse pv Van Acker Annemie 

     Onderwijs Gemeenschapsonderw. eff  /   

Onderwijs Gemeenschapsonderw. Pv     

Onderwijs Serafijn eff Belet  Karolien 
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Onderwijs Serafijn pv      

Onderwijs Vrij Onderwijs eff  /   

Onderwijs Vrij Onderwijs Pv     

     landbouw Boerenbond bedrijfsgilde eff Verkest Noël 

landbouw Boerenbond bedrijfsgilde pv     

landbouw Alg.Boerensyndicaat eff Vanderstraeten Peter 

landbouw Alg.Boerensyndicaat pv De Schrijver Marcel 

     socio-cultureel Landelijke Gilde BB eff Van 
Cauwenberghe 

Jan 

socio-cultureel Landelijke Gilde BB pv     

socio-cultureel LETS Vlaamse Ardennen eff De Groote  Carine 

socio-cultureel LETS Vlaamse Ardennen pv     

socio-cultureel TuinHier eff Ryckbosch Patrick 

socio-cultureel TuinHier Pv     

     beroepsgroepen UNIZO eff Mortier  Griet 

beroepsgroepen UNIZO pv     

     jagers Wildbeheerseenheid 
Vl.Ardennen 

eff Hantson Alain 

  Wildbeheerseenheid 
Vl.Ardennen 

Pv Meirlaen  Quentin 

     geïnteresseerden   eff Laurier Erwin 

geïnteresseerden   Eff Heininger Petra 

geïnteresseerden   eff     

geïnteresseerden   Eff     

          

stad* Schepen eff Foulon Jan 

dienst omgeving*   eff Van Lierde Anja 

     gemeenteraad* CD&V  eff El Gouch Faiza 

gemeenteraad* CD&V pv Marzouki Safia 

gemeenteraad* N-VA Eff Vandevelde Wim 

gemeenteraad* N-VA pv Van der Aa Guy 

gemeenteraad* Groen eff Schelfout Lech 

gemeenteraad* Groen pv Mazouz Imane 

gemeenteraad* Open VLD eff De Bock Axel 

gemeenteraad* Open VLD pv Braeckman Kurt 

gemeenteraad* Sp.a eff Haelters Koen 

gemeenteraad* Sp.a pv Hbili Fatima 

* niet stemgerechtigd    

Er wordt voldaan aan de vereiste 1/3 genderevenwichten:  

Vrouw/Man verhouding   theoretisch  effectief  verhouding V/M 

Effectieven stemgerechtigd  21   17  6/17 

allen stemgerechtigd  38   32  10/32 

allen    50   44  15/44 

De startvergadering kan doorgaan op woensdag 15 mei.  
In de uitnodiging kan de oproep gelanceerd worden voor een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris.  
 
Voorstel agenda:  

- kennismaking 



 15/30 

- presentatie “Tournée Pédale” door Fernand Van Hoecke, voorzitter Beweging.net Ronse  
In opvolging van de actie “AIRbezen van Beweging.net in het voorjaar van 2017, is er nu een concrete 
actie van 6 tot 26 mei: Tournée Pédale.  
Je vindt er alles over op www.tourneepedale.be. 

- voorstelling statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota (hoe werkt het concreet?)  
- wat heeft de Milieuraad de voorbije jaren gedaan? (presentatie)  
- verkiezing voorzitter, ondervoorzitter, secretaris 

Besluit: 

Artikel 1:  
het College van Burgemeester en Schepenen  gaat akkoord met de samenstelling van de milieuraad 
2019-2024.  
 

Mobiliteit 

14. Verslag verkeerscommissie 18 maart 2019. Kennisname 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017  

Relevante documenten 

Verslag vergadering verkeerscommissie 18 maart 2019 

Besluit: 

Artikel 1:  
Neemt kennis van het verslag van de verkeerscommissie van 18 maart 2019. 
 

Economie 

15. Terrasaanvraag De Vrijheid- Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Politieverordening betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein goedgekeurd door 
de gemeenteraad op 17 december 2018 

Relevante documenten 

Terrasplan opgemaakt voor volgende horecazaken: 

- Café de Vrijheid 

- Baguetelle 

- Entre Nous 

- Bistro Bonheur 

- Clubman 

- The Tower 

Feiten/context/motivering 

De uitbaters op de Kleine Markt en het Passageplein hebben n.a.v. de heraanleg van het openbaar 
domein een nieuwe terrasaanvraag ingediend. Eethuis The Tower heeft reeds een aanvraag 
ingediend dat werd goedgekeurd. Enkel Cave de Clotaire diende nog geen aanvraag in.  
In bijlage vindt u een overzicht van het meubilair en de bloembakken die men wenst te plaatsen. Ik 
heb zelf nog een extra foto toegevoegd van het opgesteld terras bij de Clubman, The Tower en het 
terras van Cave de Clotaire ( dit laatste is louter informatief want we ontvingen nog geen aanvraag). 
Hieronder de bepalingen uit het terrasreglement voor wat betreft stoelen en tafels/ bloembakken: 
6.1 Stoelen en Tafels 

http://www.tourneepedale.be/
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Tafels, stoelen en hun aankleding mogen geen reclame vermelden. Er dient rekening gehouden te 
worden met de esthetiek en de uniformiteit van een straat of een plein. Ze moeten harmoniëren met 
terrasconstructies en ander meubilair. 
Het meubilair moet een lange levensduur hebben, bestand tegen weersinvloeden en geschikt voor 
publiek- en buitengebruik. 
7.6 Bloembakken 
Het is niet toegestaan om bloembakken te plaatsen op het terras, behoudens de bloembakken die 
door de stad zelf worden geplaatst. 
Aanleg van planten/bebloeming in de bloembakken gebeurt door de stad. 
Onderhoud van beplanting/bebloeming gebeurt eveneens door de stad. 
Het proper houden van de bloembak zelf is ten laste van de uitbater. 

