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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 25 FEBRUARI 2019 OM 19.08 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, Carine Portois, Cindy Franssen:
schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche,
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Mathieu De Cock,
Mathieu Mas, Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens,
Folke D'Haeyer, Eva Pycke, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe,
Kristof Meerschaut, Boris Labie, Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge,
Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
Stefaan Vercamer, John Adam: schepenen
OPENBARE ZITTING

Voorzitter Lieven Cnudde opent de zitting om 19u08.
SECRETARIAAT
1.

I.Vl.A. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 28 maart 2019
en aanduiden van 3 bestuurders in de raad van bestuur en 1 vertegenwoordiger en 1
plaatsvervanger in de algemene vergadering.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de stad aangesloten is bij de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen (I.Vl.A.);
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad per 2 januari 2019 dient overgegaan tot
de aanduiding van drie bestuurders, een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem uit de oppositie, een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering in de
Intercommunale vereniging voor beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen, I.VL.A.;
Gelet op de brief van 18 januari 2019 van de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering op donderdag 28 maart 2019 met als enig agendapunt de aanstelling en benoeming
van de bestuurders in toepassing van het decreet lokaal bestuur en de gecoördineerde statuten van I.Vl.A;
Gelet op de gecoördineerde statuten van I.Vl.A.;
Gelet op het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de benoeming van de afgevaardigde van de stad en
zijn/haar plaatsvervanger door de gemeenteraad moet gebeuren, eventueel voor een periode van zes jaar;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De aanduiding van 3 bestuurders in I.Vl.A. wordt uitgesteld tot de gemeenteraad van maart
2019.
Artikel 2. De heer Kristof Meerschaut, raadslid, wonende Tuintjesstraat 3 in 9700 Oudenaarde wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in I.Vl.A.
Artikel 2. Mevrouw Julie Dossche, raadslid, wonende Vontstraat 2/0101 in 9700 Oudenaarde, wordt tot
het einde van de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de algemene vergaderingen van I.Vl.A. en de heer Lieven Cnudde, voorzitter van de gemeenteraad,
wonende Heurnestraat 161 in 9700 Oudenaarde wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Artikel 3. De vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van
I.Vl.A. op donderdag 28 maart 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen,
genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.
Artikel 4.. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en brengt er de Intergemeentelijke Vereniging voor het beheer van afvalstoffen Vlaamse Ardennen,
Meersbloem Melden 46A in 9700 Oudenaarde van op de hoogte.
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2.

Gaselwest. Uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op 25 maart 2019 en
aanduiden van 1 kandidaat-lid in het Regionaal Bestuurscomité Oost, 1 kandidaat-lid in de
raad van bestuur, 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger in de algemene vergadering.

De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de stad voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest;
Gelet op het feit dat de /stad per aangetekend schrijven van 21 december 2018 werd opgeroepen om deel
te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 25 maart 2019
plaatsheeft te 8520 Kuurne, Domein Maelstede, Brugsesteenweg 455;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de stad op 19 november 2018 per brief overgemaakt
werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Gaselwest
onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een algehele vervanging
van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de stad ingedeeld is bij een Regionaal Bestuurscomité (RBC).
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de statuten elke gemeente het recht heeft om
één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten het
recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet
gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de Algemene Vergadering te benoemen leden van de Raad van
Bestuur beperkt is tot negen (9);
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74° en
dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota
die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald
voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering aangeduid kunnen worden
voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 van het
documentatiedossier dat aan de deelnemende stad overgemaakt werd, ook gelden voor de
vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid
mogen voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) of voor de Raad van Bestuur;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging d.d. 25 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire
ontslagnemingen en benoemingen’.
Artikel 2. Mevrouw Franka Bogaert, raadslid voor te dragen als kandidaat-lid voor het Regionaal
Bestuurscomité (RBC) Oost van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de
algemene vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3. Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de Raad van
Bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene
Vergadering van 25 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Artikel 4. De heer Mathieu Mas, raadslid aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone)
Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 5. De heer Danny Lauweryns, raadslid aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op
de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Artikel 6. De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 25 maart 2019, op te dragen zijn
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stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde
artikelen;
Artikel 7. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
3.

IMWV. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 12 maart 2019
en aanduiden van 1 kandidaat-lid in de raad van bestuur, 1 vertegenwoordiger en 1
plaatsvervanger in de algemene vergadering.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij IMWV ov ;
Gelet op de statuten van IMWV ov ;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van IMWV ov op
12 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;
Gelet op de vraag van IMWV ov om een kandidaat-bestuurder en een vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aan te duiden voor de legislatuur
2019-2024;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;
BESLUIT : eenparig
Artikel 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering IMWV ov van 12 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Benoemingen bestuurders
2. Mededelingen
3. Varia
Artikel 2. De heer Lieven Cnudde, voorzitter van de gemeenteraad, wonende Heurnestraat 161 te 9700
Oudenaarde, mail lieven.cnudde@oudenaarde.be wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de raad
van bestuur van IMWV ov.
Artikel 3. De heer Robbin De Vos, gemeenteraadslid, wonende Koppenberg 19 in 9700 Oudenaarde, mail
robbin.devos07@gmail.com, wordt aangeduid om de gemeenteraad te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van IMWV ov en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al
de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen,
en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze
vergaderingen.
Artikel 4. Mevrouw Christine Vandriessche, gemeenteraadslid, wonende Ohiostraat 90 in 9700
Oudenaarde, mail p7@telenet.be, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 5. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 6. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering
van IMWV ov vastgesteld op 12 maart 2019, te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op
het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de
agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 7. Een afschrift van dit besluit zal hetzij per post t.a.v. IMWV ov, p/a TMVW, Stropstraat 1 te
9000 Gent, hetzij per elektronische post, 20190312BAVIMWV@farys.be, gestuurd worden.
4.

TMVW. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 22 maart 2019
en aanduiden van 1 kandidaat-lid in de raad van bestuur, 1 vertegenwoordiger in het
Regionaal Adviescomité Domeindiensten IMWV en 2 vertegenwoordigers en 1 plaatsvervanger
in de algemene vergadering.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij TMVW ov ;
Gelet op de statuten van TMVW ov ;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op
22 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld ;
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Gelet op de vraag van TMWV om een kandidaat-bestuurder voor de activiteit Domeindiensten voor te
dragen, een lid in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten aan te duiden en twee vertegenwoordigers
en een plaatsvervanger in de algemene vergadering aan te duiden;
Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;
BESLUIT : eenparig
Artikel 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVW ov van 22 maart 2019 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van
toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
3. Benoemingen raad van bestuur
4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten
5. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten
6. Mededelingen
7. Varia
Artikel 2. De heer Danny Lauweryns, raadslid, wonende Monseigneur Lambrechtstraat 30 te 9700
Oudenaarde, mail dannylauweryns@hotmail.com, wordt voorgedragen als kandidaat bestuurder in de
raad van bestuur van TMVW ov voor de activiteit Domeindiensten.
Artikel 3. De heer Lieven Cnudde, voorzitter van de gemeenteraad, wonende Heurnestraat 161 te 9700
Oudenaarde, mail lieven.cnudde@oudenaarde.be, wordt aangeduid als lid van het regionaal adviescomité
Domeindiensten van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van de stad deel te nemen aan al de
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en
in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de stad te behartigen in het regionaal
adviescomité Domeindiensten van TMVW ov.
Artikel 4. De aanstelling van 2 vertegenwoordigers in de algemene vergadering van TMVW ov wordt
uitgesteld tot de gemeenteraad van maart 2019.
Artikel 5. De heer Robbin De Vos, raadslid, wonende Koppenberg 19 te 9700 Oudenaarde, mail
robbin.devos07@gmail.com wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 6. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 7. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op
om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene
vergadering van TMVW ov vastgesteld op 22 maart 2019, te onderschrijven en hun stemgedrag af te
stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de
agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 8. Een afschrift van dit besluit zal hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be, gestuurd worden.
5.

SOLVA. Aanduiden van 1 bestuurder, 1 kandidaat-bestuurder met raadgevende stem uit de
oppositie en 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger in de algemene vergadering.

De gemeenteraad
Overwegende dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijk
samenwerkingsverband in de vorm van een dienstverlenende vereniging;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de statuten van SOLVA, zoals laatst gewijzigd bij besluit van der algemene vergadering op 12
december 2018;
Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 16 van voormelde statuten, volgens dewelke - binnen de
eerste drie maanden van het jaar dat volgt op dat van de verkiezingen met oog op de algehele vernieuwing
van de gemeenteraden - een algemene vergadering bijeengeroepen wordt, waarbij tot een algehele
vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;
Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/1 van voormelde statuten, volgens dewelke de raad
van bestuur max. 15 leden mag bedragen die allemaal gemeenteraadsleden moeten zijn; dat deze
bestuursleden voorgedragen worden door de deelnemers van SOLVA;
Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/2 van voormelde statuten, volgens dewelke de
voorgedragen bestuursleden zich kunnen laten bijstaan door deskundigen;
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Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/3 van voormelde statuten, volgens dewelke tenslotte
aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan deelgenomen worden door ten hoogste vijf bestuurders
met raadgevende stem, die steeds gemeenteraadsleden zijn die verkozen zijn op een lijst waarvan geen
enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de loting tussen de gemeenten dat om de genderverhouding te respecteren Oudenaarde een
vrouwelijke bestuurder dient voor te dragen;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De stad draagt mevrouw Tineke Van hooland, raadslid, voor als bestuurder in de raad van
bestuur en als bestuurder in het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst (GID) voor
Preventie en Bescherming op het Werk van SOLVA;
Artikel 2. De stad draagt mevrouw Elisabeth Meuleman, raadslid, voor als bestuurder met raadgevende
stem in de raad van bestuur en de GID van SOLVA;
Artikel 3. De stad draagt de heer Mathieu De Cock, raadslid voor als vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van SOLVA en de heer Murat Yurtay, raadslid als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 4. SOLVA wordt in kennis gesteld van dit besluit;
6.

IGS Westlede. Uitnodiging en agenda voor de bijzondere algemene vergadering op 19 maart
2019 en aanduiden van 1 kandidaat-bestuurder, 1 kandidaat-bestuurder met raadgevende
stem, 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger in de algemene vergadering.

De gemeenteraad;
Overwegende dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij IGS Westlede, intergemeentelijke samenwerking
voor crematoriumbeheer;
Gelet op de statuten van IGS Westlede;
Gelet op de oproepingsbrief dd. 10 januari 2017 voor de bijzondere algemene vergadering van IGS
Westlede op dinsdag 19 maart 2019 met als enig agendapunt de samenstelling van de raad van bestuur;
Gelet op de vraag van IGS Westlede om een kandidaat-bestuurder, een kandidaat-bestuurder met
raadgevende stem en een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering aan te
duiden;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van IGS Westlede op dinsdag 19 maart 2019;
Artikel 2. Mevrouw Julie Dossche, raadslid, wonende Vontstraat 2/0101 te 9700 Oudenaarde wordt
voorgedragen als kandidaat-lid in de raad van bestuur en de heer Kristof Meerschaut, raadslid, wonende
Tuintjesstraat 3 te 9700 Oudenaarde. als kandidaat-lid met raadgevende stem;
Artikel 3. Mevrouw Christine Vandriessche, raadslid, wonende Ohiostraat 90 te 9700 Oudenaarde, wordt
aangeduid om de gemeenteraad te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van IGS Westlede
en de heer Danny Lauweryns, raadslid, wonende Monseigneur Lambrechtstraat 30 te 9700 Oudenaarde
als plaatsvervangend vertegenwoordiger. Ze worden gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te
nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de
gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 4. Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 6. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering
van IGS Westlede op 19 maart 2019 te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de
beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot het agendapunt van
voormelde algemene vergadering.
Artikel 7. Een afschrift van dit besluit zal aan aan IGS Westlede toegestuurd worden.
7.

