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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 30 JANUARI 2017 OM 19.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Lieven Cnudde, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam, Guy Hove,
Richard Eeckhaut, Peter Dossche: schepenen;
Danny Lauweryns, Sybille De Vos, Günther Botteldoorn,
Marleen Vansteenbrugge, Katrien De Temmerman, Franka Bogaert,
Murat Yurtay, Dirk De Bock, Jeanique Van Den Heede, Mathieu De Cock,
Mathieu Mas, Wim Merchie, Els Bostyn, Brigitte Coppitters,
Roland Van Heddegem, Kristof Meerschaut, Hilde De Smet,
Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer, Maarten Blondeel,
Dagmar Beernaert: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: secretaris
Stefaan Vercamer: OCMW-voorzitter-schepen;
Bruno Van Waeyenberghe: raadslid
OPENBARE ZITTING

Het voorstel van het schepencollege om het dossier ‘Openbare verkoop woning met aanhorigheden
Oudstrijdersstraat 103’ bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen, wordt eenparig goedgekeurd.
SECRETARIAAT

1.

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de nieuw opgerichte Regioraad.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad Oudenaarde participeert in het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2016 met goedkeuring van de actieve participatie van
de stad aan het samenwerkingsverband ‘Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen’;
Gelet op de brief met toelichting dd. 13 december 2016 van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, waarbij
de goedkeuring van het ESF-projectdossier ‘Versterkt streekbeleid’ wordt meegedeeld, waardoor met
ingang van 1 januari 2017 van start kon worden gegaan met een vernieuwde werking en vernieuwde
overlegstructuren, met name een Regioraad, een Bestuurscomité, thematische werkgroepen en een
operationele opvolggroep;
Overwegende dat de Regioraad onder meer wordt samengesteld uit een effectief en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de 23 lokale besturen die aan het samenwerkingsverband participeren; dat aan die
lokale besturen wordt gevraagd een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden om
deel uit te maken van de Regioraad;
Gelet op het gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Artikel 1: De heer Marnic de Meulemeester, burgemeester, wonende Nederenamestraat 348 in 9700
Oudenaarde, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel uit te maken van de Regioraad
van het samenwerkingsverband ‘Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen’.
Artikel 2: De heer Richard Eeckhaut, schepen, wonende Spoorweglaan 47 in 9700 Oudenaarde, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel uit te maken van de Regioraad
van het samenwerkingsverband ‘Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen’.
Artikel 3: Hun mandaat eindigt bij de eerstvolgende algehele vernieuwing van de gemeenteraad of bij
verlies van de hoedanigheid als gemeenteraadslid.
Artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Streekoverleg Zuid-OostVlaanderen, Keizersplein 42 te 9300 Aalst.
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

2.

Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende P-plaats
voor personen met handicap Blekerijstraat en Rekkemstraat; voetgangersoversteek
Kapittelstraat.

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij KB van 16 maart 1968;
Gelet op de gemeentewet, gecoördineerd bij KB van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012;
Overwegende de aanwezigheid van de lokalen van de KSA in de Kapittelstraat;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: In de Kapittelstraat wordt ter hoogte van de Nestor De Tièrestraat een voetgangersoversteek
voorzien. Dit wordt voorzien d.m.v. wegmarkeringen.
Artikel 2: In de Blekerijstraat t.h.v. nr 30 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een
handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 3: In de Rekkemstraat t.h.v. nr 34 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een
handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
EVENEMENTEN

3.