Adviezen/visum 

Hieronder vindt u per zaak het advies van kmo: 

1) Café De Vrijheid/ Baguetelle 

Angelo vraagt of hij zwarte banken mag plaatsen. Hij wil een terras plaatsen tegen de gevel maar 
vraagt of het mogelijk is om het terras iets ruimer te maken dan uitgetekend.  

Advies: Angelo levert de nodige inspanningen en is bereid om investeringen te doen voor de aankoop 
van nieuw terrasmeubilair. Met de zwarte banken draagt hij bij tot de uniformiteit van het plein als je 
het ander terrasmeubilair bekijkt op het Passageplein. Ik zou deze aanvraag positief adviseren, alsook 
voor de uitbreiding van zijn terras. Indien zijn geringe uitbreiding wordt toegestaan, blijft er nog steeds 
7 à 8m doorgang voor auto’s en hulpdiensten. Hij denkt er ook aan om ene zwarte zonneluifel te 
plaatsen. Hiervoor dient hij wel een omgevingsvergunning aan te vragen. 

2) Bistro Bonheure 

Er worden zwarte stoeltjes en tafels geplaatst. Volgens het plan kan een terras geplaatst worden over 
6m diepte en 6m breedte. 

Advies: ik wens deze aanvraag positief te adviseren. 

3) Entre-Nous 

Tegen de gevel wordt een lounge hoekje ingericht met lounge meubelen. De rest van de terraszone 
wordt aangevuld met zwarte tafeltjes en stoelen. Mevr. Annemie Naert heeft tevens gevraagd of de 
diepte van het terras kan worden uitgebreid van 4m tot 6m. Dit maakt een groot verschil voor het 
aantal tafels en stoelen die ze kan opstellen. Mevr. Naert wenst ook nog bloembakken te plaatsen. Zie 
bijlage.  

Advies: De lounge meubelen werden al goedgekeurd voor Bourse de Commerce dus zou ik dit hier 
ook toestaan. De zwarte tafels en stoelen dragen bij aan de conformiteit op het plein.  

In principe zijn enkel de bloembakken toegestaan die door de stad worden geplaatst maar er is reeds 
een precedent bij Cave de Clotaire. Indien het college beslist om deze bloembakken toe te staan, 
moet het terrasreglement aangepast worden. 

Ik kan akkoord gaan met de uitbreiding van de diepte van het terras tot 6m. Op die manier hebben de 
uitbaters aan de kant van de Passage en de overkant ongeveer dezelfde diepte van de terraszone. De 
doorgang voor auto’s en hulpdiensten blijft gegarandeerd. 

4) Clubman 

Dhr. Peter Schoorens wenst een combinatie te plaatsen van houten banken met zwart metalen frame 
en grijs/zwarte tafels en stoelen. 

Er zal een windscherm geplaatst worden van Duvel. Zowel rechts als links kan 1 windscherm 
geplaatst worden. Hij heeft 3 zwarte parasols geplaats en heeft ook 4 grijze bloembakken geplaatst 
met klimop. 

Advies: Dhr. Peter Schoorens wenst 2 houten banken te plaatsen omdat hij vaak groepen op bezoek 
krijgt die dan verschillende tafels en stoelen zelf beginnen samen te voegen waardoor hij een slordig 
terras krijgt. Daarom wil hij heel graag de banken houden om groepen beter te kunnen plaatsen. 

Ik heb een paar extra foto’s genomen van zijn terras zoals die nu opgesteld staat en persoonlijk vind ik 
niet dat de banken storen t.o.v. de andere aanwezige terrassen van café Sint-Hermes en The Tower. 
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5) The Tower 

Dhr. Roelandt vraagt de goedkeuring tot het plaatsen van zwarte stoelen en wenst voorlopig zijn 
oudere tafels te behouden. Volgens jaar voorziet hij de aankoop van nieuwe tafels. Er worden 2 
windschermen van Duvel geplaatst tussen zijn café en The Tower. 

Advies: dit terrasmeubilair is conform het reglement en stoort niet met het ander meubilair op de 
Kleine Markt. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te hebben genomen van de terrasaanvragen van volgende horecazaken: 

- Café de Vrijheid 
- Baguetelle 
- Bistro Bonheure 
- Entre Nous 
- The Tower 
- De Clubman 

Artikel 2: 
Akkoord te gaan met het voorgestelde terrasmeubilair van: 

- Café de Vrijheid 
- Baguetelle 
- Bistro Bonheure 
- Entre Nous 
- The Tower 
- De Clubman 

Artikel 3: 
Akkoord te gaan met de gevraagd uitbreiding voor de terraszone van café De Vrijheid en Entre-Nous 
en dit via een aangepast plan over te maken aan de uitbaters van beide horecazaken 
Artikel 4: 
Bij iedere wijziging die aangebracht wordt in de terraszone, dient een nieuwe aanvraag gericht te 
worden atv het college van burgemeester en schepenen. 
 

16. Principieel akkoord subsidie gevelrenovatie Thai Belle - Brouckaert Tom. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Reglement subsidie gevelrenovatie goedgekeurd door de gemeenteraad op 7 december 2017  en 
geldig tot en met 21 december 2020 of tot uitputting budget. 
 
Rekening houdende dat deze subsidie mede ondersteund wordt het Agentschap Innoveren en 
Ondernemen.  

Relevante documenten 

- Aanvraag door dhr. Brouckaert Tom. 
- Offertes werken gevel. 
- Attest eigendom dhr. Brouckaert Tom. 
- Foto’s gevel (voor). 

