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Goedkeuren punt bij hoogdringendheid: 
Toekennen noodhulp aan Jemen onder de vorm van een toelage van 1500 euro aan Artsen zonder 
Grenzen.  

TOEVOEGING GOEDGEKEURD 
 
 
Punt 1.  
Goedkeuring verslag gemeenteraad van 4 september 2018. 

GOEDGEKEURD 
 

 

Punt 2. Financiën 
2.1. Vaststellen gemeentelijke jaarrekening 2017  met kennisgeving jaarverslag 2017 over het 
gevoerde beleid en beheer in de gemeente (incl. organisatiebeheersing).    

VASTGESTELD 
 

2.2. Goedkeuring financieel verslag dienstjaar 2017 – gemeentelijke adviesraden. 
2.2.1. Cultuur    
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de 
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd. 

De culturele raad sloot het werkjaar 2017 af met een batig saldo van 12.521,68 euro. Deze rekening werd 
gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 12 juni 2018 

GOEDGEKEURD 
 
 
2.2.2. Jeugd   
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de 
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd. 
De jeugdraad sloot het werkjaar 2017 af met een batig saldo van 167,57 euro. Deze rekening werd 
gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 12 maart 2018. 

GOEDGEKEURD 
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2.2.3. Sport   
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de 
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd. 
De sportraad sloot het werkjaar 2017 af met een batig saldo van   1.139,12   euro . Deze rekening werd 
gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 12 maart 2018    

GOEDGEKEURD 
 
 
2.2.4. Internationale solidariteit  
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de 
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd. 
De rekening  Wereldraad werd gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 20 maart   2018 
en sluit af met een positief saldo van 2.331,57 euro. 

GOEDGEKEURD 
 
 
2.2.5. Gezin en Welzijn   
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de 
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd. 
De gezins- en welzijnsraad sloot het werkjaar 2017 af met een batig saldo van  6.424,38 euro. Deze 
rekening werd gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op 26 februari 2018. 

GOEDGEKEURD 
 
 
2.2.6. Senioren  
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de 
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd. 
De seniorenadviesraad sloot het werkjaar 2017 af met een batig saldo van   1.040,81 euro . De rekening 
werd ter goedkeuring elektronisch bezorgd aan de algemene vergadering die deze unaniem gunstig 
adviseerde.   

GOEDGEKEURD 
 
2.2.7. Kinderopvang. 
De procedure voor betoelaging van de gemeentelijke adviesraden voorziet dat bij het voorleggen van de 
gemeenterekening ook een financieel verslag van de werking van die adviesraden wordt voorgelegd. 
Deze rekening 2017 van Loka werd gunstig geadviseerd door  de algemene vergadering op  22 maart  
2018 en sluit af met een batig saldo van   6  euro. 

GOEDGEKEURD 
 
 
 
2.3. Goedkeuren toekenning eenmalige buitengewone toelage kermiscomité Anzegem. 
De organisatie kermiscomité Anzegem plaatste het podium voor de optredens dit jaar ter hoogte van de 
inrit Borreberg op het Dorpsplein. Deze locatie werd gekozen op basis van overleg met de plaatselijke 
middenstand. Dit betekende echter een meerkost van 490.64 euro, een kost waartoe de organisatie zich 
genoodzaakt voelde om de hinder zo minimaal mogelijk te houden voor de lokale middenstand en de 
uitbating van de kermisattracties. 

De organisatie vraagt aan de gemeente om deze kosten ten laste te nemen. Aangezien dit de grootte-
orde overschrijdt zoals voorzien in het kadersubsidiereglement van 17 mei 2016 en latere wijzigingen, 
valt de toekenning van deze betoelaging onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

GOEDGEKEURD 
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Punt 3. Kerkfabrieken. 
3.1. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2019: 
3.1.1. kerkfabriek Sint-Stefanus 
3.1.2. kerkfabriek Sint-Petrus. 
Op 1 oktober 2013 keurde de gemeenteraad de meerjarenplannen 2014-2019 van de verschillende kerkfabrieken 
goed. Sedertdien hebben verschillende kerkbesturen hun meerjarenplan aangepast, voornamelijk om   
investeringswerken te kunnen uitvoeren met gemeentelijke toelagen. 
Als  de gevraagde gemeentelijke exploitatie- of investeringstoelage niet binnen de grenzen valt van de bedragen 
vermeld in het goedgekeurde meerjarenplan, of als er andere beleidskeuzes worden gemaakt, dient het 
meerjarenplan eerst aangepast en opnieuw goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Nadien kunnen de 
nieuwe bedragen van de gemeentelijke toelagen opgenomen worden in de budgetwijziging of in het budget.  
 