Bovenscheldebekken. Aanduiden van een vertegenwoordiger in het bekkenbestuur en een
plaatsvervanger.

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003;
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Gelet op de brief dd. 4 februari 2018 van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur van
het Bovenscheldebekken, met vraag tot afvaardiging in het bekkenbestuur, meer bepaald de vraag tot
aanduiding van een gemeentelijke mandataris voor alle steden en gemeenten die zich op het grondgebied
van het bekken bevinden;
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft:
1. Het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen
2. Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren, rekening
houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de resultaten van het
openbaar onderzoek, vermeld in art. 37, binnen een termijn van 90 dagen na afsluiten van het
openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van de periode waarop het
stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
3. Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te keuren,
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;
4. Advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in art. 37 § 1;
5. Advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld iin art. 9 § 3 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding
tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de
zoneringsplannen;
6. Advies te verlenen over
a. Ontwerpen van investeringsprogramma’s met een rechtstreekse invloed op de watersystemen;
b. Ontwerpen van investeringsprogramma’s over openbare rioleringen en groot- en
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
7. het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de onbevaarbare
waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren;
8. indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het
bekken te agenderen.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. Zich akkoord te verklaren met de deelname van de stad in het Bovenscheldebekken onder
voorzitterschap van de gouverneur.
Artikel 2. De heer Marnic De Meulemeester, burgemeester, aan te duiden als effectief vertegenwoordiger
van de stad in het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken en de heer Lieven Cnudde, voorzitter van
de gemeenteraad als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 3. Het toegestuurde antwoordformulier ingevuld terug te sturen naar het secretariaat van het
Bovenscheldebekken,
Raymonde
de
Larochelaan
1,
9051
Sint-Denijs-Westrem
of
secretariaat.bovenscheldebekken@vlaamsewaterweg.be.
8.

Vzw Toerisme Oost-Vlaanderen. Aanduiden van een kandidaat-bestuurder en een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 moet worden
overgegaan tot de aanduiding van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en van een
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Toerisme
Oost-Vlaanderen vzw;
Gelet op de mail dd. 16 januari 2019 van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, waarin wordt gevraagd de
namen mee te delen van de vertegenwoordigers van de stad in deze bestuursorganen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De heer Marnic De Meulemeester, burgemeester, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder
in de raad van bestuur van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.
Artikel 2. De heer Robbin De Vos, raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Stefaan
Vercamer, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Toerisme
Oost-Vlaanderen.
Artikel 3. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.
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9.