Convenant Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen

De Gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet;
Gelet op de artikelen 42, 43 en 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de
artikelen 6 tot 9;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissies voor
Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende
Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2;
Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse
Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;
Overwegende dat op zaterdag 1 april 2017 het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen cyclo” het
grondgebied van onze gemeente doorkruist;
Overwegende dat dit massa-evenement met 16.000 deelnemers ernstige risico's inhoudt en dat
bovenlokale afspraken in het kader van de openbare orde aangewezen zijn;
Overwegende dat de doortocht van dit wielerevenement traditioneel veel hinder voor de plaatselijke
bevolking met zich meebrengt;
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Overwegende dat veel deelnemers de wegcode niet respecteren en daardoor de andere weggebruikers in
gevaar brengen;
Overwegende dat het aangewezen is dat er met de organisator duidelijke afspraken worden gemaakt
inzake veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, en communicatie;
Overwegende dat het opportuun is deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen het
gemeentebestuur en de organisator;
Overwegende dat deze afspraken het best afdwingbaar zijn door een waarborg te eisen van de organisator;
Overwegende dat het praktisch bijna onmogelijk is om deze waarborg ten aanzien van elke gemeente
individueel te regelen;
Overwegende dat een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen is om eenvormigheid in afspraken
te bereiken en om de waarborg te kunnen beheren;
Overwegende dat een interlokale vereniging de meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke
samenwerking is;
Overwegende dat de burgemeester, inherent aan zijn bevoegdheden, het best geplaatst is om de gemeente
te vertegenwoordigen;
BESLUIT: eenparig
Art. 1: Het convenant zoals hierna vermeld, waarin afspraken met de organisator van de "Ronde van
Vlaanderen cyclo” worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, wordt
goedgekeurd.
Convenant tussen de ondertekenende gemeentebesturen en Golazo naar aanleiding van de Ronde
van Vlaanderen cyclo.
De Ronde van Vlaanderen cyclo kent een groot succes en het aantal deelnemers is de laatste jaren
aanzienlijk toegenomen. In vorige edities waren er tussen de 17.000 en 20.000 officieel ingeschreven;
daarnaast zijn er een groot aantal deelnemers die niet zijn ingeschreven maar tevens een deel van of zelfs
het volledige parcours afleggen; Sinds 2013 wordt het aantal deelnemers beperkt tot 16 000.
Door het groot aantal deelnemers is het noodzakelijk om dwingende afspraken te maken tussen het
gemeentebestuur enerzijds en de organisatie anderzijds om de veiligheid en de leefbaarheid te kunnen
garanderen aan de deelnemers, de andere weggebruikers en de plaatselijke bevolking;
Daarom wordt de hiernavolgende overeenkomst gesloten:
PROCEDURE
Artikel 1
§1 Het evenement vindt hoofdzakelijk plaats op de openbare weg. De organisatie dient in het kader van
de openbare orde een vergunning aan te vragen bij het gemeentebestuur. De aanvraag bevat alle
noodzakelijke gegevens van de organisator, alsook het voorlopig parcours en een tijdschema.
§2 De aanvraag bevat als bijlage per gemeente een kaart (stratenplan) van het voorlopig parcours waarop
alle elementen worden opgenomen die gerelateerd zijn aan het evenement, oa de bevoorradingsposten,
commerciële
activiteiten,
sanitaire
voorzieningen,
afvalcontainers,
waarschuwingsen
aankondigingsborden,….
§3 In overleg met de politie en het gemeentebestuur past de organisatie het parcours of de voorzieningen
aan in functie van andere geplande evenementen of uit veiligheids- of praktische overwegingen.
§4 De aanvraag dient te worden overgemaakt ten laatste drie maanden voor het evenement, al dient er
rekening worden gehouden met het feit dat de organisator qua timing afhankelijk is van het vrijgeven van
het parcours voor eliterenners.
§5 Deelnemers dienen vooraf in te schrijven voor het evenement. Er worden maximaal 16.000
deelnemers toegelaten.
Artikel 2
§1 Alle partijen engageren zich om nauwgezet de bepalingen van het convenant na te komen. In overleg
met de betrokken partijen kunnen bijkomende afspraken gemaakt worden.
§2 De organisatie is verantwoordelijk voor de volledige omkadering van het evenement, inclusief het
leveren van logistieke en personele steun die voorafgaandelijk wordt bepaald.
§3 De bevoegde overheid staat in voor het nemen van de noodzakelijke politiebesluiten en het leveren
van logistieke en personele steun die voorafgaandelijk wordt bepaald.
Artikel 3
De organisator dient in het bezit te zijn van een globale verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor
het gehele evenement, alsook een verzekering lichamelijke ongevallen voor de deelnemers. Een kopie van
de verzekeringspolis zal uiterlijk worden overgemaakt 3 weken voor het evenement aan de
ondertekenende gemeenten.
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Artikel 4
De organisator maakt in het kader van de veiligheid een intern noodplan op. Dit bestaat minimaal uit een
risico-analyse van de cruciale punten langs het parcours en de genomen maatregelen om dit risico
beheersbaar te maken. Dit noodplan wordt ten laatste 20 dagen vóór het evenement ter beschikking
gesteld van de lokale overheden.
Artikel 5
De gemeentebesturen leveren ten laatste 3 weken voor het evenement de vergunning af. Na deze
vervaldatum wordt de aanvraag als vergund beschouwd.
SIGNAALGEVERS
Artikel 6
De gemachtigde signaalgevers geven aanwijzingen om het evenement vlot en veilig te laten verlopen. Zij
oefenen hun bevoegdheden uit en zijn uitgerust overeenkomstig de bepalingen van de wegcode.
Artikel 7
§1 De Burgemeester bepaalt één maand na ontvangst van het in artikel 1 §1 bedoelde parcours, op advies
van de lokale politie op welke kruispunten/plaatsen al dan niet signaalgevers worden ingezet. De
Burgemeester kent eveneens een competentiecode (1 of 2) toe aan de te bezetten punten. Op de plaatsen
met code 1, worden de meest competente signaalgevers ingezet.
§2 De organisator maakt een lijst met naam, adres, geboortedatum en opstelplaats van de signaalgevers
over aan de Burgemeester ten laatste 8 dagen voor aanvangsdatum van het evenement. De Burgemeester
machtigt de signaalgevers.
Artikel 8
§1 De Burgemeester bepaalt eveneens tijdens welke uren de punten dienen bezet te worden.
§2 De signaalgever mag maximaal 4 uren onafgebroken ingezet worden. Indien de tijdsvork groter is dan
4 uren dient de organisatie te voorzien in een doublure of een tijdelijke vervanging van minstens een half
uur.
§3 De namen van de vervangers worden eveneens overgemaakt met de lijst waarvan sprake in artikel 7§2.
Artikel 9
§1 De organisatie staat in voor de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke
Ongevallen, de uitrusting, de bevoorrading en de verloning van de signaalgevers.
§2 De organisatie stelt conform artikel 20§3 een telefoonnummer ter beschikking van de signaalgevers
waar zij terecht kunnen om problemen te signaleren.
Artikel 10
De organisatie staat in voor een voorafgaande briefing van de signaalgevers met betrekking tot de
filosofie van hun optreden en de praktische uitvoering. De politie kan haar hierin bijstaan.
MILIEUHYGIENE
Artikel 11: De gemeenten staan in voor een inspectie en het preventief schoonmaken van de fietspaden op
hun grondgebied. Aan de gouverneur zal gevraagd worden hetzelfde te vragen aan de andere
wegbeheerders.
Artikel 12
De organisatie dient preventieve initiatieven te ontwikkelen ter voorkoming van afval. Zij kan dit
ondermeer doen door helder te communiceren aan de deelnemers en te voorzien in de nodige
afvalrecipiënten en sanitaire voorzieningen.
Artikel 13
De organisatie dient er voor te zorgen dat er voldoende afvalcontainers zijn langs het traject en op de
kritieke punten:
* ter hoogte van de bevoorrading en in voldoende mate erna;
* op de top van de hellingen (+ kasseistroken) en in voldoende mate erna;
Artikel 14
De organisatie dient er voor te zorgen dat er voldoende sanitaire voorzieningen zijn ter hoogte van de
bevoorrading en op in overleg bepaalde plaatsen langsheen het traject.
Artikel 15
Het aantal afvalcontainers en sanitaire voorzieningen wordt bepaald in overleg met het gemeentebestuur.
Artikel 16
Na het evenement staat de Gemeente in voor het ruimen van het afval op de openbare weg alsook in de
bermen ter hoogte van de bevoorrading, op de hellingen en in voldoende mate erna.
HULPVERLENING
Artikel 17
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§1 De organisatie staat in voor een netwerk van materiaalposten, hetzij vast, hetzij mobiel.
§2 Ze zorgt ook voor opvang en vervoer van deelnemers die onderweg wegens materiële schade hun
deelname aan het evenement stopzetten.
Artikel 18
§1 De organisatie richt zich tot de provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening
met betrekking tot de medische hulpverlening in het algemeen (EHBO-posten, inzet ziekenwagens, inzet
MUG,...). Conform het KB van 18 augustus 1998 betreffende de oprichting van de provinciale commissie
voor dringende geneeskundige hulpverlening maakt de commissie ten laatste 3 weken vóór het
evenement het advies over aan de bestuurlijke overheid.
§2 De aanvraag dient minimaal twee maanden voor het evenement ingediend te worden.
Artikel 19
§1 De organisatie moet in staat zijn om aan de hand van het inschrijvingsnummer de identiteit van de
deelnemer te achterhalen.
§2 Zij zorgt er tevens voor dat ze per deelnemer beschikt over minstens één ICE (in case of emergency).
De deelnemers dienen dit verplicht in te vullen bij hun inschrijving.
§3 De organisatie stelt minstens twee telefoonnummers ter beschikking van de deelnemers om een
antwoord te kunnen bieden aan problemen van welke aard ook (medisch, technisch,...). Alle
telefoonoproepen moeten gelijktijdig kunnen beantwoord worden.
§4 De personalia van de deelnemers zullen ten laatste op de ochtend van het evenement, om 7.00 uur
beschikbaar zijn van de hulpdiensten in het communicatie- en coördinatiecentrum, bepaald in artikel 20.
COMMUNICATIE EN COORDINATIE
Artikel 20
§1 Er wordt een multidisciplinair communicatie- en coördinatiecentrum ingericht, waar minimaal vier
vertegenwoordigers van de organisatie aanwezig zijn.
§2 In het communicatie- en coördinatiecentrum moet de organisatie kunnen reageren op de oproepen van
de deelnemers. Hiervoor beschikt de organisatie over minstens twee mobiele telefoonverbindingen (Cfr
Art 19§3).
§3 Daarnaast dient de organisatie te beschikken over een intern communicatienetwerk. Dit moet toelaten
om vanuit het coördinatiecentrum te kunnen communiceren met de vertegenwoordigers van de
organisatie op het terrein, alsook met de verantwoordelijken van de signaalgeversverenigingen. Dit
communicatienetwerk kan bestaan uit een mobiele telefoonverbinding, maar is verschillend van de
mobiele telefoonverbindingen waarvan sprake in §2.
VEILIGHEID
Artikel 21
§1 De organisator maakt een intern reglement op om het niet-respecteren van de wegcode, het nietrespecteren van het milieu en de overlast in het algemeen te kunnen beteugelen.
Er wordt een intern sanctioneringsysteem voorzien.
§2 De deelnemers van het evenement dienen dit intern reglement te respecteren.
§3 De organisator zal 20 gemotoriseerde stewards inzetten om op de naleving van het reglement toe te
zien.
§4 De organisator dient bovendien in samenspraak met de politiediensten een plan op te maken om het
aantal inbreuken op de wegcode te doen dalen. Ook de politiediensten zullen hun bijdrage leveren in de
vorm van (mobiele) politiemensen die verkeersinbreuken kunnen verbaliseren.
§5 De fietsuitrusting dient reglementair in orde te zijn. Indien gereden wordt bij duisternis dienen de
deelnemers te beschikken over aangepaste verlichting.
Artikel 21 bis
§1 Waar de deelnemers een drukke rijbaan dienen over te steken, zal door de politie of door een
signaalgever een sas worden gecreëerd, of zal door de organisator een waarschuwingsbord worden
geplaatst ‘opgelet fietsers’ om de automobilisten te wijzen op gevaar.
§2 Bij gevaarlijke afdalingen wordt door de organisator voor de deelnemers een waarschuwingsbord
‘gevaarlijke afdaling’ geplaatst.
§3 Andere gevaarlijke punten worden door de organisator voor de deelnemers aangekondigd met een
waarschuwingsbord ‘gevaar’.
§4 De locaties waar de bepalingen uit §1, §2 en §3 dienen te worden toegepast, worden vastgesteld in
samenspraak met de politiediensten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1, §2 en §3. Deze borden
kunnen ook vervangen worden door duidelijke pictogrammen.
Artikel 21 ter
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§1 Om het aantal deelnemers op de openbare weg te beperken tot 16.000 kan een gemeente in
samenspraak met de politiediensten en met de organisator, een tijdelijk politiereglement uitvaardigen om
enkel officiële deelnemers aan het evenement toe te laten op bepaalde cruciale stroken van het parcours.
§2 Deze deelnemers zijn identificeerbaar aan het officiële stuurnummer.
§3 De interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen cyclo dient erover te waken dat er minimum 3
stroken enkel toegankelijk gemaakt worden voor officieel ingeschreven deelnemers.
§4 De politiediensten zullen, samen met stewards van de organisatie, toezien op de naleving van dit
politiereglement.
§5 De organisator plaatst opvallende signalisatie op deze stroken en zal ze nadien verwijderen.
§6 Deze stroken zullen vooraf kenbaar gemaakt worden tijdens een persmoment georganiseerd door de
organisator en de interlokale vereniging.
INFORMATIE
Artikel 22
Het welslagen van het evenement is in belangrijke mate afhankelijk van het correct en volledig
informeren van alle betrokken partijen. De organisatie moet een belangrijke rol spelen en dit in
partnership met de andere actoren.
Artikel 23
§1 Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het informeren van de plaatselijke bevolking over het
evenement. De concrete invulling hiervan maakt het voorwerp uit van aparte afspraken met de
organisator.
§2 De organisatie staat in voor het preventief informeren van de deelnemers met betrekking tot het
respecteren van de wegcode, een hoffelijk optreden en respect voor het milieu en de omgeving.
§3 De verwittiging van verwanten in geval van incidenten maakt het voorwerp uit van overleg in de
schoot van het coördinatiecentrum.
Artikel 24
De organisatie informeert de deelnemers correct over het intern reglement, de verzekering, de
bevoorrading, het parcours, de medische en technische dienstverlening, de GSM-nummers waarop de
organisatie kan gecontacteerd worden,... .
WAARBORG
Artikel 25
§1 Teneinde deze convenant een dwingend karakter te geven dient de organisatie een waarborg te betalen
van 10.000,00 EUR.
§2 Deze waarborg wordt gestort één maand vóór het evenement.
§3 De gemeenten richten voor het beheer van deze waarborg een interlokale vereniging op.
§4 Het gemeentebestuur kan de interlokale vereniging verzoeken een deel van de waarborg in te houden.
De omvang van het bedrag komt overeen met de werkelijke of fictieve kost die het rechtstreeks gevolg is
van het niet nakomen door de organisator van de bepalingen uit het convenant.
§5 Het gemeentebestuur richt zijn verzoek tot inhouding van de waarborg ten laatste één maand na het
evenement aan de voorzitter van het beheerscomité van de interlokale vereniging. Het gemeentebestuur
brengt de organisator op de hoogte en motiveert omstandig de omvang van het gevorderde bedrag.
§6 De organisator wordt de mogelijkheid geboden om mondeling of schriftelijk zijn verweer kenbaar te
maken aan de voorzitter van het beheerscomité van de interlokale vereniging.
§7 De interlokale vereniging beoordeelt de verzoeken tot inhouding en geeft opdracht aan zijn financieel
beheerder tot het geheel of gedeeltelijk terugstorten van de waarborg aan de organisator en het
doorstorten van de gevraagde en goedgekeurde bedragen aan de gemeenten.
§8 In geval van betwisting is de burgerlijke rechtbank van Oudenaarde bevoegd.
INTERLOKALE VERENIGING
Artikel 26
§1 Een interlokale vereniging is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid en vindt zijn
oorsprong in het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
§2 Bij elke aanpassing van de tekst van dit convenant geeft elke gemeenteraad zijn akkoord over de
aanpassingen.
§3 Er zal een overeenkomst met statutaire draagkracht worden afgesloten door de deelnemende
gemeenten tot oprichting van de interlokale vereniging.
§4 De gouverneur zit de interlokale vereniging voor met raadgevende stem.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 27
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Na verloop van het evenement wordt het convenant geëvalueerd door de betrokken partijen.
Art. 2: In uitvoering van artikel 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot
oprichting van de interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goedgekeurd.
Art. 3: De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en diens
gemeenteontvanger wordt gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen,
bepaald in het convenant.
Art. 4: De burgemeester wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging.
Art. 5: Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale
diensten van de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent.
Art. 6: In toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet wordt deze beslissing ter kennis
gebracht van het publiek en een beknopte omschrijving wordt verstuurd aan de
provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