De budgetten 2018 werden door de gemeenteraad van 28 juni 2017 vastgesteld als volgt: 
 

 

 

 

 

De voorgestelde wijzigingen aan de meerjarenplanning vonden plaats ingevolge volgende voorgenomen werken: 

• Sint-Stefanus: voor 2018 werd oorspronkelijk geen investeringstoelage gevraagd. Thans wenst het 
kerkbestuur schilderwerken uit te voeren aan het plafond van de Sint-Stefanuskerk (Vichte). Hiervoor wordt 
een investeringstoelage van 30.000 euro gevraagd.   

• Sint-Petrus: Er wordt een investeringstoelage van 2.159,85  euro gevraagd voor het plaatsen van 
noodverlichting in de Sint-Petruskerk (Kaster) – dit werk was zeer dringend en is inmiddels reeds 
uitgevoerd. 
 

In totaal is er 6 X 62500 euro voorzien voor investeringswerken voor alle kerkfabrieken samen over de periode 
2014-2019, d.i. 375.000 euro. Hiervan is dan al 233.658,93 euro bestemd (en grotendeels uitgegeven).   
Besproken in overleg CBS/CKB op 23 april 2018. 

GOEDGEKEURD 
 

 

 

Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Exploitatie-

saldo

Gecorrigeerd 

overschot

Exploitatie-

toelage B2018

Exploitatie-

toelage MJP

Sint-Jan (ANZ) 5 675,00 56 358,00 -50 683,00 3 087,05 47 595,95 67 945,00

Sint-Theresia (HEIR) 8 450,00 22 300,00 -13 850,00 6 075,78 7 774,22 20 301,97

Sint-Stefanus VICH) 12 610,99 60 722,45 -48 111,46 9 854,07 38 257,39 56 483,11

Sint-Antonius (ING) 8 040,00 19 795,13 -11 755,13 6 844,26 4 910,87 13 137,63

Sint-Arnoldus (TIE) 6 910,00 37 168,00 -30 258,00 5 013,10 25 244,90 32 878,00

Sint-Petrus (KAS) 2 992,00 9 853,76 -6 861,76 3 676,92 3 184,84 9 073,00

Sint-Mattheus (GIJZ) 15 442,50 31 000,00 -15 557,50 7 754,06 7 803,44 10 740,00

Totaal 60 120,49 237 197,34 -177 076,85 42 305,24 134 771,61 210 558,71

Investeringen Ontvangsten Uitgaven Investerings-

saldo

Gecorrigeerd 

overschot

Investerings-

toelage B2018

Sint-Jan (ANZ) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Sint-Theresia (HEIR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sint-Stefanus VICH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sint-Antonius (ING) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sint-Arnoldus (TIE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sint-Petrus (KAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sint-Mattheus (GIJZ) 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00
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3.2. Kennisname budgetwijziging 2018: 
3.2.1. kerkfabriek Sint-Jan-de-Doper en Eligius 
3.2.2. kerkfabriek Sint-Stefanus 
3.2.3. kerkfabriek Sint-Arnoldus (exploitatie) 
3.2.4. kerkfabriek Sint-Petrus 
 

De budgetten 2018 werden door de gemeenteraad van 28 juni 2017 vastgesteld als volgt: 

 
 

 

 
 
Ingevolge de goedkeuring van de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 van de kerkfabrieken 
Sint-Stefanus en Sint-Petrus (zie vorige punt), kan van de budgetwijzigingen die een investeringstoelage  
van respectievelijk 30.000 euro en 2.159,80 euro impliceren, kennis worden genomen. 
De kerkraad Sint-Arnoldus keurde op 18 april 2018 een  budgetwijziging goed waarbij de 
exploitatietoelage voor 2018 verhoogd werd met 7019.45 euro. Deze verhoging valt binnen de contouren 
van het MJP, nl. 32.878 euro.  De reden verhoging exploitatietoelage: dringende herstelwerken  aan de 
kerk. Voor de investeringswerken (aanpassen noodverlichting) wordt vooralsnog geen 
investeringstoelage gevraagd. 
 
Voor wat de kerkfabriek Sint-Jan betreft:  er is geen verhoging van de toelage gevraagd (blijft gelijk, nl. 
47.595,95 euro). Het betreft hier een louter technische  opsplitsing om aan wettelijke verplichtingen te 
voldoen. 
Besproken in overleg CBS/CKB op 23 april 2018. 

KENNIS GENOMEN  
 

Punt 4. Openbare Werken 
Verkaveling Vichtsesteenweg. Goedkeuren tracé van de wegenis.  Goedkeuren ontwerp. 