Vzw Toerisme Vlaamse Ardennen. Aanduiden van een kandidaat-bestuurder en een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 moet worden
overgegaan tot de aanduiding van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en van een
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Toerisme
Vlaamse Ardennen vzw;
Gelet op de mail dd. 30 januari 2019 van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, waarin wordt gevraagd de
namen mee te delen van de vertegenwoordigers van de stad in deze bestuursorganen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De heer Marnic De Meulemeester, burgemeester, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder
in de raad van bestuur van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw.
Artikel 2. De heer Robbin De Vos, raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en mevrouw Cindy
Franssen, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Toerisme
Vlaamse Ardennen vzw.
Artikel 3. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Toerisme Vlaamse Ardennen vzw.
10. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Aanduiden van een bestuurder en een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 moet worden
overgegaan tot de aanduiding van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en van een
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen vzw;
Gelet op de brief dd. 24 januari 2019 van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, waarin wordt
gevraagd de namen mee te delen van de vertegenwoordigers van de stad in deze bestuursorganen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De heer Lieven Cnudde, voorzitter van de gemeenteraad, wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder in de raad van bestuur van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw.
Artikel 2. Mevrouw Christine Vandriessche, raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en de heer
Danny Lauweryns, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw.
Artikel 3. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen vzw.
11. Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. Aanduiden van een vertegenwoordiger in de
algemene vergadering en een kandidaat-bestuurder.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 moet worden
overgegaan tot de aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OVSG
(Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten);
Gelet op de mail dd. 24 januari 2019 van de OVSG, waarin wordt gevraagd de naam mee te delen van de
vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De heer Lieven Cnudde, voorzitter van de gemeenteraad, wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder in de OVSG.
Artikel 2. Mevrouw Sybille De Vos, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad in de
algemene vergadering van OVSG en de heer Mathieu Mas, raadslid, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Artikel 3. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OVSG.
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12. Rato vzw. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de algemene
vergadering.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 moet worden
overgegaan tot de aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in
de algemene vergadering van RATO vzw (Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen);
Gelet op de brief dd. 24 oktober 2018 van RATO vzw, waarin wordt gevraagd de namen mee te delen van
de vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad in de algemene
vergadering;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De heer Robbin De Vos, raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad en de
heer Murat Yurtay, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
RATO vzw.
Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de RATO vzw.
13. Vereniging voor Openbaar Groen. Aanduiden van een kandidaat-bestuurder en een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 moet worden
overgegaan tot de aanduiding van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur of het Financieel
Comité en een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering
van de VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen);
Gelet op de brief dd. 26 oktober 2018 van de OVSG, waarin wordt gevraagd de namen mee te delen van
de vertegenwoordigers van de stad in deze bestuursorganen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De heer Robbin De Vos, raadslid, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van
bestuur of het Financieel Comité van de VVOG.
Artikel 2. De heer Robbin De Vos, raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Mathieu
De Cock, raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de VVOG.
Artikel 3. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de VVOG.
14. Projectvereniging Wijk-Werken Vlaamse Ardennen. Aanduiden van een vertegenwoordiger en
een plaatsvervanger in de algemene vergadering en een vertegenwoordiger-oppositieraadslid
met raadgevende stem.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad een vertegenwoordiger van de stad, een
plaatsvervangend vertegenwoordiger en een vertegenwoordiger-oppositieraadslid met raadgevende stem
moet aangeduid worden in de algemene vergadering van de projectvereniging Wijk-Werken Vlaamse
Ardennen;
Gelet op de brief dd. 4 februari 2019 van de Projectvereniging Wijk-Werken Vlaamse Ardennen met de
vraag om de namen van de mandatarissen mee te delen die namens de stad worden afgevaardigd;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De heer Stefaan Vercamer, schepen, wonende te Oudenaarde, Generaal Merchierstraat 37,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van de Projectvereniging
Wijk-Werken Vlaamse Ardennen;
Artikel 2. De heer Murat Yurtay, raadslid, wonende te Oudenaarde, Martijn Van Torhoutstraat 39, wordt
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van de
Projectvereniging Wijk-Werken Vlaamse Ardennen;
Artikel “. Mevrouw Dagmar Beernaert, raadslid, wonende te Oudenaarde, Ladeuzestraat 6, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger-oppositieraadslid met raadgevende stem van de stad in de algemene
vergadering van de Projectvereniging Wijk-Werken Vlaamse Ardennen;
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15. Gemeentelijk reglement voor de aanleg van een straatgeveltuin.
De Gemeenteraad,
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Overwegende dat geveltuintjes extra natuur in de stad brengen die niet alleen mooi oogt en zorgt voor een
aangename leefomgeving maar ook aantoonbare voordelen bieden zoals nestgelegenheid en voedselbron
voor vogels en insecten, het verminderen van hittestress en verbetering van de luchtkwaliteit;
Overwegende dat het stadsbestuur de aanleg van geveltuintjes wil stimuleren maar ook een net en veilig
straatbeeld wil garanderen door het invoeren van een eenvoudige meldingsplicht voor de aanleg van
geveltuintjes en de oplijsting van enkele randvoorwaarden;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Doel
De stad Oudenaarde wil extra kwaliteitsvol groen in de stad en in de dorpskernen. Daarom stimuleren we
de aanleg van straatgeveltuintjes.
Artikel 2. Definities
Straatgeveltuin: een beplant gedeelte van de openbare weg, tegen de perceelgrens (tegen een gevel van
een gebouw, een vrijstaande muur, …) inclusief de afboording.
De beheerder: de eigenaar of – op voorwaarde dat de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars
akkoord gaat - de gebruiker of de houder van het zakelijk recht, die de straatgeveltuin aangelegd heeft of
heeft laten aanleggen.
De weg voor voetgangersverkeer: elk gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk gebruikt wordt
voor voetgangersverkeer waaronder ook rolstoelgebruikers.
Obstakelvrije loopweg: ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen zonder dat een vaste
hindernis (een paal, een verkeersbord, een parkeerzone, enzovoort) zijn voortgang belemmert. De afstand
van deze loopweg wordt in dit reglement gemeten grenzend aan de rand van het straatgeveltuintje en
gemeten loodrecht op de perceelgrens.
Plantvak: de onverharde zone in de openbare weg waarin de straatgeveltuin komt.
Artikel 3. Toepassingsgebied
§ 1. Het reglement is van toepassing op het grondgebied van Oudenaarde, met uitzondering van het
kernwinkelgebied: Hoogstraat, Nederstraat, Kruisstraat, Pompstraat, Markt, Broodstraat, Krekelput,
Tussenbruggen.
§ 2. De aanleg van straatgeveltuinen kan niet op plaatsen waar een voetpad in natuursteen werd voorzien.
Het gebruik van natuursteenklinkers laat niet toe om een straatgeveltuin te voorzien.
§ 3. Voor gebouwen die als monument zijn geklasseerd of die op de inventaris van bouwkundig erfgoed
staan, worden volgende bijkomende voorwaarden in acht genomen:
a. bij het aanbrengen van klimhulp wordt boren in eerste instantie vermeden. Indien noodzakelijk,
worden boorgaten enkel aangebracht in de voegen, nooit in de stenen;
b. klimop en sterk woekerende planten zijn niet toegelaten gezien het risico op beschadiging van de
gevels en regenafvoeren.
Artikel 4. Voorwaarden voor de aanleg van een straatgeveltuin
§ 1. Het is toegelaten een straatgeveltuin aan te leggen onder volgende voorwaarden:
a. Er wordt een schriftelijke melding gemaakt van de intentie om een geveltuin aan te leggen met
opgave van het adres (straatnaam en nummer) van de geveltuin. De melding gebeurt via een
meldingsformulier op de website van de stad;
b. De breedte van de straatgeveltuin bedraagt loodrecht op de perceelgrens gemeten, over zijn
gehele lengte maximaal 30 cm tot op een hoogte van 3,0 m en maximaal 60 cm op een hoogte
boven 3,0 m. De geleidingselementen steken loodrecht op de perceelgrens gemeten maximaal 20
cm uit;
c. Naast die maximale breedte van 30 cm moet er ook altijd voldoende obstakelvrije loopweg
zijn. Dit betekent dat ter hoogte van obstakels de geveltuin misschien smaller zal moeten zijn dan
30 cm.
1) Is de weg voor voetgangersverkeer minder dan 2 meter breed, dan moet over de hele
lengte van de perceelgrens een obstakelvrije loopweg met een breedte van 1,20 meter
gewaarborgd blijven.
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2) Is de weg voor voetgangersverkeer meer dan 2 meter breed, dan moet over de hele
lengte van de perceelgrens een obstakelvrije loopweg van 1,50 meter gewaarborgd
blijven.
d. De straatgeveltuin blijft op een afstand van minimaal 30 cm verwijderd van de scheidingslijn
met de buren, tenzij de buren akkoord gaan om daarvan af te wijken.
e. Er mogen geen giftige of gedoornde planten gebruikt worden. De plantkeuze moet van die
aard zijn dat deze geen schade kan berokkenen aan medeburgers en boven- en ondergrondse
constructies.
§ 2. De beheerder dient bij de aanleg de nodige voorzichtigheid in acht te nemen om de aanwezige kabels
en leidingen niet te raken. Het plantvak wordt maximaal 30 cm uitgegraven. De uitgraving gebeurt enkel
met manueel gereedschap en nooit machinaal. Mogelijke schade aan leidingen en kabels en/of
lichamelijke letsels of ongevallen vallen onder de verantwoordelijkheid van de beheerder en te zijnen
laste. Bij de minste twijfel over de aanwezigheid van leidingen en kabels dient informatie te worden
ingewonnen bij de stadsdiensten.
Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten
steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
§ 3. De straatgeveltuin moet worden afgeboord in een vloeiende lijn met betontegels of grijze
betonboordstenen. De uitgebroken betontegels kunnen gebruikt worden als afboording van de
straatgeveltuin. De tegels steken minimaal 2 cm en maximaal 10 cm uit boven de trottoirverharding. De
breedte van de afboording is inbegrepen in de maximale breedte van 30 cm.
§ 4. De beheerder moet de straatgeveltuin en de verharding errond zodanig onderhouden dat ze geen
hinder of gevaar opleveren voor het verkeer. De planten mogen niet buiten de rand van de straatgeveltuin
uitspringen (max. 30 cm tot 3,0 m hoogte en max. 60 cm vanaf 3,0 m hoogte).
De bevoegde stadsdiensten herstellen eventuele schade aan de openbare weg veroorzaakt door de
straatgeveltuin op kosten van de beheerder.
De beheerder verbindt er zich toe elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te melden en zelf
voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
§ 5. Alle dood of levend materiaal in de straatgeveltuin verwerkt, blijft eigendom van de beheerder. De
beheerder is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor alle ongevallen die voortspruiten uit de aanwezigheid
van de straatgeveltuin of het niet naleven van het reglement. De beheerder zal de door de bevoegde
stadsdienst opgelegde herstellingswerken of aanpassingswerken, op eerste verzoek, onmiddellijk
uitvoeren. De beheerder vrijwaart de Stad Oudenaarde en de betrokken nutsmaatschappijen.tegen alle
vorderingen die derden tegen haar instellen als gevolg van de aangelegde straatgeveltuin.
§ 6. De bevoegde stadsdienst of operator op het openbaar domein is gerechtigd de al dan niet tijdelijke
verwijdering van materialen en planten te eisen ten behoeve van werkzaamheden. Het stadsbestuur betaalt
hiervoor geen vergoeding aan de beheerder. Het stadsbestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor
gelijk welke verandering of beschadiging veroorzaakt aan de straatgeveltuin. De bevoegde stadsdienst zal
het plantvak van de straatgeveltuin herstellen zonder vergoeding aan de beheerder. De beheerder zorgt
indien nodig voor nieuwe beplanting.
§ 7. Wordt de straatgeveltuin helemaal of gedeeltelijk weggebroken dan moet de dienst bevoegd voor het
beheer van het openbaar domein daarvan op de hoogte gebracht worden. De Stad zal de openbare weg in
zijn oorspronkelijke toestand herstellen. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de beheerder.
§ 8. Niet-reglementair aangelegde straatgeveltuinen, worden op kosten van de beheerder uitgebroken of in
overeenstemming gebracht met de bestaande reglementering zonder dat de Stad Oudenaarde tot enige
schadevergoeding verplicht kan worden.
§ 9. De Stad kan steeds een reglementair aangelegde straatgeveltuin op haar openbaar domein
verwijderen en de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. De stad betaalt hiervoor geen
vergoeding aan de beheerder, maar hieraan zijn ook geen kosten verbonden voor de beheerder.
Artikel 5. Regularisatie
Reeds aangelegde straatgeveltuinen voor datum van invoering van de huidige voorwaarden kunnen
geregulariseerd worden volgens bovenstaande voorwaarden.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van de goedkeuring door de Gemeenteraad van 25/02/2019.
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16. Vastleggen vertegenwoordiging maatschappelijke geledingen in Gecoro.
De Gemeenteraad,
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking op 01 september 2009, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor
ruimtelijke ordening;
Overwegende dat voor de samenstelling van de GECORO voor een gemeente met meer dan 30.000
inwoners en niet meer dan 50.000 inwoners, er minstens vier verschillende maatschappelijke geledingen
dienen te worden opgeroepen, dat het aantal leden moet bestaan uit minimum 13 en maximum 17 leden;
dat de stad Oudenaarde met een totaal aantal inwoners van 31.333 – op datum van 01.01.2019 tot
voornoemde categorie behoort;
Overwegende dat omwille van de goede werking van de GECORO het aangewezen is de samenstelling
ervan te beperken tot 13 leden, de voorzitter inbegrepen; dat hiervoor per maatschappelijke geleding één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag worden voorgedragen; dat indien meerdere organisaties
deel uitmaken van een maatschappelijke geleding, zij slechts één lid mogen voordragen;
Overwegende dat de volgende maatschappelijke geledingen één vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger binnen de GECORO mogen voordragen:
- milieu-en natuurverenigingen;
- vereniging van werkgevers en zelfstandigen;
- vereniging van landbouwers;
- vereniging van handelaars;
- vereniging van werknemers;
Overwegende dat sociale huisvesting één van de beleidselementen is die kan bijdragen tot een
woonbeleid gericht op kernversterking en ruimtelijke kwaliteit met aandacht voor een verantwoorde
inpassing in het bestaande weefsel; dat hiervoor een vertegenwoordiging, bij monde van de sociale
huisvestigingsmaatschappij “Vlaamse Ardennen”, binnen de GECORO noodzakelijk is; dat zij één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mogen voordragen;
Overwegende dat duurzaamheid tevens één van de beleidselementen is die kan bijdragen tot een
kwalitatief ruimtelijk beleid gericht op een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden
zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te
brengen; dat hiervoor een ‘deskundige duurzaamheid’ binnen de GECORO noodzakelijk is;
Overwegende dat mobiliteit tevens één van de beleidselementen is die kan bijdragen tot een kwalitatief
ruimtelijk beleid gericht op een duurzaam mobiliteitsgedrag, dat hiervoor een ‘deskundige mobiliteit’
binnen de GECORO noodzakelijk is;
Overwegende dat binnen de GECORO minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter,
deskundigen zijn inzake ruimtelijke ordening; dat gelet op het aantal maatschappelijke geledingen, de
vertegenwoordiging van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, de ‘deskundige
duurzaamheid’ en de deskundige ‘duurzaamheid’ er aldus vijf onafhankelijke deskundigen met inbegrip
van de voorzitter in de GECORO zullen zetelen; dat om als deskundige te worden beschouwd de
voorkeur uitgaat naar een gediplomeerd ruimtelijk planner of bij zijn kandidaatstelling afdoende aantoont
over kennis inzake ruimtelijke ordening te beschikken;
Gelet op de nominatieve lijst van de uit te nodigen maatschappelijke geledingen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder houdende evenwichtige
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen;
Overwegende dat de nieuwe commissie pas aantreedt nadat de gemeenteraad de leden ervan heeft
benoemd en nadat de toezichttermijn, vermeld in artikel 332 van het decreet lokaal bestuur van 22
december 2017, is verstreken; dat de oude commissie zolang aan blijft;
Besluit: eenparig
Artikel 1: In de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) zullen de volgende
maatschappelijke geledingen, volgens de nominatieve lijst in bijlage geviseerd aan de beslissing, één
vertegenwoordiger voordragen en tevens één plaatsvervanger voor:
- de milieu- een natuurverenigingen;
- vereniging voor werkgevers- zelfstandigen;
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- vereniging van landbouwers;
- vereniging van handelaars;
- vereniging van werknemers.
De voornoemde maatschappelijke geledingen zullen worden aangevuld met één vertegenwoordiger van
de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, één deskundige duurzaamheid, één deskundige
mobiliteit en met vijf onafhankelijke deskundigen, ieder van hen heeft een onafhankelijke deskundige
plaatsvervanger met uitzondering van de voorzitter.
Artikel 2: Onder deskundigheid dient te worden verstaan een persoon die bij voorkeur een gediplomeerde
ruimtelijk planner is of die bij zijn kandidaatstelling afdoende aantoont over kennis inzake ruimtelijke
ordening te beschikken.
Artikel 3: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om de nominatieve
voordracht van de leden van de GECORO ter benoeming aan de gemeenteraad voor te dragen.
17. Goedkeuren ‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’.
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 15 mei 2009, gewijzigd zoals tot op heden;
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
Gelet op het decreet van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en
veiligheidsrapportage;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 december
1997 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2004 houdende goedkeuring van het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie van 16 juni 2005 houdende goedkeuring van het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de stad Oudenaarde;
Gelet op het gewestplan Oudenaarde goedgekeurd bij K.B. van 24 februari 1977 en de bijhorende
gewestplanwijziging van 29 oktober 1999;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 15 mei 2017 met betrekking tot het Masterplan Oudenaarde
Linkeroever tussen de Stad Oudenaarde en de Provincie Oost-Vlaanderen;
Gelet op de goedkeuring van de procesnota voor het project ‘Masterplan Oudenaarde Linkeroever’ door
de deputatie op 30 november 2017;
Gelet op de goedkeuring van de procesnota voor het project ‘Masterplan Oudenaarde Linkeroever’ door
het college van burgemeester en schepenen op 4 december 2017;
Gelet op de goedkeuring van het document ‘Doelstellingen, thematieken en middelen’ voor het
Masterplan Oudenaarde Linkeroever door het college van burgemeester en schepenen op 4 juni 2018;
Gelet op de goedkeuring van het document ‘Doelstellingen, thematieken en middelen’ voor het
Masterplan Oudenaarde Linkeroever door de deputatie op 7 juni 2018;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 27 augustus 2018 voor het verlengen van het project
Masterplan Oudenaarde Linkeroever tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Oudenaarde;
Gelet op de bijeenkomsten van de stuurgroep voor het project ‘Oudenaarde Linkeroever’ van 8 november
2018 en 6 december 2018 en de verslagen ervan;
Gelet op de goedkeuring van de aangevulde procesnota voor het project ‘Oudenaarde Linkeroever’
(update-datum: 21/12/18) door de deputatie op 10 januari 2019;
Gelet op de goedkeuring van de aangevulde procesnota voor het project ‘Oudenaarde Linkeroever’
(update-datum: 21/12/18) door het college van burgemeester en schepenen op 4 februari 2019;
Overwegende dat het gebied op de linkeroever van de Schelde sinds de stopzetting van het
badstoffenbedrijf Santens en de verhuis van het bedrijf Alvey een grotendeels verlaten plek is; dat de stad
en provincie dit willen aanpakken; dat in dezelfde omgeving het stedelijk sportcentrum en de
steenbakkerij Vande Moortel uitbreidingswensen hebben; dat het maken van de link met het gebied op de
rechteroever van de Schelde belangrijk is; dat om al die ruimtelijke ambities in het gebied op elkaar af te
stemmen de stad en provincie ervoor kiezen om projectmatig te komen tot een raamwerk masterplan met
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actieprogramma; dat in uitvoering van het raamwerk en actieprogramma de stad en provincie een
geïntegreerd planningsproces voeren voor de opmaak van één of meerdere gemeentelijk(e) ruimtelijk(e)
uitvoeringsplan(nen); dat ook het uitvoeren van de andere acties behoort tot de scope van het project;
Overwegende dat de focus van het project ligt op een duurzame ontwikkeling; dat dit betekent dat de
partners zich engageren om de huidige behoeften in te vullen, rekening houdend met de behoeften van de
toekomstige generaties; dat de stad en provincie de nodige aandacht besteden aan de sociale, economische
en ecologische kenmerken van het gebied;
Overwegende de partners in het project onderzoeken welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn;
dat die wenselijke functies worden gecombineerd met de bestaande functies; dat de stad en provincie deze
oefening niet alleen maken; dat de opmaak van dit masterplan en ruimtelijk uitvoeringsplan gebeurt op
een participatieve manier waarbij verschillende doelgroepen zoals burgers, eigenaars en
overheidsinstanties betrokken worden;
Overwegende dat het proces ‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’ op een
participatieve wijze gevoerd is; dat de eerste belangrijke fase in het project ‘Oudenaarde Linkeroever’ de
opmaak vormde van een globaal masterplan voor het ruime projectgebied met aanbevelingen voor de
aandachtszones (sportsite, site Santens, site Vande Moortel en site Alvey), gekoppeld aan een
actieprogramma: het ‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’;
Overwegende dat het ‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’ als volgt tot stand
kwam:
 Fase 1: Inventarisatie
o Terreinbezoeken + interviews
o Analyse + cartografie + inventarisatie
 Fase 2: Participatieronde 1
o Participatieworkshops
o Participatiemarkt
 Fase 3: Voorlopig masterplan (document ‘Doelstellingen, thematieken en middelen’)
o Ontwerpend onderzoek
o Feedback experten
o Verfijnen ontwerpend onderzoek
o Productie voorlopig dossier
 Fase 4: Participatieronde 2
o Participatieworkshops
o Participatiemarkt
 Fase 5: Definitief masterplan (‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’)
o Update voorlopig masterplan
o Ontwikkeling actieplan + vervolgstructuur
o Productie einddossier
o Laatste aanpassingen
Overwegende dat op 8 november 2018 en 6 december 2018 voor het project bijeenkomsten plaatsvonden
van de stuurgroep; dat de projectpartners op 8 november 2018 het ontwerp van ‘Raamwerk Oudenaarde
Linkeroever – Circulair Scheldepark’ bespraken; dat de projectpartners op 6 december 2018 het
‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’ valideerden; dat op de stuurgroep beslist
werd dat het gevalideerde ‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’ op de
werkgroepen met de eigenaars en op bilaterale overlegmomenten met andere relevante partners (o.a. De
Vlaamse Waterweg) zou worden toegelicht, alvorens het zowel aan de gemeenteraad als aan de
provincieraad ter goedkeuring voor te leggen; dat op basis van die werkgroepbijeenkomsten en
overlegmomenten het ‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’ beperkt werd
bijgesteld, zonder aan de basisfilosofie van het document te raken;
Overwegende dat Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’ bestaat uit volgende
hoofdstukken:
1. DE OPGAVE – Statuut en doelstelling
 Oudenaarde binnen de Scheldevallei
 Ontstaansgeschiedenis in een notendop
 De urgentie van de opgave
2. LEZEN VAN DE VALLEI
 Vroeger
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 Nu
 Straks
3. VIER PIJLERS EN TOOLS
 Water
 Landschap
 Mobiliteit
 Circulariteit
4. RAAMWERK – Ruimtelijke uitgangspunten voor het Scheldepark
 Water
 Landschap
 Mobiliteit
 Circulariteit
 Vier cases
5. DEELPROJECTEN – Inzoomen op vier strategische locaties
 Sportsite
 Site Santens
 Steenbakkerij Vande Moortel
 Site Alvey
6. ACTIEPLAN – Hoe en met wie realiseren we dit raamwerk?
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Besluit: eenparig
Artikel 1. De gemeenteraad keurt het ‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark’
(februari 2019), zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit, goed.
Artikel 2. Een afschrift van dit besluit en het ‘Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair
Scheldepark’ (februari 2019) zullen digitaal bezorgd worden aan de leden van de stuurgroep voor het
project ‘Oudenaarde Linkeroever’.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
18. Aanvraag tot opheffing van de parochie Sint-Jozef en samenvoeging met de parochie SintWalburga Oudenaarde.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat door het onttrekken aan de eredienst van de Sint-Jozefskerk ook de parochie Sint-Jozef
Oudenaarde wordt opgeheven en het logisch is deze samen te voegen met Sint-Walburga van waaruit de
Sint-Jozefsparochie destijds is ontstaan;
Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 11 januari 2019 betreffende de
aanvraag tot opheffing van de parochie Sint-Jozef Oudenaarde en samenvoeging met de parochie SintWalburga Oudenaarde;
Gelet op artikel 7/5 §2 van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 30 september 2005 houdende
vaststelling van de criteria voor erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de
erkende erediensten waarbij de Gemeenteraad een advies dient te bezorgen aan de Vlaamse Regering
binnen een termijn van 4 maanden na hierboven genoemd verzoek van het Agentschap Binnenlands
Bestuur;
Gelet op artikel 4/1 en volgende van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
de werking van de erkende erediensten;
Gelet op artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De Gemeenteraad verleent gunstig advies aan de aanvraag tot opheffing van de parochie SintJozef Oudenaarde en samenvoeging met de parochie Sint-Walburga Oudenaarde.
Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan het Agentschap Binnenlands
Bestuur en de Vlaamse Regering.
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BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
19. RUP Stationskwartier - Saffre frères site : goedkeuren van het wegenistraject.
De gemeenteraad ,
Overwegende dat de Gentse projectontwikkelaar Re-Vive de voormalige weverij/ververij Saffre Frères in
Oudenaarde heeft aangekocht met als doel de site te herontwikkelen tot een gemengde wijk en dit onder
de projectbenaming “Saffrou”;
Gelet op het plan met aanduiding van het wegenistraject;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking op 01 september 2009, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 06/11/1967 houdende verordening op aanleg door particulieren
en nutsvoorzieningen binnen een verkaveling voor woningbouw;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de Vlaamse Codex voor ruimtelijke ordening, van toepassing sedert 01/09/2009;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. Het wegenistraject in het RUP Stationskwartier – Saffre frères site ; 7° afdeling Oudenaarde,
Sectie A, perceelnrs 113H, 115G, 115H, 121 C3, 121 D3, 121 E3, 121 F3, wordt goedgekeurd volgens
het ingediende wegenisplan.
Artikel 2. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van het
dossier.
20. Buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen. Dienstjaar 2019 - bestek nr. W59432019.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
De gemeenteraad,
Overwegende dat het aangewezen is om jaarlijks buitengewone onderhouds- en herstelwerkzaamheden
uit te voeren aan asfaltverhardingen meer bepaald affrezen en verlagen, voegvullen en gietasfalt op
grondgebied van de stad Oudenaarde;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “ buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen dienstjaar 2019” een bestek met nr. W59432019 werd opgesteld door ing. Cathy Clarys;
Overwegende dat onderhouds- en herstelwerkzaamheden zullen uitgevoerd worden in volgende straten:
deel Burgschelde, Nestor De Tièrestraat (volledig), deel Gentiel Antheunisplein – Jezuïetenplein –
Krekelput – Tussenbruggen, deel Doornikse Heerweg (tussen Deinzestraat en Gentstraat), deel Pontstraat,
deel Smissestraat (tussen Aalststraat en Wijnendale);
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 352.900,00 EUR excl. BTW;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019 op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200 00/2240007;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W59432019 en de raming voor de opdracht
“ buitengewoon onderhoud aan asfaltverhardingen - dienstjaar 2019”, opgesteld door ing. Cathy Clarys.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 352.900,00 EUR excl. BTW.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien is in het investeringsbudget van 2019 op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200 00/2240007.
Artikel 4. Het college van burgemeester kan aan de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die het bij
uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 % voortvloeien boven
de goedgekeurde raming.
21. Weg- en rioleringswerken in de Wei- en Leebeekstraat (Kruisem) en Heirweg ( Oudenaarde).
Goedkeuren van de samenwerkings- en studieovereenkomst en voorlopig bepalen van het
stadsaandeel in de werken.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de stad Oudenaarde, gemeente Kruisem en TMVW volgende werken wensen uit te
voeren :
-) Gemeente Kruisem : heraanleg wegenis Wei- en Leebeekstraat;
-) Stad Oudenaarde : heraanleg wegenis en riolering in de Heirweg;
-) TMVW : (her)aanleg riolering in de Wei- en Leebeekstraat op het grondgebied van de gemeente
Kruisem ( Zingem);
Overwegende dat het in het algemeen belang is dat deze werken worden samengevoegd;
Gelet op de ontwerp-samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdracht tussen de stad
Oudenaarde, de gemeente Kruisem en TMVW;
Overwegende dat TMVW in bovengenoemde overeenkomst aangeduid is om als aanbestedende overheid
in gezamenlijke naam op te treden bij de gunning en uitvoering van de opdracht;
Overwegende dat door door TMVW een onderhandelingsprocedure is gevoerd met het oog op het
aanstellen van een studiebureau voor de opdracht “ Weg- en rioleringswerken in de Wei- en
Leebeekstraat op het grondgebied van Kruisem ( Zingem); dat TMVW deze opdracht toegewezen heeft
aan ingenieursbureau Goegebeur – D’Hauwer bvba, Valleistraat 75 te 9402 Meerbeke;
Overwegende dat het – voor een globale benadering van het project - aangewezen is dat het deel op
grondgebied van de stad Oudenaarde toegevoegd wordt aan de opdracht van ingenieursbureau Goegebeur
– D’Hauwer bvba;
Gelet op de ontwerp-overeenkomst voor de studieopdracht tussen de stad Oudenaarde, ingenieursbureau
Goegebeur – D’Hauwer bvba en TMVW;
Gelet op de plans;
Gelet op de door ingenieursbureau Goegebeur – D’Hauwer bvba opgestelde raming voor de gezamelijke
opdracht ten bedrage van in zijn totaliteit 2.444.581,38 EUR excl btw waarvan 384.464,12 EUR excl btw
ten laste van de stad Oudenaarde als volgt verdeeld:
Omschrijving der werken