Feiten/context/motivering 

De aanvrager: 
De aanvrager van dit dossier is dhr. Brouckaert Tom. Hij  is eigenaar van het handelspand gelegen 
Franklin Rooseveltplein 9. 
Het handelspand: 
Het pand is momenteel leegstaand. Voorheen was er lingeriezaak ‘Marina Bis’ gevestigd. Het pand is 
geen bouwkundig erfgoed en voor de voorgestelde werken is er geen omgevingsvergunning nodig. De 
eigenaar wil er binnenkort een Thais restaurant en take away openen. Hijzelf zal wonen boven de 
zaak. 
     De geschatte kostprijs: 
De eigenaar/uitbater van het handelspand betaalt 40%, de stad betaalt 30% en het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen voorziet eveneens een bijdrage van 30%. 
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Dhr. Brouckaert Tom heeft offertes ingediend met een voorlopig totaalbedrag van 8.013€ excl. BTW.  
De offertes omvatten volgende werken: 
- het leveren en plaatsen van een mahoniehouten raamconstructie + voordeur + dubbel glas 1.1 
veiligheidsglas. 
- plaatsen steiger. 
- het reinigen van de gevel met hoge druk en het verven ervan in de kleur gebroken wit. 
- het verven van de raamkozijnen. 

Adviezen/visum 

De dienst economie geeft positief advies tot het verlenen van een principieel akkoord voor een 
subsidie uit het fonds voor gevelrenovatie ten voordele van dhr. Brouckaert Tom voor zijn pand 
gelegen Fr. Rooseveltplein 9. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Een principiële goedkeuring te verlenen voor een subsidie uit het fonds voor gevelrenovatie aan dhr. 
Brouckaert Tom voor zijn zaak, Thais restaurant en take-away Thai Belle, gelegen Franklin 
Rooseveltplein 9, Ronse. 
 

Leven en welzijn 

17. verslag vergadering werkgroep erfgoed dd° 23.04.2019 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

Verslag vergadering werkgroep Erfgoed van 23 april 2019 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen. 
Artikel 2: 
De heren Willem Derde en Tom Nevejan van Het Erfgoedbureau, uit te nodigen om toelichting te 
geven op het college van 3 juni 2019 om 16u30. 
 

Vrije tijd 

18. Kennisname verslag vergadering werkgroep De Rore 21 maart 2019 + goedkeuring 
plaatsen plakkaten op de wandelroute 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Relevante documenten 

Het verslag van de werkgroep De Rore van 21 maart 2019 

Feiten/context/motivering 

Het college wordt gevraagd om akkoord te gaan met het plaatsen van plakkaten op de wandelroute. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen van het verslag van de vergadering van de werkgroep De Rore dd 21 maart 2019. 
Artikel 2: 
Principieel akkoord te gaan met het plaatsen van plakkaten over De Rore op de wandelroute, de 
voorstellen moeten evenwel voorafgaand voorgelegd worden. 
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Verzelfstandiging 

19. Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA Bouwmaatschappij 
Ronse cvba. Goedkeuring van de jaarrekening 2018 en van het bijhorend jaarverslag van 
de Raad van Bestuur. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56, 40 en 41 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 245 – 247 
- De gemeenteraadsbeslissing van 06 oktober 2014 houdende goedkeuring van de 

statutenwijziging in het kader van de omvorming van de Coöperatieve Bouwmaatschappij van 
de Stad Ronse naar een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.  

- De statuten van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba, artikel 26 betreffende de oproeping van de algemene 
vergadering 

Relevante documenten 

- Het ontwerp van jaarrekening 2018 en de bijhorende balans en resultatenrekening van het 
EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba 

- Het jaarverslag 2018 van de Raad van Bestuur van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba 

Feiten/context/motivering 

Alvorens de algemene vergadering van het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba zich uitspreekt over 
de jaarrekening, legt de raad van bestuur de jaarrekening en het ontwerp van het jaarverslag voor ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad van de Stad Ronse. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad.  
 

Intergemeentelijke samenwerking 

20. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. Bespreking en goedkeuring van de 
agenda van de algemene vergadering van 26 juni 2019 en vaststellen mandaat van de 
vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 56§1 en 40§1. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 432. 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en 

Socio-Economische Expansie, SOLVA.  
- De gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 januari 2019 houdende de aanstelling van mevrouw 

Eugénie Carrez als effectieve vertegenwoordiger en de heer Jo Cornelus als 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van SOLVA voor de 
legislatuur 2019-2024. 

Relevante documenten 

- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
- Schrijven van SOLVA d.d. 9 april 2019 betreffende de oproeping voor de algemene 

vergadering van SOLVA op woensdag 26 juni om 19u00 in SOLVA, Gentsesteenweg 1 B te 
9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele) met mededeling van de agenda. 

Feiten/context/motivering 

De stad Ronse is aangesloten bij Solva. 
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Bij schrijven van SOLVA d.d. 9 april 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering van 26 juni 2019 met als agenda :  

1. Samenstelling van het bureau. 
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2018. 
3. Jaarrekening per 31 december 2018. 
4. Verslag van de Commissaris. 
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2018. 
6. Evaluatierapport en ondernemingsplan. 
7. Verlenging Solva. 
8. Benoemen van bestuurders op voordracht van de deelnemers. 
9. Statutenwijziging SOLVA: verplaatsing maatschappelijke zetel, delegatie personeels-

beheer, oprichting Algemeen Comité. 
10. Code van goed bestuur. 
11. Uitzendarbeid. 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger, kan 
vastgesteld worden. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken deze aangelegenheid te agenderen op de 
eerstvolgende gemeenteraad. 
 

21. Intergemeentelijke Samenwerking Westlede. Bespreking en goedkeuring van de agenda 
van de gewone algemene vergadering van 05 juni 2019 en vaststelling van het mandaat 
van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 56 en 40 §1. 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 432. 

- De statuten van 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 

- Schrijven van 05 april 2019 van IGS Westlede houdende uitnodiging voor het bijwonen 
 van de algemene vergadering op woensdag 05 juni 2019 om 19 uur in het hoofdgebouw van 
crematorium Westlede met vermelding van de agenda. 