 

Trace van de wegenis voor de verkaveling Vichtsesteenweg en ontwerp opgemaakt door studiebureau 
Steven Buyens uit Oosterzele. De wegenis is ingericht als een woonerf, waarin 12 parkeerplaatsen 
voorzien zijn. Het rioleringsstelsel is van het gescheiden type en er is voldoende buffering. De plannen 
voorzien een afsluiting door middel van een haag aan één zijde. In de groenzone rond het open 
bufferbekken worden speeltoestellen voorzien conform overleg met de jeugddienst. Als voorwaarde wordt 

Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Exploitatie-

saldo

Gecorrigeerd 

overschot

Exploitatie-

toelage B2018

Exploitatie-

toelage MJP

Sint-Jan (ANZ) 5 675,00 56 358,00 -50 683,00 3 087,05 47 595,95 67 945,00

Sint-Theresia (HEIR) 8 450,00 22 300,00 -13 850,00 6 075,78 7 774,22 20 301,97

Sint-Stefanus VICH) 12 610,99 60 722,45 -48 111,46 9 854,07 38 257,39 56 483,11

Sint-Antonius (ING) 8 040,00 19 795,13 -11 755,13 6 844,26 4 910,87 13 137,63

Sint-Arnoldus (TIE) 6 910,00 37 168,00 -30 258,00 5 013,10 25 244,90 32 878,00

Sint-Petrus (KAS) 2 992,00 9 853,76 -6 861,76 3 676,92 3 184,84 9 073,00

Sint-Mattheus (GIJZ) 15 442,50 31 000,00 -15 557,50 7 754,06 7 803,44 10 740,00

Totaal 60 120,49 237 197,34 -177 076,85 42 305,24 134 771,61 210 558,71

Investeringen Ontvangsten Uitgaven Investerings-

saldo

Gecorrigeerd 

overschot

Investerings-

toelage B2018

Sint-Jan (ANZ) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

Sint-Theresia (HEIR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sint-Stefanus VICH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sint-Antonius (ING) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sint-Arnoldus (TIE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sint-Petrus (KAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sint-Mattheus (GIJZ) 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00
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opgelegd dat er een afsluiting d.m.v. een haag moet geplaatst worden aan de langszijde én aan de twee 
kopkanten van het bufferbekken, zodanig dat het bufferbekken niet toegankelijk is voor kleine kinderen.  

GOEDGEKEURD 
 
Punt 5. Onderwijs 
Schooljaar 2018-2019: Goedkeuring lestijdenpakket en beleidsondersteuning. 
 
Vanaf 1 september 2012 is er in het gewoon basisonderwijs een nieuw omkaderingssysteem van 
toepassing is. Gewone lagere scholen  dienen veel beter nog te bewijzen dat ze alles in het werk stellen 
om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te helpen en dat doorverwijzing naar bijzonder onderwijs   
zeer moeilijk wordt. Op 12 maart 2014  werd het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften, kortweg M-decreet, goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. De 
gemeenteschool diende zich  dientengevolge te  
 
organiseren ten voordele van de uren zorg en in functie van het M-decreet. Het gemeentelijk onderwijs 
zet eveneens in op technische vaardigheden, en wenst daartoe één lestijd voor STE(A)M (Science 
Technology Engineerring (Art) Mathematics te organiseren. 
De gemeente ontving de dienstbrief van 3 april 2018 vanwege het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming – 
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) waaruit blijkt dat voor het schooljaar 2018-2019: 
 

o het lestijdenpakket op basis van het aantal ingeschreven leerlingen op 1 februari 2018, 197 bedraagt 
volgens de schalen en na toepassing van het SES-percentage van 97,16% : 263 lestijden 

o er 5 SES-lestijden kunnen georganiseerd worden (SES: toegekend op basis van de socio-economische 
status van de leerlingen) 

o er 20 aanvullende lestijden katholieke godsdienst kunnen ingericht worden 
o er 10 punten ICT-coördinatie en 43  punten administratieve ondersteuning worden toegekend  
o er worden 28 zorgpunten toegekend 

 
De scholengemeenschap zorgt dat alle scholen een zo optimale invulling van de uren hebben. Hierdoor kunnen 
uren verschoven worden naar elkaar.  
Daarnaast wordt er ook ingezet op beleidsondersteuning (PWB) voor 8/24 en worden er 7 lestijden 
lerarenplatform toegevoegd van 1 oktober 2018 tem 30 juni 2018. Dit betreft een proefproject om meer tijdelijke 
leerkrachten werkzekerheid en een opdracht die voldoende substantieel is te bieden.  
Wat de beleidsondersteuning betreft: Het werkingsbudget, toegekend aan de school sedert 1 september 1998, 
mag aangewend worden voor beleidsondersteuning met als gevolg dat onderwijzers aldus kunnen vrijgesteld 
worden van hun onderwijsopdracht om beleidsondersteuning te verstrekken. 