DEEL 1 Rioleringswerken
A. riolering langs Heirweg
A.1. DWA
A.2.RWA
B. riolering Heirweg/Speelstraat
B.1.1. DWA
B.1.2. RWA

rioleringswerken
subsidieerbaar

Rioleringswerken
niet
subsidieerbaar

20.369,08
35.035,21
27.175.49
44.701,44

Wegeniswerken
niet subsidieerbaar
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B.2.1. DWA
B.2.2. RWA
D. Afkoppelingswerken grondgebied Oudenaarde
DEEL 2. Wegeniswerken
A. Wegeniswerken Heirweg
B. Wegeniswerken Weistraat ( tot
Speelstraat)
TOTAAL
71.876,93
ALGEMEEN
TOTAAL 384.464,12 EUR
STADSAANDEEL
excl BTW

1.706,77
2.878,05
8.400,00

52.716,93
191.481,15
68.389,11

244.198,08

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019 en 2020
op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310 00 2140007 ( stadsaandeel ereloon studiebureau) en
investeringsbudget 2020 op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200 00 2240007 ( wegeniswerken) en
GBB-I-BIA 0310 00 2280007 ( rioleringswerken);
Overwegende dat de gemeente Kruisem een subsidiedossier voor de “ aanleg van rioleringen “ heeft
ingediend bij de VMM, dat het stadsaandeel “ riolering langs Heirweg” hierin vervat is;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de ontwerp-samenwerkingsovereenkomst tussen voor
samengevoegde opdracht tussen de stad Oudenaarde, de gemeente Kruisem en TMVW.
Artikel 2. Goedkeuring wordt verleend aan de ontwerp-overeenkomst voor de studieopdracht tussen de
stad Oudenaarde, ingenieursbureau Goegebeur – D’Hauwer bvba en TMVW.
Artikel 3. De opdracht “Weg- en rioleringswerken in de Wei- en Leebeekstraat (Kruisem) en Heirweg (
Oudenaarde)”, opgesteld door ingenieursbureau Goegebeur - D'Hauwer bvba wordt goedgekeurd met een
raming van in zijn totaliteit 2.444.581,38 EUR excl btw waarvan 384.464,12 EUR excl btw ten laste van
de stad Oudenaarde.
Artikel 4. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 5. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019 en 2020 op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310 00 2140007 ( stadsaandeel ereloon studiebureau) en
investeringsbudget 2020 op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200 00 2240007 ( wegeniswerken) en
GBB-I-BIA 0310 00 2280007 ( rioleringswerken).
Artikel 6. 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 15
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
Artikel 7. Deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeente Kruisem, TMVW en ingenieursbureau
Goegebeur – D’Hauwer bvba.
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22. OC Heurne : ontwerp en uitvoering technische installatie. Bekrachtigen van de
toewijzingsbeslissing dd° 21/1/2019
De gemeenteraad,
Overwegende dat voor de volledige ontsluiting van het OC Amigo te Heurne het noodzakelijk is om de
aanpalende woning te verbouwen; dat in dit kader het noodzakelijk was om beroep te doen op externe
know-how inzake technieken, meer bepaald HVAC en elektriciteit;
Overwegende dat de oorspronkelijke plannen werden aangepast met uitbreiding van de
verbouwingswerken als gevolg, waardoor het Studiebureel Ing. G. Minne ook de nodige aanpassingen
inzake technieken diende uit te voeren en de uitgave inzake technieken uiteindelijk wordt geraamd op
174.808,50 EUR excl. btw of 211.518,28 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat gezien zijn verworven inzichten het opportuun is dat ook de verderzetting, meer
bepaald opvolging van de werken, door het Studiebureel in kwestie gebeurt;
Overwegende dat deze verderzetting kan gebeuren tegen de voorwaarden vermeld in voornoemde offerte
dd° 13/1/2017, ereloonpercentage 6% en dit overeenkomstig de wet van 17 juni 2016 art. 42, § 1, 1°, d
(ii) (de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd omwille van de grondige
kennis van de situatie, verworven naar aanleiding van vorige opdrachten);
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 21 januari 2019 betreffende de
goedkeuring gunning aan het Studiebureel Ing. G. Minne tegen de voorwaarden vermeld in voornoemde
offerte dd° 13/1/2017, ereloonpercentage 6%;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden bij de eerstvolgende interne
kredietaanpassing van 2019, op de budgetcode GBB-I-BIA 0710-00/2140007;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid art. 42, § 1, 1°, d (ii) (de
opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd omwille van de grondige kennis
van de situatie, verworven naar aanleiding van vorige opdrachten);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit: eenparig
Artikel 1: Met betrekking tot de opdracht inzake OC Heurne - ontwerp en uitvoering technische
installaties wordt de collegebeslissing dd° 21 januari 2019 houdende toewijs aan Studiebureel Ing. G.
Minne, Patrijspark 23 te 9800 Deinze tegen de voorwaarden vermeld in de offerte dd° 13/1/2017, meer
bepaald een ereloonpercentage van 6% op de uitgevoerde werken (rekening houdende met de raming:
10.488,51 EUR excl. btw of 12.691,10 EUR incl. 21% btw) bekrachtigd.
23. Leveren en plaatsen verlichtingsmasten op rugbyterreinen - bestek nr. W58832018.
Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
Het dossier wordt uitgesteld.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
24. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
De gemeenteraad,
Gelet op het lokaal decreet van 22 december 2017;
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
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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 dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Artikel 3 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 30 januari 2017 wordt afgeschaft(parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Rekkemstraat 34).
Artikel 2: In de Verdurestraat wordt langs de kant van het voetpad een parkeerverbod ingesteld. Dit
wordt aangeduid door verkeersbord E1.
Artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
25. Vaststellen van de voorwaarden voor het voorafgaand visum van de financieel directeur
De Gemeenteraad,
Overwegende dat artikel 266 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorgenomen financiële
verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand
visum van de financieel directeur, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.
Overwegende dat de financieel directeur de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen
verbintenissen onderzoekt in het kader van haar opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°. Zij
verleent haar visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenis blijkt. Zij kan voorwaarden koppelen aan haar visum. Als de financieel directeur weigert haar
visum te verlenen, of als zij er voorwaarden aan koppelt, motiveert zij dat.
Bij elke visumaanvraag wordt aan de financieel directeur een dossier ter beschikking gesteld dat alle
documenten en stukken bevat die nuttig en nodig zijn voor het verlenen van een visum.
Overwegende dat voorzien wordt dat de gemeenteraad, na advies van de financieel directeur en binnen de
perken die vastgesteld zijn door de Vlaamse Regering, bepaalde categorieën van verrichtingen kan
uitsluiten van de visumverplichting.
Volgende categorieën van verrichtingen kunnen niet worden uitgesloten van visumverplichting :
•
de aanstelling van statutaire personeelsleden
•
de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur
•
de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer
•
de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan 50.000 euro
•
de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het
jaarlijkse bedrag hoger is dan 25.000 euro
•
de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 euro
Bij opeenvolgende contracten van bepaalde duur voor dezelfde functie wordt de totale duur aangenomen
voor toepassing van voormelde termijnen.
Overwegende dat de gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2013 bepaalde dat voorgenomen financiële
verbintenissen waarvan het bedrag gelijk is of hoger dan € 25.000 (excl. BTW) onderworpen zijn het
voorafgaand visum van de financieel directeur.
Overwegende dat het aangewezen is om de grens waarboven een visum aangevraagd dient te worden, op
te trekken tot de grens waarbinnen beroep kan worden gedaan op het systeem van de aanvaarde factuur.
Daarbij wordt rekening gehouden met de volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis. Bij
verbintenissen van onbepaalde duur wordt rekening gehouden met een looptijd van drie jaar. Bij
verbintenissen die jaarlijks verlengbaar zijn, wordt de controle telkens voorafgaand de eventuele
verlenging uitgevoerd.
Als uitsluiting van de visumverplichting gelden :
- de tijdelijke vervanging van personeelsleden voor zover deze vervanging beperkt blijft tot minder dan
twee jaar.
- een verbintenis waarvan het bedrag binnen de perken valt van een opdracht die overeenkomstig de
wetgeving overheidsopdrachten tot stand zou kunnen komen via het systeem van de aanvaarde factuur.
- de toelagen aan politiezone, brandweer, intercommunales, kerkfabrieken.
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- dotaties en nominatief in het budget/meerjarenplan opgenomen subsidies.
- schulduitgaven die voortvloeien uit regelmatig aangegane verbintenissen, zoals aflossingen en intresten
van lening- en leasingcontracten.
Gelet op nota van het schepencollege van 4 februari 2019, waarbij het gunstig advies van de financieel
directeur wordt goedgekeurd;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 177 eerste lid 1°, 266 en 267.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van
de lokale besturen, artikel 99.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2013.
Besluit: eenparig
Artikel 1. De volgende verrichtingen zijn onderworpen aan de visumverplichting:
•
de aanstelling van statutaire personeelsleden,
•
de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur,
•
de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer,
•
de investeringssubsidies waarvan het bedrag gelijk aan of hoger is dan 10.000 euro (excl. BTW),
•
de verbintenissen waarvan het bedrag gelijk aan of hoger is dan 30.000 euro (excl.
BTW).(evolueert mee met de regelgeving)
De volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis wordt daarbij in rekenschap genomen. In geval
van verbintenissen van onbepaalde duur, wordt met een looptijd van drie jaar rekening gehouden.
Artikel 2. De volgende verrichtingen zijn van de visumverplichting uitgesloten:
- de tijdelijke vervanging van personeelsleden voor zover deze vervanging beperkt blijft tot
minder dan twee jaar.
- een verbintenis waarvan het bedrag binnen de perken valt van een opdracht die overeenkomstig
de wetgeving overheidsopdrachten tot stand zou kunnen komen via het systeem van de aanvaarde
factuur.
- de toelagen aan politiezone, brandweer, intercommunales, kerkfabrieken.
- dotaties en nominatief in het budget/meerjarenplan opgenomen subsidies.
- schulduitgaven die voortvloeien uit regelmatig aangegane verbintenissen, zoals aflossingen en
intresten van lening- en leasingcontracten.
Artikel 3. Bij afwezigheid kan de financieel directeur voor het verlenen van een visum een ander
personeelslid aanstellen onder haar verantwoordelijkheid.
Artikel 4. Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de financieel directeur.
Artikel 5. Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 285 van het decreet
over het lokaal bestuur. De toezichthoudende overheid zal in kennis worden gesteld volgens de
bepalingen van artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
26. Vaststellen begrip dagelijks bestuur
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de gemeenteraad volgens artikel 41, tweede lid, 8° van het Decreet Lokaal Bestuur
(DLB) bevoegd is om de definitie ‘dagelijks bestuur’ te bepalen. Met ingang van 1 januari 2019 wordt het
begrip dagelijks bestuur niet meer gekoppeld aan het visum en budgethouderschap, doch blijft dit
bepalend voor de bevoegdheidsverdeling met betrekking tot overheidsopdrachten;
Overwegende dat de gemeenteraad volgens artikel 41, tweede lid, 10° DLB bevoegd is voor het
vaststellen van de plaatsingsprocedure
en het vaststellen van de voorwaarden van de
overheidsopdrachten, tenzij de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur waarvoor het
schepencollege bevoegd is;
Overwegende dat de gemeenteraad een afbakening kan maken van overheidsopdrachten die tot het
‘dagelijks bestuur’ behoren. Voor deze opdrachten wordt het college van burgemeester en schepenen ook
bevoegd voor het vastleggen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden, overeenkomstig artikel
56,§3 DLB.
Overwegende dat een dergelijke afbakening wenselijk is om de dagelijkse bedrijfsvoering van het
stadsbestuur en het OCMW soepel en efficiënt te laten verlopen.
Overwegende dat artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voorziet dat de
overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan €30.000 (excl. BTW) tot stand kunnen
komen via een aanvaarde factuur;
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Overwegende dat de inhoud van dit begrip dagelijks bestuur werd vastgelegd in de
gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2013, maar in het kader van onder andere de gewijzigde wetgeving
overheidsopdrachten en het decreet lokaal bestuur is het aangewezen het begrip dagelijks bestuur
opnieuw vast te leggen als zijnde:
- alle uitgaven die behoren tot het exploitatiebudget
- alle uitgaven die behoren tot het investeringsbudget tot een bedrag van €30.000 (excl. BTW) (d.i. de
drempel voor aanvaarde factuur. Deze evolueert mee met de regelgeving.)
-het aanbrengen van wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase aan geplaatste opdrachten voor werken,
leveringen en diensten die niet beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, voor zover uit
die wijzigingen geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 procent voortvloeien.
Gelet op nota van het schepencollege van 4 februari 2019.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, met in het bijzonder de artikelen 41 8° en 10°
a) en 56 §3 5°.
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen.
Besluit: eenparig
Artikel 1. De gemeenteraad stelt met ingang van heden het begrip dagelijks bestuur als volgt vast:
- alle uitgaven die behoren tot het exploitatiebudget
- alle uitgaven die behoren tot het investeringsbudget tot een bedrag van €30.000 (excl. BTW) (d.i. de
drempel voor aanvaarde factuur. Deze evolueert mee met de regelgeving.)
-het aanbrengen van wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase aan geplaatste opdrachten voor werken,
leveringen en diensten die niet beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, voor zover uit
die wijzigingen geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 procent voortvloeien.
Artikel 2. Het gemeenteraadsbesluit inzake het begrip dagelijks bestuur van 29 april 2013 wordt
opgeheven.
Artikel 3. Afschrift van dit besluit te bezorgen aan alle diensten.
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 285 van het decreet over het
lokaal bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