4.

aansluiting Broeke. Project 22.757. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met
NV Aquafin en goedkeuren addendum studieovereenkomst.

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 14 december 2015 houdende goedkeuring van het bestek,
de wijze van gunnen en de raming ten bedrage van in zijn totaliteit 1.973.383,58 EUR excl btw en
voorlopig bepalen van het stadsaandeel in de werken ten bedrage van 551.014,54 EUR excl btw met
betrekking tot de overheidsopdracht “ aansluiting Broeke. Project 22.757”;
Gelet op artikel 4 van bovengenoemde beslissing waarbij NV Aquafin aangeduid wordt om
overeenkomstig de wet van 15 juni 2006 artikel 38 in gezamenlijke naam op te treden bij de procedure,
gunning en uitvoering van de opdracht als “ opdrachtgevend bestuur”; dat de partijen ( nv Aquafin en de
stad) financiëel instaan voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is;
Overwegende dat het noodzakelijk is om hieromtrent met NV Aquafin een samenwerkingsovereen komst af te sluiten;
Gelet op de ontwerp-samenwerkingsovereenkomst;
Overwegende dat de NV Aquafin wat betreft de studieopdracht op 11 mei 2012 een overeenkomst heeft
afgesloten met het studiebureau NV Snoeck & Partners, Engelse Wandeling 70 te 8510 Kortrijk;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat een addendum aan de studieovereenkomst wordt goedgekeurd
waarbij de opdracht van studiebureau Snoeck & Patners wordt uitgebreid met de werken in opdracht van
de stad meerbepaald de wegeniswerken in de Kerkgate en Bronstraat;
Gelet op het ontwerp addendum;
Overwegende dat het stadsaandeel in het ereloon kan geraamd worden op 24.292,30 EUR excl. btw;
Overwegende dat voldoende kredieten ter betaling van het ereloon voorzien zijn op het budget van 2017
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310 00/2410007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,
BESLUIT: eenparig
Artikel 1 : Met betrekking tot de opdracht “ aansluiting Broeke – project 22.757 wordt de
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de NV Aquafin goedgekeurd.
Artikel 2 : Het addendum bij de overeenkomst van 11 mei 2012 wordt goedgekeurd.
Artikel 3 : Het stadsaandeel in het ereloon wordt voorlopig vastgesteld op 24.292,30 EUR excl btw.
Artikel 4 : Deze beslissing en de bijgaande stukken worden overgemaakt aan de NV Aquafin.
Artikel 5 : Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
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5.

Weg - en rioleringswerken in de Pater Ruyffelaertstraat. Bestek nr. W24052016.
Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.

De gemeenteraad,
Overwegende dat het aangewezen is dat de Pater Ruyffelaertstraat vanaf de N60 tot aan terreinen KWIK
Eine verbreed wordt van 3 naar 6 meter dit ten behoeve van de bereikbaarheid van de aanliggende
bedrijven;
Overwegende dat terzelfdertijd een nieuwe gescheiden riolering wordt aangelegd;
Overwegende dat in het kader van de opdracht een bestek met nr. W24052016 werd opgesteld door ing.
Jan De Clippel;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 275.210,75 EUR excl. BTW
uitgesplitst als volgt :
-) niet-btw recupereeerbare werken (wegeniswerken): 112.226,75 excl. btw + 23.567,62 EUR (21 %
btw);
-) btw-recupereerbare werken ( rioleringswerken) : 162.984,00 excl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00 2240007 ( wegeniswerken) en jaarbudgetrekening GBB-I-BIA
0310-00 2280007 ( rioleringswerken);
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W24052016 en de raming voor de opdracht
“Weg- en rioleringswerken Pater Ruyffelaertstraat”, opgesteld door ing. Jan De Clippel. De raming
bedraagt 275.210,75 EUR excl. btw;
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200-00 2240007 en jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310-00 2280007.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan
10 % voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

6.

Leveren en plaatsen elektriciteitskasten nav heraanleg Markt - bestek nr. W0032017.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

De gemeenteraad,
Overwegende dat naar aanleiding van de heraanleg van de Markt elektriciteitskasten dienen geplaatst ten
behoeve van de stroomvoorziening voor de wekelijkse markt, kermis en diverse evenementen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van elektriciteitskasten n.a.v.
heraanleg Markt” een bestek met nr. W00032017 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 129.900 EUR (exclusief BTW) of
157.179 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode GBB-BIA 0640-00 2289007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
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Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W00032017 en de raming voor de opdracht
“Leveren en plaatsen van elektriciteitskasten n.a.v. heraanleg Markt”. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 129.900 EUR (exclusief BTW) of 157.179 EUR (inclusief
BTW).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode
GBB-BIA 0640-00 2289007.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan
10 % voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

7.