Van de schooldirecteur kwam het voorstel om voor het schooljaar 2018-2019 acht lestijden 
beleidsondersteuning te organiseren. Dit zijn twee lestijden minder dan vorig jaar.  

GOEDGEKEURD 
 
 
Punt 6. Punt gevraagd door raadslid 
Goedkeuren motie inzake de afschaffing van de taalfaciliteiten in Ronse. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van het Komitee der Randgemeenten (Villalaan 27 – 1630 
Linkebeek) waarin gevraagd wordt om   een motie goed te keuren om de taalfaciliteiten in Ronse af te 
laten schaffen. 
Samengevat is Ronse van mening dat de Franstaligen  na 55 jaar faciliteiten  voldoende   gelegenheid 
hebben gehad om zich het Nederlands eigen te maken, dat de faciliteiten nefast zijn voor de integratie in 
de Vlaamse gemeenschap en de verfransing vanuit Wallonië en Brussel in stand houden, mede gelet op 
het Franstalig lager onderwijs, dat leerlingen aflevert die haast geen Nederlands kennen en dan maar 
naar Henegouws Franstalig middelbaar onderwijs trekken vlak over de gemeente- en taalgrens en daar 
evenmin tweetalig worden. In het basisonderwijs is de schoolachterstand al meer dan 24%. Ronse kan 
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tenslotte door zijn faciliteitenstatus niet genieten van een door de Vlaamse overheid toegezegde 
schuldverlichting van 500 euro of meer dan 13 miljoen euro bij fusie met een Vlaamse buurgemeente. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om zich solidair met Ronse op te stellen. 

15 JA 
8 ONTHOUDINGEN 
 
Punt bij hoogdringendheid  
 
Punt 7. Internationale solidariteit 
Toekennen noodhulp aan Jemen onder de vorm van een toelage van 1500 euro aan Artsen zonder 
Grenzen.  
 
De ergste voedselcrisis ter wereld speelt zich op dit moment af in Jemen. Dat is al een tijd zo, maar er is 
weinig aandacht voor omdat het voor journalisten zo goed als onmogelijk is om het land binnen te 
geraken. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties verspreidt nu zelf zeer zeldzame 
beelden van middenin het crisisgebied. In het Nieuwsblad van maandag 24 september l.l. verscheen een 
artikel waarin de politieke situatie geschetst wordt.  Het college ging  
op woensdag 26 september akkoord om bij wijze van hoogdringendheid voor te stellen  een punt   te 
laten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van 2 oktober.  
 
De  toestand door de burgeroorlog is zo erg geworden dat zelfs de Verenigde Naties geen uitweg meer 
zien. Een humanitaire ramp met bijbelse proporties dreigt in het land. Meer dan twee derde van de 
bevolking in Jemen is nu al afhankelijk van hulp. Dat zijn 22 miljoen mensen. Achttien miljoen van hen 
weten niet wanneer ze eten zullen hebben acht miljoen Jemenieten hebben zelfs dat vooruitzicht niet 
meer.  Vijf miljoen kinderen dreigen te sterven van de   honger. Dat is een ganse generatie.  
Het straatarme Jemen is al jaren verwikkeld in het dodelijke conflict tussen sjiitische Houthi-rebellen en 
troepen die loyaal zijn aan president Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi.  Het geweld maakte volgens de VN al 
dienduizenden doden en meer dan 56.000  gewonden. Het land wordt bovendien getroffen door een 
cholera-epidemie en difterie. 
Artsen zonder Grenzen is al jaren actief in deze streek. Aan de raad wordt gevraagd om 1500 euro toe 
te kennen vanuit de actie 3.4.1.3. van het budget 2018 aan de organisatie AZG als noodhulp voor Jemen. 

GOEDGEKEURD 
 
 
Mededelingen  

• RioP – Rioolaansluitingen : kostprijs daalt van 2.200 naar 1.7000 euro. 

Vragen van raadsleden. 
Vragen raadslid Eddy Recour 

• Parkeerplaatsen aan de Stringe – Ommersheimplein -tgv seniorennamiddag OCMW. 

• Verkeerde (tegensprekelijke ) verkeerstekens op het wegdek St. Antoniusstraat. 
Vraag raadslid Coucke: 

• Vraag naar bedoeling van de opstelling van rode en witte blokken in Kerkdreef.  
 

 

Namens de gemeenteraad 

 

Sonja Nuyttens          Stephan Titeca 
Algemeen directeur         Voorzitter 