27. Aankoop van een vorkheftruck 3 ton t.b.v. Bestuur Infrastructuur Uitvoering.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de huidige vorkheftruck aan vervanging toe is;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van vorkheftruck 3 ton t.b.v. bestuur
infrastructuur uitvoering” een bestek met nr. L59332019 werd opgesteld;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 0119-04/2300000/IE-1 (actie GBB-I-BIU); dat deze uitgave opgenomen is op de lijst van
gedelegeerde overheidsopdrachten voor een bedrag van 38.000 EUR;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 38.000,00 EUR excl. btw of
45.980,00 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging 2019,
opgenomen op de lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed
te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 EUR niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. L593362019 en de raming voor de
opdracht “Aankoop van vorkheftruck 3 ton t.b.v. bestuur infrastructuur uitvoering”. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 38.000,00 EUR excl. btw of 45.980,00 EUR incl. 21%
btw.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3. Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van
2019, op budgetcode 0119-04/2300000/IE-1 (actie GBB-I-BIU); dat deze uitgave opgenomen is op de
lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten voor een bedrag van 38.000 EUR.
Artikel 4. Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging 2019, opgenomen op de lijst
van gedelegeerde overheidsopdrachten.
Artikel 5. 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 15
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
28. Retributiereglement inschrijvingstarief niet-regelmatige leerling in de SAMWD.
De Gemeenteraad,
Gelet op het feit dat er voor de inschrijving in de SAMWD inschrijvingsgeld wordt gevraagd ;
Gelet op het feit dat er ook vrije, niet-financierbare, niet regelmatige leerlingen lessen wensten te volgen
aan de SAMWD ;
Gelet op het voorstel aan het Schepencollege dd. 11 februari 2019 ;
Gelet op het decreet van 09 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, van kracht vanaf 01
september 2018, artikel 96 waarin wordt beschreven dat een schoolbestuur de bijdrage van nietregelmatige leerlingen of leerlingen in leeractiviteiten op maat, vermeld in artikel 4, derde lid, vrij mag
bepalen, op voorwaarde dat het bedrag niet hoger ligt dan het bedrag dat een regelmatige leerling voor
zijn inschrijving in een domein zou betalen ;
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald Artikel 177 met betrekking tot de invordering van de fiscale
en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting ;
Gelet op het Gemeentedecreet Artikel 418 en de omzendbrief BA 2006/01 dd. 13 januari 2006 houdende
regeling voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten ;
Overwegende dat de inschrijvingstarieven jaarlijks wijzigen, zijn deze niet vermeld ;
Overwegende dat de inschrijvingsgelden van de niet regelmatige leerlingen worden gelijkgesteld aan die
van de regelmatige leerlingen ;
Overwegende dat er rekening gehouden wordt met de voorwaarden om van een verminderd tarief te
genieten, zoals vastgelegd in het decreet van 09 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs,
artikel 92 ;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met ingang van 01 januari 2019 zijn dezelfde inschrijvingsgelden van toepassing in de
SAMWD voor de niet regelmatige leerlingen, per domein als voor regelmatige leerlingen, rekening
houdend met voldane voorwaarden om van een verminderd tarief te genieten :
- Volwassenen ( + 18 jaar op 31 december voor het schooljaar) ;
- Volwassenen – verminderd tarief (studenten) ;
- Jongeren (- 18 jaar op 31 december van het schooljaar) ;
- Jongeren – verminderd tarief.
Artikel 2. De inschrijvingsgelden zijn overeenkomstig met de DKO-tarieven per domein en worden
jaarlijks aangepast aan de index.
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Artikel 3. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de invordering gebeuren volgens de procedure
voorgeschreven door artikel 177 van het Gemeentedecreet, of langs gerechtelijke weg.
29. Aanvraag tot programmeren van een nieuw structuuronderdeel en lesbevoegdheid in de
bijhorende opties (klassieke en hedendaagse dans- in het Domein Dans, derde graad vanaf
schooljaar 2019-2020.
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 09 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, van kracht vanaf 01
september 2018 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de
organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het
deeltijds kunstonderwijs (organisatiebesluit) ;
Gelet op de omzendbrief betreffende programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het
deeltijds kunstonderwijs, laatst gewijzigd op 28 mei 2018 ;
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet ;
Gelet op het feit dat het domein dans in onze academie in oprichting is sinds het schooljaar 2015-2016 ;
Overwegende dat de uitbouw van de 1ste en de 2de graad (van 6 tot 12 jaar) dit schooljaar is afgerond ;
Gelet op de noodzaak om domein Dans verder uit te bouwen tot de 3de graad zodat de leerlingen van de
2de graad, 4de leerjaar hun opleiding zouden kunnen verder zetten ;
Gelet op de goedkeuring van de nota aan het schepencollege dd. 21.12.2018 waarbij er een
princiepsakkoord is van het college om een aanvraag tot programmeren van een nieuw structuuronderdeel
en lesbevoegdheid in de bijhorende opties (klassieke en hedendaagse dans) in het domein Dans, derde
graad vanaf schooljaar 2019-2020 aan AGODI te richten.
Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 11.02.2019 waarbij de aanvraag tot het programmeren
van een nieuw structuuronderdeel en lesbevoegdheid in de bijhorende opties (klassieke en hedendaagse
dans) in het Domein Dans, derde graad vanaf schooljaar 2019-2020 werd vastgesteld ;
Overwegende dat er rekening gehouden wordt met de te volgen procedure voor het indienen van een
gemotiveerde aanvraag bij AGODI tegen uiterlijk 01 maart 2019:
 Aanvraag nieuw structuuronderdeel 3de graad dans ;
 Aanvraag voor het toekennen van lesbevoegdheid in de 3de graad Domein Dans met bijhorende
opties klassieke dans en hedendaagse dans ;
 Een beslissing van het schoolbestuur ;
 Het protocol van de betreffende onderhandeling in het bevoegd lokaal comité.
Besluit: eenparig
Enig artikel: Het schoolbestuur mag een aanvraag indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten
AGODI tot programmeren van een nieuw structuuronderdeel en lesbevoegdheid in de bijhorende opties
(klassieke en hedendaagse dans) in het domein Dans, derde graad vanaf schooljaar 2019-2020.
30. Aanvraag tot lokaal samenwerkingsinitiatief tussen SAMWD Oudenaarde en KBO Levensblij
en GO! MPI 't Craeneveld vanaf schooljaar 2019-2020.
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 09 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, van kracht vanaf 01
september 2018, artikelen 136 tot 146 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende de lokale
samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger
onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs ;
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet ;
Gelet op een samenwerkingsverband van drie schooljaren waarbij een leraar uit het deeltijds
kunstonderwijs de klasvloer deelt binnen een school of instelling van het leerplichtonderwijs of een
instelling van hoger onderwijs ;
Gelet op het feit dat er eventueel een derde cultuur educatieve partner kan betrokken worden ;
Gelet op een samenwerking op maat van de school ;
Overwegende dat we een lokaal samenwerkingsinitiatief wensen te creëren :
 Met een duurzaam effect ;
 Ingebed in kunstkuur (zie desbetreffende website) ;
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 Die voor deze doelgroep toeleiding naar het DKO en amateurkunsten bevordert ;
 En expertise uit te wisselen op de klasvloer ;
 Dit te koppelen aan leren ;
 Zodoende sociaal en emotioneel welbevinden van de doelgroep bevorderen.
Gelet op de goedkeuring van de nota aan het schepencollege dd. 21.12.2018 waarbij er een
princiepsakkoord is van het college om een aanvraag tot lokaal samenwerkingsinitiatief tussen onze
SAMWD Oudenaarde en KBO – Levensblij en GO! MPI ’t Craeneveld vanaf schooljaar 2019-2020 aan
AGODI te richten.
Gelet op de beslissing van het schepencollege dd. 11.02.2019 waarbij er een princiepsakkoord is van het
college om een aanvraag tot lokaal samenwerkingsinitiatief tussen onze SAMWD Oudenaarde en KBO –
Levensblij en GO! MPI ’t Craeneveld vanaf schooljaar 2019-2020 aan AGODI te richten werd
vastgesteld ;
Overwegende dat er rekening gehouden wordt met de noodzakelijke onderdelen die een aanvraag moet
omvatten bij AGODI tussen 01 januari en 01 maart 2019:
 De planning van de leeractiviteiten ;
 De wederzijdse verantwoordelijkheden van de deelnemende scholen en/of instellingen ;
 Een schets van de beginsituatie rekening houdend met de context en specifieke behoeftes van de
beide partners ;
 Een beschrijving van de manier van aanpak: op welke manier zal je de expertise tussen de
leerkracht, DKO-leerkracht en eventuele partner delen, inzetten en verhogen? ;
 Het aantal lestijden die voorzien worden voor de samenwerking ;
 De initiatieven die worden genomen om leerlingen uit het basis- of secundair onderwijs toe te
leiden naar het deeltijds kunstonderwijs.
Besluit: eenparig
Enig artikel: Het schoolbestuur mag een aanvraag indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten
AGODI tot lokaal samenwerkingsinitiatief tussen SAMWD Oudenaarde en KBO – Levensblij –
Galgestraat 2, 9700 Oudenaarde en GO! MPI ’t Craeneveld – Serpentstraat 63, 9700 Oudenaarde vanaf
schooljaar 2019-2020.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
31. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Kunstkuur.
De gemeenteraad,
Bevoegdheid
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur1, de artikelen 40 en 41;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet2, artikel 117;
Juridische grondslag
Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, Hoofdstuk 8;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende de lokale
samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger
onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs;
Verplichte adviezen/akkoorden/machtigingen
Gelet op de onderhandelingen in het afzondelijk bijzonder comité van 14 januari 2019;
Considerans
Overwegende dat vanaf het schooljaar 2019-2020 lokale samenwerkingsinitiatieven georganiseerd
kunnen worden tussen academies en scholen voor basisonderwijs, secundair of hoger onderwijs,
Overwegende dat die samenwerkingsinitiatieven de volgende doelstellingen realisere:
1° het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de betrokken leerlingen basisonderwijs of
secundair onderwijs versterken;
2° een duurzaam delend netwerk tussen leerkrachten basisonderwijs, secundair onderwijs en deeltijds
kunstonderwijs voor het organiseren van culturele leeractiviteiten tot stand brengen;
3° het toeleiden van leerlingen basisonderwijs of secundair onderwijs die blijk geven van artistieke
interesse en aanleg naar het deeltijds kunstonderwijs bevorderen, in het bijzonder leerlingen uit scholen
met een meerderheid van leerlingen die beantwoorden aan de leerlingenkenmerken, vermeld in artikel 78,
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§ 1, 1°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de gelijkekansenindicatoren, vermeld in
artikel 225, § 1, van de Codex Secundair Onderwijs.
Overwegende dat om deze samenwerking te stimuleren via het project Kunstkuur ondersteuning is
voorzien onder de vorm van extra uren voor het DKO en werkingsmiddelen,
Overwegende dat aan een dergelijk lokaal samenwerkingsinitiatief ten minste één academie en één school
voor basisonderwijs of secundair onderwijs of instelling voor hoger onderwijs moet deelnemen,
Overwegende dat de stad/gemeente vanaf het schooljaar 2019-2020 met haar Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunst een samenwerking voor drie jaar wil aangaan met volgende onderwijsinstellin(en):
 MPI ’t Craeneveld, Serpenstraat 63, Oudenaarde;
 KBO De Horizon, Sint Jozefplein 10, Oudenaarde;
 KBO Levensblij, Galgestraat 2, Oudenaarde;
 KBO Kameleon, Doorn 2, Oudenaarde.
Overwegende dat de schoolbesturen van alle betrokken instellingen voor 1 maart 2019 een
samenwerkingsovereenkomst moeten afsluiten die de volgende elementen bevat:
1° de planning van de leeractiviteiten;
2° de wederzijdse verantwoordelijkheden van de deelnemende scholen en/of instellingen voor hoger
onderwijs en academies voor de algemene coördinatie en het ter beschikking stellen van personeelsleden,
schoolinfrastructuur, leermiddelen, materiaal en vervoer;
3° als samengewerkt wordt met andere externe partners, de manier waarop de samenwerking wordt
vormgegeven,
Overwegende dat online een ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend op uiterlijk 1 maart 2019 en
dat deze ondersteuningsaanvraag zal worden beoordeeld door een beoordelingscommissie die haar advies
voorlegt aan de minister van Onderwijs en Vorming,
Overwegende dat de minister van Onderwijs en Vorming een beslissing neemt en deze uiterlijk op 15 mei
2019 wordt meegedeeld aan de betrokken partners,
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst slechts effectief uitwerking zal hebben op 1 september
2019 als de ondersteuningsaanvraag wordt goedgekeurd;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1
de stad gaat een lokaal samenwerkingsinitiatief aan tussen haar Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunst en volgende onderwijsinstelling(en):
o MPI ’t Craeneveld, Serpenstraat 63, Oudenaarde;
o KBO De Horizon, Sint Jozefplein 10, Oudenaarde;
o KBO Levensblij, Galgestraat 2, Oudenaarde;
o KBO Kameleon, Doorn 2, Oudenaarde.
Artikel 2
keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd. De samenwerkingsovereenkomst gaat enkel effectief in op 1 september 2019 als de
ondersteuningsaanvraag wordt goedgekeurd (cf. art. 26 overeenkomst).
JEUGD
32. Subsidiebesluit jeugdopbouwwerk in Oudenaarde 2019-2021.
De Gemeenteraad,
Gelet op de nota aan het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 4/06/2018 2018 waarbij er een
principieel akkoord is om een samenwerking aan te gaan met een vzw met expertise voor de inschakeling
van een jeugdopbouwwerker;
Gelet op de beslissing aan het College van Burgemeester en Schepen d.d. 17/12/2018 waarbij vzw Uit De
Marge werd aangeduid als voorkeursbieder voor de toelage “jeugdopbouwwerk in Oudenaarde.
Besluit: eenparig
Artikel 1. Het subsidiebesluit zoals geformuleerd in bijlage aan deze beslissing wordt goedgekeurd.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
33. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met LOGO Gezond +
De Gemeenteraad,
Gelet op het bestaan van LOGO Gezond + vzw en haar werking rond de Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen;
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Overwegende dat LOGO Gezond + vzw steden en gemeenten ondersteunt op het vlak van
gezondheidsprojecten en – initiatieven;
Overwegende dat het aangewezen is een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten om de wederzijdse
afspraken vast te leggen;