˗ Documentatie houdende toelichting per agendapunt. 
˗ Documentatie met betrekking tot de algemene vergadering van 05 juni 2019. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is als vennoot aangesloten bij de Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) Westlede. 
Bij schrijven van IGS Westlede van 05 april 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de Algemene 
Vergadering van 05 juni 2019 met als agenda :  

1. Goedkeuring verslagen Algemene vergadering van 04 december 2018 en Buitengewone 
Algemene Vergadering van 19 maart 2019  

2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2018 
3. Evaluatierapport 
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 
5. Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode 2019-2021 
6. Remuneratieverslag 
7. Vaststelling zitpenning bestuurders. 
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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. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 
 

Organisatieontwikkeling 

22. Thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen van de Stad Ronse". 
Auditrapport van 09 april 2019, uitgevoerd door Audit Vlaanderen. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 56, 40 en 41 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 221 
- Het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 34. 

Relevante documenten 

Auditrapport van 09 april 2019 betreffende de thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en 
toelagen van de Stad Ronse”. 

Feiten/context/motivering 

De thema-audit "Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen” bij de Stad Ronse handelt over het 
proces rond gemeentelijke premies, subsidies en toelagen (voortaan subsidies). Audit Vlaanderen 
evalueert de subsidies (in de vorm van financiële transacties) die de organisatie uitkeert aan burgers, 
verenigingen of handelaars. Dit kunnen subsidies zijn op basis van een reglement of subsidies op 
naam die met het bedrag zijn ingeschreven in het budget (nominatieve subsidies). Voor Stad Ronse 
ging het de voorbije twee jaren over gemiddeld 1.275.000 euro per jaar. 

Deze thema-audit evalueert of de organisatie voor de verschillende onderdelen van het 
subsidieproces en voor een aantal procesoverkoepelende voorwaarden voldoende 
beheersmaatregelen heeft geïmplementeerd om een aantal hiermee verbonden risico’s af te dekken. 

Deze thema-audit kadert in de ondersteunende rol van Audit Vlaanderen in het streven naar een 
effectieve, efficiënte, kwaliteitsvolle en integere werking van lokale besturen. Audit Vlaanderen wil met 
deze thema-audit enerzijds voor de betrokken besturen een rapport afleveren, dat een overzicht biedt 
van sterktes en verbeterpunten. Anderzijds wil Audit Vlaanderen tot globale conclusies en 
aanbevelingen komen, die zinvol kunnen zijn voor alle gemeenten en voor andere actoren (bv. de 
Vlaamse overheid).  

Besluit: 

Enig artikel:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad.  
 

23. Interne audit debiteurenbeheer van de Stad en het OCMW Ronse, uitgevoerd door 
welzijnsvereniging Audio. Kennisname van het eindverslag. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikels 56, 40 en 41 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 217-218. 

Relevante documenten 

Het eindverslag van de interne audit debiteurenbeheer van de Stad en het OCMW Ronse met bijlage, 
uitgevoerd door Audio. 
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Feiten/context/motivering 

Audio is een professionele interne adviseur die voor lokale besturen werkt en volledig in mede-
eigendom is van deze besturen. Deze vereniging organiseert professionele, onafhankelijke interne 
audits voor lokale besturen en staat ook in voor het verstrekken van advies- en 
ondersteuningsopdrachten. 
 
In samenspraak met het lokaal auditcomité heeft Audio een interne audit uitgevoerd van het 
debiteurenbeheer. 
 
De audit vond plaats in de periode van 5 november tot 27 november 2018. Tijdens de audit heeft 
Audio de werking bevraagd bij de financieel directeur, de dienst debiteurenbeheer, de dienst 
boekhouding, het diensthoofd klachten, het diensthoofd informatica en administratief medewerker 
sociale dienst en nam Audio voor de audit nuttige documenten door. Op basis hiervan heeft Audio de 
sterkten en zwakten van de huidige aanpak in kaart gebracht. Audio nam zowel een steekproef van 45 
openstaande vorderingen (15 kohieren, 15 retributies en 15 OCMW) in 2018 om te toetsen of de 
werking conform de sturing gebeurt als ook een steekproef van 15 oninbaar geregistreerde 
vorderingen in de boekhouding (5 kohieren, 5 retributies en 5 OCMW) om de onderbouw van het 
oninbaar stellen na te gaan. 
 
De auditwerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met het auditcharter van Audio en in lijn 
met de normen, standaarden en ethische code van het Institute of Internal Auditors (IIA) voor wat 
betreft de uitvoering van de audit. 
 
Als bijlage bij het eindverslag werden de aanbevelingen met het hieraan verbonden actieplan van de 
verantwoordelijken opgesomd. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken om bovenstaande aangelegenheid te agenderen op 
de eerstvolgende gemeenteraad.  
 

Varia 

24. Kennisname documenten en brieven. 

Relevante documenten 

- Het rapport “Klimaat Ronse” van de provincie Oost-Vlaanderen samen met een uitnodiging 
voor een workshop gemeentelijk klimaatrapport in Gent op 20 of 24 mei 2019. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te nemen.  
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

25. Aanvraag tot erkenning van de wijziging van de gebiedsomschrijving van de parochie 
Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie Maarkedal). Advies. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 56§1 en 40 
- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten. 
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- Het besluit van de Vlaamse regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de 
criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de 
erkende erediensten. 

Relevante documenten 

- Het dossier van de Vlaamse overheid d.d. 19 maart 2019 betreffende de vraag tot advies 
inzake de aanvraag tot erkenning van de wijziging van de gebiedsomschrijving van de 
parochie Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie Maarkedal) 

- Het mailbericht d.d. 15 april 2019 van de Vlaamse overheid houdende antwoord op de vraag 
vanwege de financieel directeur inzake de verdeling van de opgebouwde overschotten in de 
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van La Salette. 