Leveren van kabels voor aansluiten elektriciteitskasten nav heraanleg Markt.
Bekrachtigen beslissing college van burgemeester en schepenen dd° 16/01/2017

De gemeenteraad,
Overwegende dat naar aanleiding van de heraanleg van de Markt kabels dienen aangekocht voor het
aansluiten van de nieuwe elektriciteitskasten;
Overwegende dat gezien het vorderen van de werken op de Markt deze kabels dringend dienen geplaatst
te worden; dat derhalve de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen reeds werden goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 januari 2017 houdende
goedkeuring van het bestek en de raming voor de opdracht “Leveren van kabels voor aansluiten
elektriciteitskasten n.a.v. heraanleg Markt”;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 12.182,50 EUR (exclusief BTW) of
14.740,83 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode GBB-I-BIA 0640-00 2289007;
Overwegende dat bovenvermelde beslissing van het college van burgemeester en schepenen dient
bekrachtigd te worden door de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van 85.000,00 EUR excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Enig artikel. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 januari 2017 houdende
goedkeuring van het bestek en de raming, ten bedrage van 12.182,50 EUR (exclusief BTW) of
14.740,83 EUR (inclusief BTW), wordt bekrachtigd.
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8.

Aanstellen architect voor verbouwing aanpalende woning OC Amigo Heurne - bestek nr.
D00042017.

De gemeenteraad,
Overwegende dat voor de volledige ontsluiting van het OC Amigo te Heurne het noodzakelijk is om de
aanpalende woning te verbouwen;
Overwegende dat het aangewezen is een architect aan te stellen die in staat voor de opmaak van het
ontwerp en de verdere begeleiding van het project tot en met de definitieve oplevering;
Overwegende dat architect Filip De Vos, Berchemweg 60 te Oudenaarde reeds in stond voor de opmaak
van een voorstudie; dat gezien zijn verworven inzichten het opportuun is dat ook de verderzetting van het
dossier door de architect in kwestie gebeurt;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen architect voor verbouwing aanpalende woning
OC Amigo Heurne” een bestek met nr. D00042017 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 24.500 EUR (exclusief BTW) of
29.645 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode GBB-I-BIA 0710-00 2140007;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° f;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. D00042017 en de raming voor de opdracht
“Aanstellen architect voor verbouwing aanpalende woning OC Amigo Heurne”. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 24.500 EUR (exclusief BTW) of 29.645 EUR (inclusief
BTW).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode
GBB-I-BIA 0710-00 2140007.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan
10% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

9.

Herstellen hoofddak zwembad bij hoogdringendheid.
toewijzingsbeslissing dd° 12 december 2016

Bekrachtiging

van

de

De Raad,
Overwegende dat ten gevolge van hevige rukwinden op 20 november 2016 het hoofddak van het stedelijk
zwembad zwaar beschadigd werd en dringende herstellingswerken dienden uitgevoerd te worden ten
einde het zwembad operationeel te kunnen houden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 december 2016 betreffende de
toewijs aan Van Hoof BVBA, Begoniastraat 15 te 9810 Eke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van 18.732,65 EUR (exclusief BTW) of 22.666,51 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht bij hoogdringendheid werd voorzien in het
investeringsbudget van 2016, op budgetcode GBB-I-SPORT 0740-02/2210000; dat de kosten met
uitzondering van de franchise, volledig terugbetaald worden door de verzekeringsmaatschappij Ethias;
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Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° c
(dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die voor de aanbestedende overheid onvoorzienbaar
waren);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, en artikels 58 en 157,
betreffende dwingende en onvoorziene omstandigheden;
Besluit: met 23 stemmen voor en 7 onthoudingen
Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “Herstellen hoofddak zwembad bij hoogdringendheid” wordt de
collegebeslissing dd° 12 december 2016 houdende toewijs aan Van Hoof BVBA, Begoniastraat 15 te
9810 Eke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 18.732,65 EUR (exclusief BTW) of
22.666,51 EUR (inclusief BTW) bekrachtigd.
Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht werd bij hoogdringendheid voorzien in het investeringsbudget
van 2016, op budgetcode GBB-I-SPORT 0740-02/2210000; de kosten met uitzondering van de franchise
worden volledig terugbetaald door de verzekeringsmaatschappij Ethias.
Stemden voor: 23: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De
Temmerman, Sybille De Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8:
Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters,
Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke)
Onthielden zich: 7: Groen (3: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer) + N-VA (2:
Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Maarten Blondeel en Dagmar Beernaert)

10. Private verkaveling Tessa Lim. Goedkeuren akte overdracht wegenis
De Gemeenteraad,
Gelet op de verkavelingsvergunning op naam van NV Tessa Lim, Oudenaardsesteenweg 350, 8500
Kortrijk , fase II - kadastraal gekend onder 2° afdeling, sectie B, nr.765 D;
Gelet op de verkavelingsvergunning op naam van NV Tessa Lim, Oudenaardsesteenweg 350, 8500
Kortrijk , fase III - kadastraal gekend onder 2° afdeling, sectie B, nrs. 752A, 753W, 753 Z/deel, 753
A2/deel, 753 C2, 754 C en 756 E/deel;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 06/11/1967 houdende verordening op aanleg door particulieren
en nutsvoorzieningen binnen een verkaveling voor woningbouw;
Gelet op het proces- verbaal van voorlopige oplevering;
Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering;
Overwegende dat na definitieve oplevering de wegenis en riolering kosteloos dienen afgestaan te worden
aan de stad Oudenaarde;
Overwegende dat na overname van de wegenis de Stad Oudenaarde zal instaan voor onderhoud en
herstel;
Gelet op de ontwerp-akte tot kosteloze afstand wegenis en riolering t.h.v. de verkaveling gelegen 2°
afdeling, Sectie B, nr. 765/D deel; deel van nrs. 752/A, 753/W, 753/c2, 753 a2, 754 c en 756/E.
opgemaakt door notaris Liesbet Degroote, Kortrijk;
Gelet op het As-builtplan;
Gelet op het gemeentedecreet dd° 15/07/2005, inzonderheid artikels 42,43,57 en 58 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen en latere
wijzigingen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De ontwerp-akte afstand wegenis met betrekking tot de verkaveling Ravensdal – fase II + III
kadastraal gekend onder 2° afdeling, Sectie B, nr. 765/D deel; deel van nrs. 752/A, 753/W, 753/c2, 753
a2, 754 c en 756/E. met een oppervlakte van 43 a 83 ca wordt goedgekeurd.
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BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN ONTVANGERIJ

11. Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep
en op het gebruik van het containerpark - Diftar
De gemeenteraad,
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 26 mei 2014 waarbij de belasting op de inzameling en
verwijdering van restafval – Diftar werd goedgekeurd;
Overwegende dat bij de invoering van het Diftar-systeem werd gekozen voor semestriële facturatie
teneinde de burgers te sensibiliseren hun afval voldoende te sorteren, minder afval mee te geven en
minder te betalen;
Overwegende dat de burgers intussen in die mate zijn gesensibiliseerd dat ze zich bewust zijn van de
impact van het aantal kg restafval dat ze meegeven;
Overwegende dat de omschakeling naar een jaarlijkse afrekening niet alleen een administratieve
vereenvoudiging inhoudt, maar tevens een beduidende kostenbesparing met zich meebrengt;
Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 23 december 2016 waarbij het college van burgemeester en
schepenen haar akkoord heeft gegeven tot jaarlijkse facturatie;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Materialendecreet) en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) en latere
wijzigingen;
Gelet op het nieuwe Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval zoals
vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 september 2016;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 december 1985 tot oprichting van de Intercommunale
Vereniging voor de verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen der Vlaamse Ardennen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 juni 2015 betreffende de verlenging van de opdracht
houdende vereniging I.VL.A voor een termijn van 18 jaar, met ingang van 01 april 2016 en lopend tot en
met 31 maart 2034 en gelet op artikel 3 van de statuten van I.VL.A. van 18 december 2014 met
betrekking tot de bevoegdheidsoverdracht voor het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de
deelnemende gemeenten;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 27 juni 2005 houdende goedkeuring participatie tot de
uitbouw van een diftarsysteem op de huisvuilophalingen (opgezet door I.VL.A);
Overwegende dat in het kader van een duurzaam materialenbeleid het belangrijk is om materialen
efficiënt te gebruiken en maximaal in de kringloop te houden om zo op termijn te evolueren naar een
volledig circulaire economie;
Overwegende dat het noodzakelijk is het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar afval tot een minimum
te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen; dat afvalvoorkoming en hergebruik prioritair
zijn;
Overwegende dat elke gemeente in 2022 maximaal de hoeveelheid restafval mag produceren die is
toegekend aan de Belfius-cluster waaronder de gemeente valt, dat Oudenaarde ingedeeld werd in de
Belfius-cluster v5 (middelgrote steden) en de doelstelling binnen die cluster is om tegen 2022 de
hoeveelheid restafval te beperken tot 139kg/inw;
Overwegende dat gemeenten die bij het begin of tijdens de planperiode de doelstelling voor hun cluster
bereikt hebben, die moeten behouden of verbeteren tijdens de planperiode;
Overwegende dat I.VL.A. intercommunaal de inzameling van alle zachte plastics organiseert;
Overwegende dat de sorteeranalyse van het huisvuil, die de OVAM in 2013 en 2014 liet uitvoeren, de
hoge aanwezigheid van kunststofafval in het huisvuil (13,73 gewichtsprocent) aantoonde, dat de fractie
kunststofafval in gewichtsprocent over de periode 1995-1996 tot 2013-2014 bijna verdubbelde en deze
stijging te wijten is aan een verdubbeling van de hoeveelheid kunststofflessen en-flacons en een sterke
toename van zowel de kunststoffolies als de restplastiek (zowel verpakkingen als niet-verpakkingen);
Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval : papier en karton,
hol glas en plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons;
Overwegende dat huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval tweewekelijks huisaan-huis worden ingezameld door middel van een diftarsysteem met containers;
Overwegende dat papier en karton tweewekelijks gratis huis-aan-huis ingezameld wordt;
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Overwegende dat het gemeentelijk inzamelcircuit van de huisvuilophalingen opengesteld wordt voor
zowel de burger als de kleine KMO en de zelfstandige onderneming;
Overwegende dat de door, of op vraag van, de gemeente ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in opdracht van de gemeente gerecycleerd, nuttig toegepast of
verwijderd worden;
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen op de
gemeentelijke financiën;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verhaald worden op de aanbieders;
Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde kohierbelasting de gemeente toelaat het principe
“de vervuiler betaalt” toe te passen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan afvalvoorkoming, slechts in
tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen wordt gestimuleerd;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de kohierbelasting op het hergebruik, de recyclage, de
nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB-2008/07 van 18 juli 2008 met betrekking tot het decreet betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 inzake de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 253 en de Omzendbrief BA 2006/01 dd. 13 januari 2006 houdende
regeling voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald Artikel 43 §2, 15°;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
BESLUIT: met 23 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 3 onthoudingen
Artikel 1: Vanaf heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een belasting geheven
op de inzameling en verwijdering van het restafval via de huis-aan-huisinzameling, op het afhalen van
grof vuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark.
Artikel 2: Huisvuilophaling :
§1. Per ophaalpunt wordt maximum één container tot maximum 240 liter gratis ter beschikking gesteld.
Eén 1100 liter container wordt enkel gratis ter beschikking gesteld van onderwijsinstellingen,
overheidsinstellingen en grotere appartementsblokken, op hun verzoek.
§2. Het bedrag van de belasting wordt als volgt samengesteld :
 Per aanbieding van de container :
 40 liter container
0,15 EUR
 120 liter container
0,30 EUR
 240 liter container
0,60 EUR
 1100 liter container
2,93 EUR
 per kilogram aangeboden afval : 0,25 EUR
 Het aan te rekenen bedrag per belastingplichtige zal minstens 1,18 EUR per maand bedragen.
Artikel 3: Huis-aan-huisophalingen op afroep :
- grofvuil : 30,00 euro per afroep (max. 3 m³)
- snoeihout : 15,00 euro per afroep (max. 3 m³)
Artikel 4: Brengen van afval naar het containerpark :
§1. Alle inwoners hebben toegang tot het containerpark met hun elektronische identiteitskaart of
elektronisch verblijfsbewijs.
§2. Andere toegangsgerechtigden welke via de dienst Milieu een toelating hebben bekomen voor toegang
tot het containerpark hebben toegang via een elektronische badge.
§3. Het tarief voor het gebruik van het containerpark wordt als volgt bepaald :
Grofvuil
Vanaf
17 Vanaf 25 tot en Vanaf
33
Vanaf 1 beurt beurten tot en met 32 beurten beurten
incl.
tot en met 16 met 24 beurten incl. grofvuil
grofvuil
beurten
incl. grofvuil
Categorie 1 (= tot 0,50 2,50 euro
2,50 euro
3,75 euro
5,00 euro
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m³ afval = 0,5 beurt = 32
gratis bezoeken
- voetgangers
- fietsers
- bromfietsers
Categorie 2 (= tot 1 m³ 5,00 euro
5,00 euro
7,50 euro
10,00 euro
afval = 1 beurt = 16
gratis bezoeken)
- voertuigen lager
dan 1m85
Categorie 3 (= tot 2 m³ 10,00 euro
10,00 euro
15,00 euro
20,00 euro
afval = 2 beurten = 8
gratis bezoeken)
- voertuigen hoger
dan 1m85
- voertuigen lager
dan 1m85 met
aanhangwagen
Categorie 4 (= tot 4m³ 20,00 euro
20,00 euro
30,00 euro
40,00 euro
afval = 4 beurten = 4
gratis bezoeken)
- voertuigen hoger
dan 1m85 en met
aanhangwagen
- voertuigen met
aanhangwagen
hoger dan 1m85
§4. Onder grofvuil worden de containers voor grofvuil, houtafval en harde plastics verstaan.
§5. De categorie die van toepassing is, wordt bepaald via een automatisch meetsysteem tijdens de
identificatie van de containerparkbezoeker.
§6. Misbreuken aangaande het gebruik van het containerpark kunnen beboet worden volgens de GASreglementering.
§7. Voor toegangsgerechtigden welke in de loop van een belastingjaar recht gekregen hebben voor
toegang tot het containerpark zullen de toegekende gratis beurten verrekend worden per trimester.
Artikel 5: De belasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de gemeentelijke
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van huisvuil, huis-aan-huisophaling op afroep (grofvuil
en snoeihout), het brengen van afval naar het containerpark en de gemengde fractie van het vergelijkbaar
bedrijfsafval :
a) De referentiepersoon van ieder gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister van de stad. De andere leden van ieder gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van de belasting. Onder gezin wordt verstaan, hetzij een persoon die gewoonlijk
alleen leeft, hetzij een vereniging van twee of meer personen die – al dan niet door familiebanden
gebonden – gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven.
b) Als belastingplichtige wordt eveneens beschouwd :
Eenieder (fysiek persoon of rechtspersoon) die zich vrijwillig kenbaar heeft gemaakt, recht heeft
op een Diftar-container en/of toelating heeft verkregen bij de milieudienst voor gebruik van het
containerpark (bijvoorbeeld handelaars, zelfstandigen, KMO’s, tweede verblijvers,
onderwijsinstellingen, verenigingen, toekomstige inwoners die een woning kochten of huren, … )
Artikel 6: §1. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat jaarlijks opgemaakt en
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Het kohier is samengesteld uit :
- De belasting voor de geregistreerde gewichten van het restafval dat aan huis wordt opgehaald
- De belasting voor de aanbieding van de container voor restafval
- Maandelijkse minimumbelasting voor de ophaling aan huis van restafval
- De belasting voor het ophalen aan huis van grofvuil en snoeihout
- De belasting voor het afval dat op het containerpark werd aangeboden
§2. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

15
Artikel 7: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Artikel 8: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen
van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken I (algemene bepalingen), 3
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9 bis(rechtsmiddelen;
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten
van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor
zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 9: De ontvangsten zullen geboekt worden op 0/0020/0020-00/7332200.
Artikel 10: De gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2014 wordt opgeheven bij het van kracht worden van
huidige beslissing.
Artikel 11: Deze beslissing zal voor kennisname, overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur van
Oost-Vlaanderen
Stemden voor: 23: Open VLD (14: Marnic De Meulemeester, Peter Simoens, Carine Portois, John Adam,
Guy Hove, Peter Dossche, Dirk De Bock, Danny Lauweryns, Günther Botteldoorn, Katrien De
Temmerman, Sybille De Vos, Franka Bogaert, Murat Yurtay en Marleen Vansteenbrugge) + CD&V (8:
Lieven Cnudde, Richard Eeckhaut, Mathieu De Cock, Wim Merchie, Mathieu Mas, Brigitte Coppitters,
Els Bostyn en Jeanique Van Den Heede) + Hilde De Smet (onafhankelijke)
Stemden tegen: 4: N-VA (2: Roland Van Heddegem en Kristof Meerschaut) + SP.a (2: Maarten Blondeel
en Dagmar Beernaert)
Onthielden zich: 3: Groen (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens en Folke D’Haeyer
BESTUUR SOCIALE ZAKEN