Overwegende dat LOGO Gezond + vzw instaat voor logistieke ondersteuning van gezondheidsprojecten
georganiseerd door het lokaal bestuur;
Overwegende dat de stad instaat voor een jaarlijkse financiële ondersteuning van 0,12 euro per inwoner;
Gelet op de nota aan het College dd 4/02/19;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit: eenparig
Artikel 1. De samenwerkingsovereenkomst, zoals in bijlage bij deze beslissing, wordt goedgekeurd.
Samenwerkingsovereenkomst LOGO Gezond + vzw Regio Schelde-Leie
Tussen
De stad Oudenaarde van de Regio Schelde-Leie
Vertegenwoordigd in het Netwerk Gezondheidspromotie
hierna vernoemd als “de gemeentebesturen”
en
vzw Logo Gezond+,
Botermarkt 1 , 9000 Gent ,
vertegenwoordigd door
dhr. Dirk Van Hoye, voorzitter,
en dhr. Jan De Clercq, bestuurder,
hierna ook vernoemd als “het Logo” of “Logo Gezond+”
wordt het volgende overeengekomen:
Artikel 1: voorwerp
Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen bovenvernoemde gemeentebesturen en het Logo ten
aanzien van het beleid gezondheidsbevordering en ziektepreventie ten behoeve van de inwoners van de
regio Schelde-Leie.
Logo Gezond+ vzw is een netwerkorganisatie die in opdracht van de Vlaamse Overheid door regionale
samenwerking en ondersteuning van lokale organisaties het Vlaamse preventiebeleid tracht te realiseren.
Logo Gezond+ vzw werkt rond de zes Vlaamse gezondheidsdoelstellingen: gezonde voeding, beweging
en sedentair gedrag, preventie van infectieziekten, ongevallenpreventie, tabak, alcohol en drugs,
bevolkingsonderzoeken naar kanker en geestelijke gezondheid. Daarnaast is het Logo actief rond milieu
en gezondheid. Deze zeven thema’s gelden als richtinggevend kader voor de werking van het Logo en
bijgevolg voor deze samenwerkingsovereenkomst en de daaraan verbonden acties.
Zoals vastgelegd in de statuten (artikel 4), heeft het Logo tot doel het locoregionaal aanspreekpunt te zijn
voor het Vlaams preventieve gezondheidsbeleid en door samenwerking en overleg met andere partners op
het terrein te werken aan het voorkomen van ziekte en aan het bevorderen van gezondheid bij de
bevolking in haar werkingsgebied.
Artikel 2: inwerkingtreding en duur
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31
december 2019. Ze kan te allen tijde door beide partijen beëindigd worden met een aangetekende brief
mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
Bij het verstrijken van de termijn van deze overeenkomst (zoals vermeld in de eerste paragraaf van dit
artikel) en bij ontstentenis van een nieuwe overeenkomst, wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens
met drie jaar verlengd. Bij ondertekening van een nieuwe overeenkomst vervalt dit document.
Artikel 3: juridisch kader
Beide partijen erkennen dat bij deze overeenkomst en de verbintenissen van partijen die eruit
voortvloeien naast de algemeen geldende regelgeving, onder meer volgende regelgeving van toepassing
is:
1 . de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;
2 . de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk;
3 . het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo’s van 30 januari 2009;
4 . de wet op de overheidsopdrachten.
Artikel 4: financieel kader
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De financiële herkomst van het jaarlijkse werkingsbudget voor het Netwerk Gezondheidspromotie van
Logo Gezond+ is terug te vinden in haar begroting, jaarlijks voorgesteld tijdens de Algemene
Vergadering. Zij bestaat uit opgebouwde reserves ingebracht bij de fusie door Logo Zuid-OostVlaanderen en jaarlijks vermeerderd met een gemeentelijke bijdrage van elk gemeentebestuur. Vanaf nu
vernoemd als regiomiddelen.
Elk gemeentebestuur voorziet een gemeentelijke bijdrage ten voordele van Logo Gezond+, waarvan het
bedrag bepaald werd op 0.12 euro per inwoner. Deze bijdrage wordt jaarlijks toegevoegd aan de
regiomiddelen.
Artikel 5: bestuurlijk kader
De afspraken in deze overeenkomst vloeien voort uit de adviezen van het Netwerk Gezondheidspromotie
en bekrachtigd door de Raad van Bestuur Logo Gezond+, waarvan de bevoegdheden vastgelegd werden
in het huishoudelijk reglement van Logo Gezond + vzw.
Artikel 6: vertegenwoordiging van de gemeentebesturen in de bestuursorganen van de vzw Logo
Gezond+
De lokale besturen van de regio Schelde-Leie kunnen zich met zes stemgerechtigde leden afvaardigen in
de Algemene Vergadering van de vzw en kunnen met twee bestuurders zetelen in de Raad van Bestuur
van de vzw, zoals opgenomen in de Statuten van Logo Gezond+ vzw.
Minstens twee leden van het Netwerk Gezondheidspromotie worden afgevaardigd in de Algemene
Vergadering en krijgen het mandaat hun Netwerk als dusdanig te vertegenwoordigen.
Artikel 7: afspraken tussen beide partijen
In het kader van deze overeenkomst verbindt vzw Logo Gezond+ zich tot volgende inspanningen:
7.1.
Artikels
De gemeente ontvangt tweemaandelijks een kant-en-klaar artikel rond een actueel gezondheidsthema, dat
vrijblijvend gepubliceerd kan worden in het gemeentemagazine en/of op de website. Logo Gezond+ vzw
staat in voor de kwaliteit van het artikel, de correctheid van de gegevens en de relevantie van het gekozen
onderwerp. Logo Gezond+ vzw stelt een archief aan artikels ter beschikking voor publicatie.
7.2.
Regionale gezondheidscijfers en gezondheidsrapport
Gezondheidsbevordering en ziektepreventie is niet gemakkelijk kwantificeerbaar. Daarom zorgt Logo
Gezond+ vzw voor een vertaling van de Vlaamse gezondheidscijfers naar regionale cijfers die een
ondersteuning zijn voor de gemeente om enkele belangrijke thema’s makkelijker op de beleidsagenda te
plaatsen. Logo Gezond+ vzw maakt eveneens om de drie jaar of op vraag evoluties en trends in de
desbetreffende regio zichtbaar aan de hand van cijfers. Feiten, cijfers en methodieken rond de
gezondheidsthema’s zijn terug te vinden in een gezondheidsrapport. Via de website en nieuwsbrief van
Logo Gezond+ worden feiten, cijfers en methodieken regelmatig geactualiseerd.
7.3
Inspiratiefiches in verband met gezondheid passend binnen de beheers- en beleidscyclus
Logo Gezond+ vzw stelt inspiratiefiches ter beschikking met betrekking tot gezondheidsbevordering en
ziektepreventie. Deze fiches inspireren lokale besturen bij het uitwerken van een ‘gezondheidsluik’ in de
nieuwe beheers- en beleidscyclus. De focus ligt op het realiseren van gezondheidswinst door lokale
acties, projecten en structurele beleidsopties. Het gaat m.a.w. over de mogelijke rol van het lokaal bestuur
bij de concretisering van een lokaal gezondheidsbeleid. Het Logo helpt hiermee lokale besturen in het
formuleren van doelstellingen die passen binnen een integraal gezondheidsbeleid.
7.4
Toegankelijk maken van het aanbod aan methodieken
Aan de hand van thematische inspiratiegidsen en menukaarten reikt Logo Gezond+ vzw diverse
effectieve methodieken en goede praktijkvoorbeelden aan. Daarnaast zijn draaiboeken beschikbaar met
informatie over gezondheidseffecten, de actuele regelgeving en communicatiemethodieken.
7.5
Aanbod aan lesgevers en experts
Indien de gemeente een voordracht of vorming wil organiseren, kan deze op vraag contactgegevens
ontvangen van interessante sprekers rond verschillende gezondheidsthema’s. Deze pool bestaat uit
experts die regelmatig worden geëvalueerd en de nodige bijscholing ontvangen. Indien geen spreker
beschikbaar is uit de pool, doet Logo Gezond+ vzw de nodige inspanningen om binnen haar netwerk op
zoek te gaan naar een alternatief. Indien de gemeente zelf een spreker aanreikt, engageert Logo Gezond+
vzw zich om deze te screenen en bij positief advies en met instemming van de spreker, deze ook op te
nemen in de sprekerspool en op te volgen.
7.6
Ondersteuning van lokale initiatieven
Jaarlijks stelt Logo Gezond+ vzw een servicepakket samen voor de gemeenten; met sprekers, materialen,
activiteiten waaruit de gemeente een keuze kan maken ter waarde van 5 credits per jaar. Dit pakket wordt
regelmatig geactualiseerd.
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7.7
Coaching en advies
De gemeente kan beroep doen op Logo Gezond+ vzw voor de uitbouw en ondersteuning van het lokaal
gezondheidsbeleid. Logo Gezond+ vzw voorziet minimaal één contactmoment ter plaatse op vraag van de
gemeente.
Daarnaast kan de gemeente advies- en informatievragen richten tot de regioverantwoordelijken met
betrekking tot gezondheidspromotie en ziektepreventie. Lokale besturen krijgen regelmatig vragen rond
campagnes, acties en projecten; het Logo helpt bij het maken van de juiste keuzes op basis van kwaliteit,
relevantie, haalbaarheid en wetenschappelijke correctheid. Indien het Logo hier niet aan kan voldoen
wordt op een correcte wijze doorverwezen naar andere partners.
7.8.
Vertaling van het Vlaams gezondheidsbeleid naar regionale context.
Logo Gezond+ biedt ondersteuning aan de regio door de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en het
thema milieu en gezondheid naar de regionale context te vertalen door aangepaste methodieken aan te
reiken voor de regio of methodieken regionaal te helpen implementeren. Door deze regionale
samenwerking is het mogelijk regionale accenten te leggen binnen het Vlaamse Beleid en projecten en
initiatieven op maat van de eigen regio op te zetten waarvan meerdere gemeenten kunnen genieten en die
de draagkracht van één gemeente overstijgen. De regio wordt steeds op de hoogte gehouden van concrete
regionale projecten en acties. Afhankelijk van de situatie en de beschikbare personeelsuren kan deze
regionale vertaling zich op verschillende manieren concretiseren, bijvoorbeeld het aanbieden van
deskundige ondersteuning op maat, door het uitwerken van een werkinstrument, het ontwikkelen van
aangepast (promotie)materiaal of het opzetten van een project. Dit is de opdracht van de regionale
projectondersteuner (zie 7.15).
In het kader van deze overeenkomst verbinden de gemeentebesturen zich ertoe:
7.9.
Advies te geven aan het Logo, bij regionale projecten en acties, hierbij rekening houdend met de
lokale noden en behoeften;
7.10. In navolging van goedkeuring door de Raad van Bestuur, goedkeuring te geven bij de
aanwending van de regiomiddelen;
7.11. Aanvullend op de Vlaamse financiering financiële ondersteuning te voorzien aan vzw Logo
Gezond+, zoals aangegeven in artikel 4 van deze overeenkomst;
7.12. Ondersteunend op te treden bij de realisatie de geplande actie en projecten en bij de verspreiding
van informatiemateriaal aangereikt door vzw Logo Gezond+ door o.a. het beschikbaar stellen van
infrastructuur, het aanwenden van de eigen informatiekanalen ...
7.13. Goedkeuring te geven voor de aanwending van de regiomiddelen voor de tewerkstelling van een
regionale projectondersteuner die specifiek ondersteuning biedt bij de realisatie van regionale projecten,
de ondersteuning van gemeenten en kan worden ingezet voor de ontwikkeling en aanpassing van
regionale methodieken. Voor de regio Schelde-Leie wordt hiervoor minimum 1/4de FTE voorzien binnen
de regiomiddelen. Deze regionale projectondersteuner is tewerkgesteld bij Logo Gezond + vzw.
Artikel 8: communicatie
Voor de acties en projecten die in samenwerking met het Logo gebeuren, vermeldt het gemeentebestuur
steeds het logo van Logo Gezond + en Logo Gezond+ vermeldt steeds de samenwerking met het Netwerk
Gezondheidspromotie. Voor deze acties en projecten stellen de gemeentebesturen de meest geschikte
communicatiekanalen naar de bevolking en het personeel ter beschikking.
Artikel 9: documenten
Logo Gezond+ vzw geeft elk lokaal bestuur toegang tot volgende documenten:
- de door de raad van bestuur en algemene vergadering en het Netwerk gezondheidspromotie
goedgekeurde begroting van het lopende jaar,
- het financieel verslag (inclusief balans en resultatenrekening) van het voorgaande jaar
- het activiteitenverslag van de regio Schelde-Leie met vermelding van de activiteiten per gemeente.
Artikel 10: evaluatie, sanctionering en geschillenregeling
Bij de afloop van elk regionaal project wordt een evaluatie gehouden. Dit wordt steeds voorgelegd aan de
regio. In de mate van het mogelijke worden op basis daarvan bijsturingen aan gebracht.
De aan vzw Logo Gezond+ toegekende financiële bijdrage kan geheel of gedeeltelijk worden
teruggevorderd als vzw Logo Gezond+:
5 . vzw Logo Gezond+ de bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft;
6 . vzw Logo Gezond+ de in deze overeenkomst gevraagde verantwoordingsstukken niet of niet correct
voorlegt;
7 . vzw Logo Gezond+ zich tegen controle verzet;
8 . er onregelmatigheden in het beheer van de vzw Logo Gezond+ worden vastgesteld.
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De partijen verbinden zich ertoe steeds te trachten geschillen in der minne te regelen en daartoe eventueel
een bemiddelaar aan te stellen. Tijdens de duur van de besprekingen en/of geding blijven de wederzijdse
verbintenissen onverkort van toepassing.
Artikel 11: ontbinding van de vzw Logo Gezond+
In geval van ontbinding van de vzw Logo Gezond+ meldt de vzw dit tijdig aan het Netwerk
Gezondheidspromotie. De overeenkomst houdt op te bestaan zodra de beslissing tot ontbinding is
genomen.
Opgemaakt te …………………., op datum van … /… /….
Voor het lokaal bestuur Oudenaarde
Vertegenwoordigd door (naam +functie)
Marnic De Meulemeester, Burgemeester
Luc Vanquickenborne, Algemeen Directeur
Handtekening:
Voor vzw Logo Gezond+
Vertegenwoordigd door
Dirk Van Hoye, voorzitter Logo Gezond+
Handtekening:
34. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor LOGO Gezond + vzw
De Gemeenteraad,
Gelet op het Decreet van 21/11/2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen;
Gelet op het feit dat LOGO Gezond + vzw werkt rond de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse
Overheid en aan de lokale prioriteiten binnen deze thema’s;
Gelet op de statuten en het huishoudelijk reglement van LOGO Gezond + vzw;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gaat over tot de aanstelling van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergadering en raad van bestuur van LOGO Gezond + vzw:
Besluit: eenparig
Artikel 1.
Als vertegenwoordiger wordt aangeduid: schepen Cindy Franssen.
Als plaatsvervanger wordt aangeduid: raadslid Tineke Van hooland.
SECRETARIAAT - NOTULEN
35. Goedkeuring notulen gemeenteraad 28 januari 2019.
Raadslid Kristof Meerschaut merkt op dat tijdens de gemeenteraad van 28 januari niet werd gestemd over
de samenstelling van de raadscommissies. Er werd wél gestemd over het amendement om de
samenstelling van de raadscommissies te herzien volgens het systeem-Dhondt. Hij gaat er dus van uit dat
de commissies nog niet officieel zijn samengesteld. Voorzitter Lieven Cnudde belooft na te kijken of er al
dan niet werd gestemd over de samenstelling. Indien niet, dan kan daar bij de behandeling van het
huishoudelijk reglement tijdens de gemeenteraad van maart een mouw aan worden gepast.
Voorzitter Lieven Cnudde schorst de zitting om 20u10 voor de vergadering van de OCMW-raad.
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VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE
GEMEENTERAAD
Voorzitter Lieven Cnudde heropent om 20u17 de zitting voor de behandeling van de bijkomende agenda
van de gemeenteraad.
Schepen Cindy Franssen verlaat de zitting om 20u20.
1.
1.1