Feiten/context/motivering 

Er wordt voorgesteld om het deel van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van La Salette dat buiten de 
gemeentegrenzen van de gemeente Maarkedal valt toe te voegen aan de Sint-Hermesparochie. 
M.b.t. de opgebouwde overschotten binnen de Kerkfabriek La Salette dient tussen Ronse en 
Maarkedal nog een afspraak te worden gemaakt. 
Adviezen/visum 

De nota 2019/10 d.d. 15 april 2019 van de financiële dienst betreffende de aanvraag tot erkenning van 
de gebiedsomschrijving van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-Marie 
Maarkedal). 

Besluit: 

Enig artikel: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier inzake de aanvraag tot erkenning van de 
wijziging van de gebiedsomschrijving van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van La Salette (Louise-
Marie Maarkedal) te agenderen op de eerstvolgende nuttige gemeenteraad met verzoek hier een 
positief advies over te formuleren. 
 

26. Centraal Kerkbestuur. Geactualiseerd meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken 
ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de 

uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 
- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 

op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen 
van de erkende erediensten. 

- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

Relevante documenten 
Het geactualiseerd meerjarenplan van de Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur, 
zoals ingediend op 8 april 2019 door het Centraal Kerkbestuur.  
Feiten/context/motivering 
Op de gemeenteraad van 17 december 2018 werd goedkeuring verleend aan de aangepaste 
meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. 
Ingevolge personeelsproblemen binnen de kerkfabriek St-Hermes ontbrak de aangepaste status voor 
het exploitatie- en investeringsbudget 2019 van de genoemde kerkfabriek. 
Inmiddels werd dit opgelost en werd een aanpast geactualiseerd meerjarenplan voorgelegd door het 
Centraal Kerkbestuur. 
Er wordt voorgesteld om het geactualiseerd meerjarenplan van de Kerkfabrieken ressorterend onder 
het Centraal Kerkbestuur goed te keuren. 
Adviezen/visum 
De nota 2019/12 d.d. 29 april 2019 van de Financiële Dienst inzake het geactualiseerd meerjarenplan 
van de Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. 
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Besluit: 

Enig artikel: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de gemeenteraad het geactualiseerd meerjarenplan 
2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur te laten goedkeuren, 
met volgende bijdrages in exploitatie en investeringen: 
 
  KF St-Hermes KF St-Martinus KF De Klijpe KF St-Antonius KF St-Pieter 

Exploitatie 2014 120.181,83 65.811,34 33.563,97 30.624,90 11.760,00 

 2015 104.749,86 67.340,70 34.140,00 31.176,00 11.971,68 

 2016 106.601,83 68.552,83 34.764,00 40.825,48 12.187,17 

 2017 108.514,72 69.786,78 35.403,00 32.308,67 12.406,54 

 2018 110.474,91 71.042,95 36.042,00 32.889,29 12.629,86 

 2019 112.464,94 72.321,72 36.682,00 33.481,93 12.857,19 

       

  KF St-Hermes KF St-Martinus KF De Klijpe KF St-Antonius KF St-Pieter 

Investeringen 2014 21.775,14 7.500,00 20.000,00 0,00 0,00 

 2015 0,00 0,00 20.000,00 11.872,55 0,00 

 2016 0,00 0,00 0,00 42.908,00 0,00 

 2017 0,00 17.983,00 0,00 0,00 0,00 

 2018 56.750,00 62.983,00 0,00 0,00 0,00 

 2019 90.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

27. Centraal Kerkbestuur. Budgetten 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
Centraal Kerkbestuur. Aktename. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
- De bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de 

uitvoeringsbesluiten en de ministeriële omzendbrieven ter zake. 
- Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten. 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 

op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen 
van de erkende erediensten. 

- Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst. 

Relevante documenten 
De budgetten 2019 van de Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur, zoals 
ingediend op 8 april 2019 door het Centraal Kerkbestuur.  
Feiten/context/motivering 
Op de gemeenteraad van 17 december 2018 werd goedkeuring verleend aan de aangepaste 
meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. 
Ingevolge personeelsproblemen binnen de kerkfabriek St-Hermes ontbrak de aangepaste status voor 
het exploitatie- en investeringsbudget 2019 van de genoemde kerkfabriek. 
Inmiddels werd dit opgelost en werd een aanpast geactualiseerd meerjarenplan voorgelegd door het 
Centraal Kerkbestuur inclusief de budgetten 2019. 
Er wordt voorgesteld om kennis te nemen van de budgetten 2019 van de Kerkfabrieken ressorterend 
onder het Centraal Kerkbestuur. 
Adviezen/visum 
De nota 2019/11 d.d. 29 april 2019 van de Financiële Dienst inzake de budgetten 2019 van de 
Kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur. 

Besluit: 

Enig artikel: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de gemeenteraad kennis te laten nemen van de 
budgetten 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur met volgende 
bijdrages in exploitatie en investeringen: 
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  KF St-Hermes KF St-Martinus KF De Klijpe KF St-Antonius KF St-Pieter 

Exploitatie 2019 97.336,11 72.321,72 36.641,04 27.062,89 12.857,19 

       

  KF St-Hermes KF St-Martinus KF De Klijpe KF St-Antonius KF St-Pieter 

Investeringen 2019 90.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

28. Heraanleg recyclagepark. Leveren en plaatsen van twee verplaatsbare weegbruggen in 
opbouw en aansluitbaar op de bestaande infrastructuur en toekomstige DIFTAR-
voorzieningen. Goedkeuring 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/069 van de technische dienst van 29 april 2019. 
- Beslissing gemeenteraad 23 april 2018 
- Gunningsverslag 
- Brief OVAM  

Feiten/context/motivering 

Op 23 april 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het ontwerp van de heraanleg van het 
recyclagepark - leveren en plaatsen van 2 verplaatsbare weegbruggen voor de geraamde prijs van 
32.052,90 euro inclusief btw. 
Op 18 oktober 2018 heeft de stad Ronse een schrijven van OVAM ontvangen met de goedkeuring en 
de belofte van 13.240 euro subsidie voor de weegbruggen. 
De belofte van subsidie werd gegeven onder volgende voorwaarden: 

o De wettelijke en reglementaire bepalingen overheidsopdrachten, zoals bepaald in de 
wet van 17 juni 2016 en de koninklijke besluiten van 18 april 2017 en 14 januari 
2013,dienen te worden nageleefd. 

o De OVAM dient een goedkeuring te verlenen aan het gunningsdossier vóór de 
bekendmaking van de gunningsbeslissing. 

