
 

 

 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeente- 
en OCMW-raad 
 

 
Ronse, vrijdag 15 april 2022 
 

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op maandag 
25 april 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. Motie voorgedragen door de fractieleiders van alle politieke partijen betreffende de 
toekomst van de materniteit in Ronse.                                                                        
Goedkeuring. 

Financieel beheer 

2. Politiezone Ronse.                                                                                                               
Jaarrekening dienstjaar 2021.                                                                                                             
1) Kasnazicht.                                                                                                                             
Toestand op 31 december 2021.                                                                                     
Kennisname.                                                                                                                                               
2) Begrotingsrekening 2021 en balans- en resultatenrekening 2021.                                       
Vaststelling. 

3. Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.                                               
Jaarrekening 2021.                                                                                                                   
Advies. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

4. Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen 2022-2023-2024.                                            
Goedkeuring van het verslag van nazicht van de offertes en goedkeuring van de gunning 
der werken aan bvba Signco uit Willeborek. 

5. Bijzonder Waterverkoopreglement – Gemeentespecifiek deel Ronse.                                
Beslissing. 

Wonen en omgeving 

6. Afbakening van het werkingsgebied van de "Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen". 
Voorstel tot bepalen van de onderlinge stemverhouding van de lokale besturen uit het 
werkingsgebied, in de algemene vergadering van de Woonmaatschappij.                     
Goedkeuring. 

7. Aanvraag tot omgevingsvergunning houdende het bouwen van een woonerf na afbraak van 
de bestaande bebouwing langsheen de Dammekensstraat.                                                        
Aansluiting van een private toegangsweg op het openbaar domein.                           
Goedkeuring. 

 
 
 



 

 

 

Vrije tijd 

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

Intergemeentelijke samenwerking 

9. Zefier.                                                                                                                                      
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de gewone algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 09 juni 2022 en vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger.                                                                                                                 
Beslissing. 

 

AGENDA OCMW-RAAD 

Punten van de openbare zitting 

Leven en welzijn 

1. Sociale Dienst.                                                                                                                             
Aangaan van een kaderovereenkomst met het Agentschap Inburgering en Integratie inzake 
beroep doen op officiële tolken ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 
Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau van 21 maart 2022. 

2. Sociale Dienst.                                                                                                                            
Aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst met Triamant Ronse ten behoeve van de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en afsluiten van verblijfsovereenkomsten met de 
bewoners van de flats.                                                                                                           
Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau van 11 april 2022. 

3. Sociale Dienst.                                                                                                                     
Verlenen van goedkeuring voor het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst op 
grond van artikel 61 waarbij OCMW Ronse met D&S Group kan samenwerken teneinde een 
tewerkstelling artikel60-privé te realiseren.                                                                           
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 

4. OCMW-personeel.                                                                                                                   
Aanpassing van het arbeidsreglement.                                                                         
Goedkeuring. 

 

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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