12. Uitbetaling subsidies sociale zaken
De gemeenteraad,
Gelet op de ingekomen aanvragen van de verschillende verenigingen en bonden tot het bekomen van een
toelage voor het jaar 2017;
Overwegend dat het past de jaarlijkse toelagen vast te stellen;
Overwegend dat in de begroting 2017 krediet voorzien werd voor het verlenen van deze toelagen;
Gelet op de nota aan het college dd 19/12/16, 28/10/16 en 1/08/16;
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle en toewending op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen;
Overwegend dat artikel 4 van de gemelde wet voorschrijft dat de aanwending van de toelagen moet
bepaald worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/11/2011 betreffende de toepassing van de wet van
14/11/1983 betreffende de controle op en de aanwending van sommige toelagen, waarbij de trekkers van
toelagen met een waarde lager dan 25.000 euro geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de
verplichtingen opgelegd door deze wet;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De jaarlijkse subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen worden vastgesteld, zoals in
bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen.
Artikel 2: Deze toelagen zullen verrekend worden op het artikelnummer GBB-SOC/090901/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U.
Artikel 3: De trekkers van de door de stad verleende en uitgekeerde toelagen moeten deze toelagen als
volgt aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten
Artikel 4: De trekkers van toelagen vanaf 25.000 euro zullen de aanwending ervan moeten verantwoorden
door het voorleggen van een balans en rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook een verslag inzake
beheer en financiële toestand van het afgelopen jaar, in te dienen voor 31/12. De rechtspersonen zullen
bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging.
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing zal aan de ontvangerij overgemaakt worden voor
betaalbaarstelling.
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SECRETARIAAT - NOTULEN

13. Goedkeuring notulen van de gemeenteraad van 19 december 2016.
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van 19 december 2016 goedgekeurd.
DOSSIER BIJ HOOGDRINGENDHEID AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD TOEGEVOEGD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29 VAN HET GEMEENTEDECREET
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

14. Openbare verkoop woning met aanhorigheden Oudstrijdersstraat 103. Goedkeuring
machtiging.
De gemeenteraad,
Overwegende dat op 14 februari a.s. door het kantoor van notaris Markey uit Ronse de openbare verkoop
wordt georganiseerd van een handelswoning met aanhorigheden op en met grond gelegen
Oudstrijdersstraat 103;
Overwegende dat, gezien de openbare verkoop plaats heeft op 14 februari a.s. en de eerstvolgende
gemeenteraad pas doorgaat op 20 februari a.s., onderhavige beslissing bij hoogdringendheid wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad;
Overwegende dat deze verkoop een opportuniteit biedt voor de stad meer bepaald voor de aanleg van de
riolering in het kader van de rioleringswerken te Nederename, namelijk de ontdubbeling van de DWA en
RWA-riolering van de Oudstrijdersstraat;
Overwegende dat het perceel daarenboven paalt aan de achterkant van OC Sint-Vaast en de vroegere
gemeenteschool waardoor deze zone bij deze gebouwen kan geïntegreerd worden;
Overwegende dat het derhalve aangewezen is dat de stad een bod uitbrengt op de hierboven vermelde
openbare verkoop en in het geval van een hoger bod;
Gelet op het kadastraal plan en op de publicatie van de openbare verkoop;
Overwegende dat het voormeld perceel, met een oppervlakte van 27a 43ca, volgens het gewestplan deels
gelegen is in een woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde (ca. 11a 80ca) en
deels in een natuurgebied (ca. 15a 63ca);
Overwegende dat de financiering van de mogelijke aankoop zal gebeuren op het investeringsbudget 2017;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 21 tot 23; 42
en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De raad gaat akkoord om bij de openbare verkoop en in het geval van het recht van hoger bod
van de handelswoning met aanhorigheden op en met grond gelegen Oudstrijdersstraat 103, met een
oppervlakte van 27a 43 ca, een bod uit te brengen.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te
handelen.
Artikel 3: De financiering van de mogelijke aankoop zal gebeuren op het investeringsbudget van 2017.
VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET.
1.
1.1.

Raadslid Dirk De Bock
Voorstel 1: Ontmoetingsruimte Edelare

Naar aanleiding van de brief van 7 januari 2017 van het feestcomité Edelare, gericht aan het college van
burgemeester en schepenen en gemeenteraadsleden m.b.t. het bekomen van een ontmoetingsruimte, zou
ik graag enkele standpunten willen toelichten. Ik lees eerst bewuste brief voor om vervolgens (indien nog
nodig) nog enkele punten aan te halen.
Nog voordelen bij het adres garage Eeckhout-Termote:
 Er kan geen burengerucht zijn aangezien er geen naaste buren zijn.
 Een grote veilige parking is reeds ter beschikking.
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Het tekort aan vergaderruimten wordt op die manier deels opgelost aangezien de ontmoetingsruimte
voor iedere Oudenaardse vereniging is, tenzij het stadsbestuur beperkingen oplegt.
Bij het bekomen van die ontmoetingsruimte kunnen er nieuwe initiatieven genomen worden.
Het feestcomité kijkt vol verwachting uit naar een vergadering met het stadbestuur om een bezoek te
brengen aan de garage en zo de gaven en fouten te bekijken en later besprekingen te voeren ten
voordele van het bekomen van nieuwe huisvesting.

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
2.
2.1.

Raadslid Kristof Meerschaut
Vraag 1: Vacature omgevingsambtenaar

Op 17 januari werden we door het diensthoofd personeel op de hoogte gebracht van drie vacatures: een
architect, een industrieel ingenieur en een omgevingsambtenaar. Die laatste functie betreft de vervanging
van de huidige omgevingsambtenaar die ook instond voor 0,5 VTE Gis-coördinatie. Afgaand op de
functieomschrijving, zal de nieuwe omgevingsambtenaar geen verantwoordelijkheid meer hebben inzake
GIS.
Tijdens de gemeenteraad van 29 juni 2015 kwam reeds aan bod dat, afgaand op de resultaten van de GISmonitor 2015 (http://www.geopunt.be/voor-experts/geolokaal/gis-monitor-2015), Oudenaarde een
gemiddelde score behaalt inzake ‘GIS-maturiteit’. Verontrustend was de vaststelling dat het aantal
voltijdsequivalenten (VTE) ingezet aan GIS-coördinatie gedaald is van 1 VTE in 2013 tot 0,5 VTE in
2015. Nochtans stellen er zich op vlak van GIS in Oudenaarde nog tal van uitdagingen, en beschikken de
meeste vergelijkbare steden wel over 1 VTE beschikbaar voor GIS-coördinatie. Aangezien de nieuwe
omgevingsambtenaar geen GIS-verantwoordelijkheid krijgt, lijkt nu zelfs die laatste 0,5 VTE weg te
vallen.
Vraag:
1. Betekent dit dat er nog een nieuwe (voltijdse) vacature GIS-ambtenaar zit aan te komen? Of is er een
andere oplossing voorzien?
De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.
2.2

Vraag 2: Sporthal Groenhof

Schepen Lieven Cnudde verlaat de zitting overeenkomstig art. 27 van het gemeentedecreet.
Tijdens de Gemeenteraad in zitting van 28 september 2015 werd goedkeuring gegeven aan een
overeenkomst tussen de stad Oudenaarde en de vzw KSOO (Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde)
en de vzw KBO (Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde) betreffende het gebruik van de sporthal
‘Groenhof’.
In de overeenkomst werd een verdeelsleutel gehanteerd voor wat betreft de betaling van de
beschikbaarheidsvergoeding en de kosten van verbruik: 48% voor de stad Oudenaarde en 52% voor de
vzw’s. Deze verdeelsleutel werd destijds bepaald op basis van een schatting van het toekomstig gebruik
en verbruik.
Inmiddels is de sporthal een jaar in gebruik en kennen we de reële gebruiks- en verbruikscijfers.
Vragen:
1. Wat is de werkelijke verhouding inzake gebruik en verbruik?
2. Is de afwijking ten opzichte van de theoretisch bepaalde verdeelsleutel significant? Zo ja, voorziet het
stadsbestuur een aanpassing van de overeenkomst?
De vraag wordt gezamenlijk behandeld met de vraag 5.1. van raadslid Folke D’Haeyer en wordt
beantwoord door schepen Peter Simoens.
Schepen Lieven Cnudde vervoegt de zitting.
2.3