Inmiddels vond op 31 januari 2019 de openbare aanbesteding plaats. 
Volgens het PV van opening werd voor het dossier van het leveren en plaatsen van 2 weegbruggen 
één offerte ontvangen van de firma Molen Belgium uit Puurs-Sint-Amands voor de som van 26.537,19 
exclusief btw en 32.110 euro inclusief btw. 
Volgens het gunningsverslag, opgemaakt door SOLVA, wordt voorgesteld om het leveren en plaatsen 
van twee verplaatsbare weegbruggen in opbouw en het aansluitbaar maken op de bestaande 
infrastructuur en de toekomstige DIFTAR-voorzieningen te gunnen aan de firma Molen Belgium voor 
de som van 32.110 euro inclusief btw. 
Het noodzakelijke krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2017/1 – algemene rekening 
230000 – beleidsitem 3091. 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de gunning van het dossier voor het leveren en plaatsen van twee verplaatsbare 
weegbruggen in opbouw en het aansluitbaar maken op de bestaande infrastructuur en de toekomstige 
DIFTAR-voorzieningen aan de firma Molen Belgium voor de som van 32.110 euro inclusief BTW. 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht om dit dossier aan de goedkeuring van de 
eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
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29. Heraanleg van het recyclagepark. Leveren en plaatsen van DIFTAR-voorzieningen 
bestaande uit een bedieningszuil voorzien van een identificatie- en registratiesysteem, de 
nodige hard- en software en de slagbomen. Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/070 van de technische dienst van 29 april 2019. 
- Verslag gemeenteraad 23 april 2018 
- Gunningsverslag 
- Brief OVAM  

Feiten/context/motivering 

- Op 23 april 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het ontwerp van de heraanleg van 
het recyclagepark - leveren en plaatsen van DIFTAR voorzieningen voor de geraamde prijs 
van 61.402,66 euro inclusief btw. 

- Op 18 oktober 2018 heeft de stad Ronse een schrijven van OVAM ontvangen met de 
goedkeuring en de belofte van 25.370 euro subsidie voor de diftarisatie van het 
recyclagepark. 

- De belofte van subsidie werd gegeven onder volgende voorwaarden: 
o De wettelijke en reglementaire bepalingen overheidsopdrachten, zoals bepaald in de 

wet van 17 juni 2016 en de koninklijke besluiten van 18 april 2017 en 14 januari 2013, 
dienen te worden nageleefd. 

o De OVAM dient een goedkeuring te verlenen aan het gunningsdossier vóór de 
bekendmaking van het gunningsbeslissing. 

- Inmiddels vond op 31 januari 2019 de openbare aanbesteding plaats. 
- Volgens het PV van opening werd voor het dossier van de DIFTAR-voorzieningen 1 offerte 

ontvangen van de firma Aloatec Ident Systems BVBA uit Deinze voor de som van 49.510 euro 
exclusief btw en 59.907,1 euro inclusief btw. 

- Volgens het gunningsverslag, opgemaakt door SOLVA, wordt voorgesteld om het leveren en 
plaatsen van de DIFTAR-voorzieningen bestaande uit een bedieningszuil voorzien van een 
identificatie- en registratiesysteem, de nodige hard- en software en de slagbomen te gunnen 
aan de firma Aloatec Ident Systems BVBA voor de som van 59.907,1 euro inclusief btw.  

- Het noodzakelijke krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2017/1 – algemene 
rekening 230000 – beleidsitem 3091. 

Voordracht 

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de gunning van het dossier voor het leveren en plaatsen van de DIFTAR-
voorzieningen bestaande uit een bedieningszuil voorzien van een identificatie- en registratiesysteem, 
de nodige hard- en software en de slagbomen aan de firma Aloatec Ident Systems BVBA voor de som 
van 59.907,1 euro inclusief BTW. 
Artikel 2: 
De voorzitter van de gemeenteraad wordt verzocht om dit dossier aan de goedkeuring van de 
eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. 
 

30. Overeenkomst van aankoop in der minne van 1 perceel grond in de Rode Mutslaan en 
overeenkomst tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor de aanleg van een 
bufferbekken. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
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Relevante documenten 