Vraag 3: Windturbineproject Mullem-Heurne

In 2012 stelde de firma EnerVest voor om 3 grootschalige windturbines op te richten in de kouters van
Mullem en Heurne. Het stadsbestuur gaf een negatief advies en het dossier werd begin 2013 door de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar finaal geweigerd. Momenteel is er opnieuw ongerustheid bij
de inwoners van Mullem en Heurne omdat er andermaal een project zit aan te komen voor realisatie van
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grootschalige windturbines, dit maal op initiatief van de firma Aspiravi. Het zou gaan over de inplanting
van 4 turbines, verspreid in de kouters van Heurne, Mullem en ook Huise.
Vragen:
1. Is het stadsbestuur op de hoogte van dit nieuw initiatief?
2. Zijn er reeds contacten geweest tussen het stadsbestuur en initiatiefnemers?
3. Wat is het standpunt van het stadsbestuur ten aanzien van dit voorstel?
4. Blijft het stadsbestuur bij haar standpunt uit 2012 dat er geen plaats is voor windturbines in de kouters
van Mullem en Heurne?
De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
2.4

Vraag 4: Zachte plastics

Sinds 1 januari kan je op alle containerparken in het IVLA-werkingsgebied terecht met zachte plastic.
Deze fractie wordt voortaan gerecycleerd, waardoor het restafval daalt en ook de CO2-uitstoot bij de
verbranding vermindert. Uiteraard heeft deze maatregel maar effect wanneer de bevolking ook weet wat
precies zachte plastic is, en dat ze ermee terecht kunnen op het containerpark.
Vragen:
1. Op welke manier werd deze wijziging kenbaar gemaakt bij de bevolking?
2. Is het containerpark voorbereid om deze nieuwe fractie te ontvangen?
3. Welke gevolgen heeft dit voor het retributiereglement?
4. In de marge: is intussen al uitgemaakt of Oudenaarde een tweede recyclagepark moet voorzien (cfr.
vraag GR 24.10.2016)?
De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
3.
3.1

Raadslid Elisabeth Meuleman
Vraag 1: Veiligheid in het stadhuis

Enkele dagen geleden werd iemand zwaar onwel tijdens een receptie van Oudenaarde en haar
zustersteden op het stadhuis. De MUG was snel ter plaatse maar moest vaststellen dat de lift niet werkte
(afgesloten om veiligheidsredenen), er was niemand onmiddellijk beschikbaar om de lift te laten
opereren, alle deuren behalve de toegang aan de kant van de Hoogstraat waren gesloten. Een extra ploeg
van de brandweer moest worden opgeroepen om betrokkene buiten te kunnen brengen. Hierdoor werden
heel veel kostbare minuten verloren, minuten die cruciaal kunnen zijn. Ook in geval van brand beneden,
kant Hoogstraat, zouden de aanwezigen vast zitten in de Volkszaal.
Vragen:
- Welke lessen worden uit het voorval getrokken?
- Welke maatregelen worden genomen om de veiligheid bij evenementen in het stadhuis buiten de
werkuren te garanderen?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
4.
4.1

Raadslid Steven Bettens
Vraag 1: Boomkap door het Vlaams Gewest

De voorbije maanden liet het Vlaams Gewest langs de wegen dat het beheert, heel wat bomen kappen.
Langs meerdere wegen ging het wel héél drastisch tekeer. Volgroeide bomen langs de
Minderbroederstraat en de N60 gingen tegen de vlakte. Langs de N46 en de Deinzestraat werden alle
bomen tussen de fietspaden en het weggedeelte voor gemotoriseerd verkeer gekapt.
In 2012 ontving het Vlaams Gewest een stedenbouwkundige vergunning voor infrastructuurwerken en het
rooien van bomen langs de N60 en voor infrastructuurwerken langs de Minderbroederstraat. In 2016
kreeg het Vlaams gewest een vergunning voor het kappen van één boom langs de Graaf Van
Landaststraat.
Vragen:
1. over welke vergunning beschikt het Vlaams Gewest voor de boomkap van de laatste maanden langs
zijn wegen?
2. wanneer worden de gekapte bomen vervangen?
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De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
4.2

Vraag 2: Fietspaden langs de Matthijs Casteleinstraat

Een deel van de Matthijs Casteleinstraat is onderdeel van de fietssnelweg richting Kluisbergen. In
afwachting van de definitieve inrichting van deze fietssnelweg op de brug heeft het stadsbestuur plannen
klaar om langs beide zijden van de weg fietspaden te schilderen. Deze plannen werden voorgesteld op de
commissie mobiliteit van 29 november 2016 en kregen de goedkeuring van alle aanwezigen.
Vraag:
De vraag voor fietspaden op de Matthijs Casteleinstraat is oud en wordt niet enkel op de gemeenteraad
gesteld. Wanneer worden, in afwachting van een definitieve inrichting, de fietspaden zoals voorgesteld op
de commissie van november vorig jaar, geschilderd?
De vraag wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
5.
5.1

Raadslid Folke D'Haeyer
Vraag 1: Impact van sporthal Groenhof op de buurt

In april vorig jaar werd de sportzaal Groenhof in de Groenstraat in gebruik genomen. In deze private zaal
werd door de stad Oudenaarde mee geïnvesteerd onder de vorm van een langdurige huurovereenkomst
voor het gebruik van de sporthal buiten de schooluren.
Van bij aanvang leidde de sporthal midden in de straat tot grote ongerustheid vanwege mogelijke
overlast. Deze ongerustheid werd door het stadsbestuur beantwoord met het voorstel van enkele acties die
het zou nemen in verband met de verkeersafwikkeling in de buurt, de sturing naar en een handhaving van
een parkeerbeleid in de nabije omgeving (op het Sint-Jozefsplein) en een sensibilisering naar de
gebruikers toe.
Vergeefs blijkbaar want reeds van in het begin waren er klachten van de omwonenden omtrent diverse
overlast in de Groenstraat. Deze klachten werden zowel aan het stadsbestuur als aan de medegebruiker
Bernardusscholen overgemaakt. Zonder passend resultaat blijkbaar want afgelopen maand stapten enkele
bewoners naar ons toe met de vraag deze overlast aanhangig te maken op de gemeenteraad.
Bovendien blijkt dat naast de overlast in de Groenstraat er ook geluidshinder, ten gevolge van stuitende
ballen en openstaande deuren, vanuit de sportzaal zelf optreedt.
Vragen:
- Welke maatregelen werden genomen om de bij aanvang gevreesde overlast te milderen?
- Hoe worden die maatregelen gehandhaafd? Hoe dikwijls werd er gecontroleerd op foutparkeren en
het niet naleven van het eenrichtingsverkeer?
- Werd er door de stad reeds een vaststelling gedaan rond geluidsoverlast en zwerfvuiloverlast in de
buurt?
- Is er een actieplan uitgezet om de overlast in de toekomst te verhinderen?
- Toen beslist werd dat de stad zou participeren in de sportzaal en hierdoor gebruik zou maken van de
accommodatie op avond- en weekenduren (de school bouwde de sportzaal voor gebruik tijdens de
schooluren), heeft men toen een aanpassing gedaan aan de akoestische isolatiewaarden? Werd de
sporthal ontworpen en bouwtechnisch voorzien voor een gebruik buiten de schooluren of werden de
initiële plannen voor een gebruik overdag gewoon uitgevoerd?
- Welke plannen gaat de stad ondernemen om de akoestische isolatie van de sporthal te verbeteren?
De vraag werd gezamenlijk behandeld met vraag 2.2 van raadslid Kristof Meerschaut en werd
beantwoord door schepen Peter Simoens.
6.
6.1

Raadslid Maarten Blondeel
Vraag 1: Renovatie van de zalen in jeugdcentrum JOTIE

Toelichting :
Alle zalen in jeugdcentrum Jotie zijn tijdelijk niet beschikbaar wegens renovatie.
Sinds februari 2016 zijn de zalen onbruikbaar. Verenigingen die op regelmatige basis een zaal huurden,
moesten uitkijken naar een alternatief.
De valse plafonds zouden naar beneden zijn gekomen. Dit zou buiten de aansprakelijkheidstermijn van
de aannemer zijn voorgevallen, waardoor de stad zelf dient op te draaien voor de kosten.
Nochtans werd de volledige site gerenoveerd in 2003.
Vragen :
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-

Welke is de oorzaak van de onbruikbaarheid van de zalen?
Welke herstellingswerken zijn/waren noodzakelijk?
Waarom nemen deze herstellingswerken een jaar tijd in beslag?
Wie is aansprakelijk voor de schade?
Wanneer zullen de werken zijn beëindigd?