- Verslag 2019/071 van de technische dienst van 29 april 2019 
- Akte Termonia 
- Tabel Termonia 
- Raming bb. schanskorven Tardel 
- Raming bb keerelementen Tardel 
- Bufferbekken grondplan + lengteprofiel 
- 4 OVAM attesten 
- Schatting 
- Plan inneming 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de realisatie van de rooilijn van buurtweg nummer 5 in de Rode Mutslaan, werd een 
akkoord in der minne getroffen voor de grondaankoop van inneming 24 met een oppervlakte volgens 
meting van 227,35m². 
Concreet gaat het over de aankoop van een deel van perceel, kadastraal gekend als 2de afdeling 
sectie D, deel van nummer 597H, voor de som van 9.755,59 euro, alle vergoedingen inbegrepen, van 
de nv Termonia. 
Met dezelfde vennootschap, maar onder de naam van de nv Tardel, kan een overeenkomst tot 
vestiging van een kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid worden afgesloten.  
Hierbij zal de stad Ronse op 3 percelen grond van de nv Tardel een bufferbekken met bijhorende 
constructies aanleggen. Dit bufferbekken wordt aangelegd voor de buffering van de waterlopen S387 
Paarkebeek en S400 Bierynkbeek.  
Onder het peil van deze buffering zal een bijkomend deel buffering ten voordele van de nv Tardel 
worden aangelegd. Dit voor de buffering van water, dienstig voor infiltratie ten voordele van hun 
oppervlaktewaterwinning. 
 Het ontwerp van akte tot vestiging van de erfdienstbaarheid omvat een aantal afspraken en 
modaliteiten mbt de uitvoering van de werken, toekomstige handelingen, instandhouding en 
onderhoud van het bufferbekken,… 
Voor de aanleg van het bufferbekken, deel Tardel, is de nv Tardel aan de stad Ronse een bedrag 
verschuldigd, zijnde het aandeel van de bijkomende investering. 
Met de nv Tardel werd hiervoor een bedrag overeengekomen van 76.080 euro, zijnde de kosten voor 
het extra grondwerk, de uitvoering van het bufferbekken met schanskorven en de fundering ervan. De 
stad geeft er evenwel de voorkeur aan om de uitvoering van het bufferbekken met keerelementen te 
voorzien. De kostprijs hiervoor bedraagt 92.552 euro. 
Aangezien een uitvoering met keerelementen bij onderhoud veel efficiënter is en de kans op schade 
aan de wanden hierbij veel geringer is wordt voorgesteld om de uitvoering in keerelementen te 
voorzien en het prijsverschil tussen schanskorven en keerelementen ten laste van de stad te nemen.   
Ingeval het College akkoord gaat met de grondaankoop van de nv Termonia en met de vestiging van 
een kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid voor de aanleg van een bufferbekken op gronden 
van de nv Tardel dient het dossier aan de goedkeuring van de eerstvolgende gemeenteraad worden 
voorgelegd 
Na beraadslaging. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Akkoord te gaan met de grondaankoop van de nv Termonia en met de vestiging van een kosteloze 
eeuwigdurende erfdienstbaarheid voor de aanleg van een bufferbekken op de gronden van de nv 
Tardel. 
Artikel 2: 
Akkoord te gaan met de uitvoering van de keerelementen. 
Artikel 3:  
Akkoord te gaan met het prijsverschil van de schanskorven ten laste van de stad. 
Artikel 4: 
De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de 
eerstvolgende gemeenteraad. 
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Wonen en omgeving 

31. Hernieuwing Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) – aanduiden 
leden.  Goedkeuring 

Bevoegdheid / Rechtsgrond 
- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 56, betreffende de 

bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 

- Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 326 tot en met 341 

betreffende het bestuurlijk toezicht; 

- De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder de artikels 1.3.3 en 1.3.4; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, 

de organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke 

commissies voor ruimtelijke ordening van 19 mei 2000 en latere wijzigingen; 

- De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 2019 

houdende de vernieuwing van de Gecoro; 

- De beslissing van de gemeenteraad van 4 maart 2019 houdende de vernieuwing van de 

Gecoro. 

Relevante documenten  

- De kandidaturen van de deskundigen inzake ruimtelijke ordening; 

- De kandidaturen van de geselecteerde maatschappelijke geledingen; 

- Het verslag terzake van Kristof Meerschaut, omgevingsambtenaar, van 25 april 2019;  

Feiten / context / motivering  
Samen met de installatie van een nieuw stadsbestuur moet ook de Gemeentelijke Commissie 

Ruimtelijke Ordening (Gecoro) opnieuw samengesteld worden.   

De samenstelling van de Gecoro dient te gebeuren volgens de procedures en richtlijnen beschreven 

in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Uitvoeringsbesluit van 19 mei 2000. De 

gemeenteraad is bevoegd voor de samenstelling en dient daarbij rekening te houden met een aantal 

evenwichten: 

- Minstens 1/3 van de leden behoort tot het andere geslacht 

- Minstens 1 op 4 leden is deskundig op vlak van ruimtelijke ordening 

- De samenstelling hoort een afspiegeling te zijn van de lokale samenleving, en dit inzake leeftijd, 

afkomst en sociale klasse 

De Gemeenteraad heeft zich in zitting van 4 maart 2019 uitgesproken over volgende punten:  

 Uit hoeveel leden de Gecoro bestaat  

 Aan welke voorwaarden de kandidaten moeten voldoen 

 Welke maatschappelijke geledingen worden opgeroepen om één of meer vertegenwoordigers 

voor te dragen 

Inmiddels werden de geselecteerde maatschappelijke geledingen uitgenodigd om een effectieve en 

plaatsvervangende vertegenwoordiger naar voren te schuiven. Er hebben zich ook voldoende 

kandidaten gemeld om te zetelen als deskundige. Er is één kandidaat-deskundige die zich tevens 

kandidaat stelt als voorzitter.  Het dossier is klaar om door de Gemeenteraad behandeld te worden 

voor wat betreft de aanduiding nominatim van de leden.       

De Gemeenteraad dient de voorzitter, de effectieve leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris 

van de Gecoro te benoemen. Eventueel kan ook een ondervoorzitter aangewezen worden.  

Elke politieke fractie uit de gemeenteraad heeft het recht om één vertegenwoordiger af te vaardigen 

naar de Gecoro. Die vertegenwoordiger maakt geen deel uit van de Gecoro zelf, maar mag het 

openbaar gedeelte van de vergadering wel bijwonen. Die vertegenwoordiger mag een 

gemeenteraadslid zijn, maar dat is geen verplichting. Het hoeft zelfs geen vaste vertegenwoordiger te 

zijn, naar gelang de agenda kan de fractie andere afgevaardigde kiezen. Om praktische redenen zal 

aan elke fractie gevraagd worden één vast e-mailadres door te geven.    

Aanduiding deskundigen 
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De gemeenteraad heeft het aantal deskundigen vastgelegd op 5, onder wie één voorzitter dient 

gekozen te worden.  Behalve voor de voorzitter moet voor elke effectieve deskundige ook een 

plaatsvervanger aangeduid worden.  Dit impliceert dat er 9 deskundigen (5 effectieve deskundigen en 

4 plaatsvervangers) aangeduid moeten worden.       

Kandidaat-deskundigen moeten kunnen aantonen dat ze effectief deskundig zijn op het vlak van 

ruimtelijke ordening.  Kandidaten die als deskundige wensen te zetelen moeten aan de hand van een 

motivatienota en eventueel bij te voegen stukken, aantonen op basis waarvan zij zichzelf deskundig 

achten. 

De professionele achtergrond van een kandidaat, de jaren nuttige beroepservaring en ervaring binnen 

de  Gecoro spelen een belangrijke rol bij de selectie van kandidaten.  Op basis hiervan, rekening 

houdende met de verplichte man-vrouwverhouding en op gelet op de motivering en affiniteit met de 

ruimtelijke problematiek in Ronse, kunnen de deskundigen als volgt geselecteerd worden: 

Effectieve deskundigen 

 Bart Demeestere 

 Lien Hillewaere 

 Anke Vandemeulebroeke 

 Maarten Gheysen 

 Wouter Vandenabeele 

Plaatsvervangende deskundigen 

 Sabine Verdonckt 

 Cedric Lietaer 

 Hendrik Hantson 

 Anne-Laure Nuytten 

 

Aanduiden voorzitter 

Er is één kandidaat-voorzitter: Maarten Gheysen.  Hij was tussen 2007 en 2017 plaatsvervangend lid 

(deskundige) in de Gecoro van Ronse.  Sinds 2017 was hij effectief lid.  Maarten Gheysen werkt voor 

de intercommunale Leiedal waar hij stedenbouwkundig ontwerp en advies verleent aan de 

aangesloten gemeenten en steden.  Hij is ook verbonden aan de KUL waar hij betrokken is in de 

ontwerpstudio.  Maarten Gheysen doctoreert momenteel in de architectuur.  De kandidaat beschikt 

zonder enige twijfel over de nodige achtergrond om als voorzitter van de Gecoro te functioneren.   

Aanduiden ondervoorzitter 

Eén van de vier overige deskundigen dient de taak van ondervoorzitter op zich te nemen.  Op basis 

van achtergrond, ervaring en deskundigheid, en strevend naar een genderevenwicht, wordt Lien 

Hillewaere naar voren geschoven als ondervoorzitter.       

Aanduiding vertegenwoordigers maatschappelijke geledingen 

Alle geselecteerde maatschappelijke geledingen hebben een voordracht gedaan: een effectieve 

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger.  Het College van Burgemeester en Schepen is van 

oordeel dat over  deze afvaardiging niet gestemd hoeft te worden aangezien er vanuit gegaan mag 

worden dat elke maatschappelijke geleding haar beste en meest geschikte kandidaten afvaardigt.        

Aanduiding vaste secretaris 

Het is wenselijk en gebruikelijk om als vaste secretaris één of meerdere omgevingsambtenaren aan te 

duiden.  De omgevingsambtenaren zijn vanuit hun professionele achtergrond het best op de hoogte 

van de thema’s ruimtelijke ordening en stedenbouw.  In functie van de agenda kan hetzij Kristof 

Meerschaut, hetzij Carine Castelin de rol van vaste secretaris opnemen.  Het secretariaat 

(administratieve bijstand van de vaste secretaris) wordt waargenomen door de dienst Omgeving.           

Na beraadslaging. 

Besluit: 

Enig artikel: 
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De gemeenteraad, in eerstvolgende zitting, voor te stellen om: 
1) Volgende kandidaten te weerhouden als effectief deskundige binnen de Gecoro: 

 Bart Demeestere  

 Lien Hillewaere  

 Anke Vandemeulebroeke  

 Maarten Gheysen 

 Wouter Vandenabeele 

2) Maarten Gheysen te benoemen als voorzitter van de Gecoro 

3) Lien Hillewaere te benoemen als ondervoorzitter van de Gecoro 

4) Volgende kandidaten te weerhouden als plaatsvervangend deskundige binnen de Gecoro: 

 Sabine Verdonckt, voor Anke Vandemeulebroeke 

 Cedric Lietaer, voor Bart Demeestere 

 Hendrik Hantson, voor Wouter Vandenabeele 

 Anne-Laure Nuytten, voor Lien Hillewaere 

5) De kandidaten zoals voorgedragen door de geselecteerde maatschappelijke geledingen te 

aanvaarden: 

 Milieu- en natuurverenigingen: Astrid Van Driessche (effectief) – Johan Glibert 

(plaatsvervanger) 

 Landbouw, boerenbond & Algemeen Boerensyndicaat: Jan Van Cauwenberghe (effectief) – 

Peter Vanderstraeten (plaatsvervanger) 

 Werkgevers (VOKA): Ronnie Lauwerier (effectief) – Katrien Moens (plaatsvervanger) 

 Werknemers (ACV, ABVV, ACLVB): Fabiënne Grypdon (effectief) – Fernand Van Hoecke 

(plaatsvervanger) 

 Handelaars (Unie der handelaars, Unizo): Patrick Lammens (effectief) – Ann Verbeke 

(plaatsvervanger) 

 Fietsersbond: Marc Bruyland (effectief) – Philippe Haustraete (plaatsvervanger) 

6) Kristof Meerschaut en Carine Castelin, beide omgevingsambtenaar voor de stad Ronse, aan te 

duiden als vaste secretaris van de Gecoro. 

 
 
 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

Waarnemend algemeen directeur Burgemeester 
 
 
 
Danny De Brakeleer Luc Dupont 