De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
6.2

Voorstel 2: Bediening ophaalbrug

Toelichting :
Op schooldagen wordt de ophaalbrug niet bediend van 8.00u tot 8u15 en op woensdag ook niet van
12u00 tot 12u15. Deze maatregel geldt niet wanneer er een aanzienlijke stroming (40m³/sec of meer) is
in de Boven-Schelde. Dit betreft een afspraak tussen de stad en Waterwegen en Zeekanaal, die de brug
bedient.
De spertijden kunnen echter niet altijd gerespecteerd worden en dit heeft dan te maken met timing en de
duurtijd van de laatste brugopening net voor de spertijd. Indien een aantal schepen na elkaar gebruik
maken van die brugopening kan het zijn dat de brug niet op tijd naar beneden is en dat de spertijd niet
gerespecteerd kan worden. Ook de richting en de sterkte van de stroming spelen een rol. Bij sterke
stroming is het soms niet mogelijk dat een schip tijdig afremt en kunnen de spertijden niet gerespecteerd
worden.
De toegangswegen tot het centrum of vanuit het centrum richting Bergstraat zijn beperkt, mede door de
werkzaamheden aan de Markt. De ophaalbrug ligt pal in het midden van de Oudenaardse scholen en
vormt kort voor aanvang van de schooluren en tijdens de woensdagmiddag een cruciale verkeersader.
In de Bernardusscholen vangt het eerste lesuur aan om 8u30 en dienen de leerlingen om 8u25 op school te
zijn. Op woensdag is de school uit om 12u10.
In de GO-scholen vangt het eerste lesuur aan om 8u30 en is de school uit op woensdag om 12u.
In KBO Sint-Walburga vangt het eerste lesuur aan om 8u30 en is de school uit op woensdag om 12u10.
Met andere woorden gaat de ophaalbrug, gelet op de voorafgaande spertijd, steevast stipt om 8u15 of om
12u15 omhoog, pal op het moment van de drukste passage van schoolgaand verkeer over de brug. Dit
lijdt tot taferelen, waar leerlingen en ouders nog snel over de brug, lopen, fietsen, rijden om toch maar
over de brug te zijn op het moment dat het belsignaal gaat, evenals aanzienlijke files.
Teneinde tot een meer efficiënte spertijd van de bediening van de ophaalbrug te komen, de
verkeersveiligheid te verhogen en de verkeerscirculatie vlotter te laten verlopen;
Voorstel :
neemt het Stadsbestuur de nodige initiatieven om tot een akkoord te komen met Waterwegen en
Zeekanaal om de spertijd van het bedienen van de ophaal brug te verlengen op schooldagen van 8u00 tot
8u30 en op woensdag van 12u tot 12u30.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Lieven Cnudde.
6.3

Vraag 3: Verwijderen van de markering van parkeerplaatsen in de Remparden en de
Doornikstraat

Toelichting:
In Remparden en de Doornikstraat werden de markeringen van de parkeerplaatsen (witte steen)
opgebroken en vervangen door een grijze steen. Op die manier is geen afbakening meer zichtbaar tussen
de parkeerplaatsen.
Vragen:
1. Welke is de idee achter deze ingreep?
2. Welke is de kostprijs van deze ingreep?
De vraag wordt beantwoord door schepen Guy Hove.
7.
7.1

Raadslid Dagmar Beernaert
Vraag 1: Gemeentefonds

Het gemeentefonds is een mechanisme waarlangs de Vlaamse overheid belastinggeld verdeelt naar de
steden en gemeenten. Het is één van de grotere inkomstenbronnen voor de lokale besturen. In Vlaanderen
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zijn er steeds meer gemeenten die zich vragen stellen bij de verdeling van de 2,3 miljard euro uit het
gemeentefonds. De gemeente Geraardsbergen besliste om de ongelijkheid aan te vechten bij het
Grondwettelijk Hof, ook andere gemeenten onderzoeken de zaak. De grote centrumsteden en
‘uitzonderingen’ passeren eerst aan de kassa. Kleinere gemeenten krijgen daardoor een pak minder.
Oudenaarde bijvoorbeeld krijgt 276 euro per inwoner, terwijl steden als Aalst (409 euro/inw.) en Ronse
(331 euro/inw.) meer krijgen. Ninove (208 euro/inw.), Zottegem (185 euro/inw.) en Geraardsbergen (238
euro/inw.) krijgen dan weer minder.
Hierbij volgende vragen:
1. Overweegt het stadsbestuur om, net als Geraardsbergen, de verdeling van het gemeentefonds aan te
vechten bij het Grondwettelijk Hof?
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Dossche en burgemeester Marnic De Meulemeester.
7.2

Vraag 2: Prijzen nieuw zwembad

Op 29 april 2017 opent het nieuw zwembad dat samen met Sportoase werd gerealiseerd. Uitbating en het
vaststellen van tarieven zou een taak zijn van Sportoase. Hieromtrent volgende vragen:
1. Werden er reeds tarieven vastgesteld?
a. Zo ja, welke?
2. In andere complexen van Sportoase liggen de tarieven beduidend hoger dan de tarieven in het
stedelijk zwembad zwem.com. Hoe zal het stadsbestuur ervoor zorgen dat de prijzen betaalbaar
blijven?
3. Zullen inwoners van Oudenaarde nog steeds een voordeeltarief kunnen genieten?
4. Zullen verschillende doelgroepen (oa. senioren, mindervaliden, mensen met een OK-pas, stad- en
OCMW-personeel, jarigen, scholen, etc) die vandaag in de zwem.com een voordeeltarief genieten,
nog steeds een voordeeltarief krijgen?
5. In andere complexen van Sportoase hanteert men het tarief voor volwassenen vanaf 12 jaar, vandaag
is dat ons stedelijk zwembad slechts vanaf 18 jaar. Zullen kinderen vanaf 12 jaar vanaf de opening
van het nieuwe complex het volwassenentarief moeten betalen?
6. In andere complexen van Sportoase hanteert men het tarief voor senioren vanaf 60 jaar, vandaag is
dat in ons stedelijk zwembad vanaf 55 jaar. Zullen 55- tot 60-jarigen vanaf de opening van het nieuwe
complex het volledige tarief moeten betalen?
7. Zwem.com werkt o.a. met 10-beurtenkaarten. In de praktijk zullen gebruikers van het zwembad in
sommige gevallen hun tien beurten in het oude zwembad nog niet opgebruikt hebben. Kunnen zij met
hun 10-beurtenkaart terecht in het nieuwe zwembad? Zo neen, krijgen zij het geld voor hun
resterende beurten terug?
De vraag wordt beantwoord door schepen peter Simoens.
7.3

Vraag 3: Betaalparking NMBS

Op 28 november werd de parking aan het station van Oudenaarde betalend. We stellen echter vast dat er
nog steeds ernstige vragen kunnen gesteld worden bij de praktische uitwerking van dit project.
Bovendien werden er op de vorige gemeenteraad ernstige juridische vraagtekens geplaatst bij het afsluiten
van de parking aan het station van Oudenaarde. Het stadsbestuur beloofde een maand terug de zaak
juridisch uit te spitten.
Daarbij volgende vragen:
1. Heeft het stadsbestuur al meer duidelijkheid bij:
a. het correct afsluiten van het private parkeerterrein?
b. het afsluiten van een private weg met openbaar karakter (30 jaar publiek gebruik)?
2. Welke verdere stappen zal het stadsbestuur ondernemen?
De vraag wordt beantwoord door schepen Richard Eeckhaut.
7.4

Voorstel 4: Orgaandonatie

Vandaag wachten in ons land ongeveer 1.300 mensen op een levensreddend orgaan. Jaarlijks komt de
oplossing voor zo’n 120 mensen te laat. Volgens de Belgische wetgeving zijn mensen automatisch
orgaandonor, maar in de praktijk zien we dat nabestaanden vaak niet instemmen als heb gevraagd wordt
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om de organen van hun geliefde te doneren. Het kan nochtans een wereld van verschil maken voor
mensen die wachten op een orgaan. Inwoners van een stad of gemeente kunnen zich ook officieel laten
registreren als donor bij de dienst burgerzaken. Op die manier hoeft de familie geen instemming te geven.
Heel wat inwoners zijn hier echter niet van op de hoogte.
Daarom volgend voorstel:
Stad Oudenaarde neemt het voortouw om orgaandonatie bespreekbaar te maken en informeert de
inwoners van Oudenaarde actief via de Dienst Burgerzaken, via de stedelijke website en het
informatiemagazine over de mogelijkheid om zich officieel te laten registreren als orgaandonor.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Carine Portois.

De vergadering wordt geheven om 21u52.

Goedgekeurd in zitting van 20 februari 2017.

De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

M. DE MEULEMEESTER