Raadslid Mathieu Mas
Vraag 1: Project Vossemeren Leupegem.

Op 28 januari laatstleden besliste het schepencollege om geen vergunning af te leveren voor het
woonproject van nv Vossemeren op het terrein van de voormalige bedrijfssite Sancolux in Leupegem. Het
stadsbestuur motiveerde die beslissing met het feit dat het vragen had omtrent de voorgestelde
woondichtheid, de verenigbaarheid met de omgeving , de mobiliteitstoets én het gebrek aan sociale
woningen.
Tegen deze beslissing kan binnen een termijn van 30 dagen een beroep aan getekend worden door de
projectontwikkelaar bij de deputatie Oost-Vlaanderen.
Mijn vragen hieromtrent:
1. Is de nv Vossemeren reeds in beroep gegaan bij de deputatie tegen de weigering van de vergunning?
Of is het stadsbestuur op de hoogte van een mogelijk beroep?
2. Indien er een beroep is aangetekend/ wordt aangetekend, zal de stad zich dan laten bijstaan door een
raadsman?
De vraag wordt gezamenlijk behandeld met vraag 4.1 van raadslid Steven Bettens en wordt beantwoord
door burgemeester Marnic De Meulemeester.
2.
2.1

Raadslid Mathieu De Cock
Vraag 1: Participatiemodel projecten hernieuwbare energie.

Het lijkt plausibel dat er ook in Oudenaarde op middellange termijn één of meerdere windturbines komen.
Deze turbines brengen duidelijk zowel lusten als lasten met zich mee.
Bij windturbines die door puur commerciële energiegroepen gebouwd worden, zijn de lasten (bvb. visuele
hinder) veelal voor de omwonenden en de lusten voor het energiebedrijf.
Een aantal gemeenten, zoals bvb. Maldegem, Eeklo en Laarne, namen daarom een beleidskader rond het
draagvlak voor deze projecten aan in hun gemeenteraden. In deze gemeenteraadsbeslissingen legt men op
dat er voor nieuwe projecten een bepaald minimaal percentage aan participatie door burgers
(buurtbewoners), lokale ondernemingen of de gemeente dient te zijn. Zo wordt de impact op de omgeving
voor een stuk gecompenseerd door mensen mee te laten genieten van de voordelen van een turbine. Op
die manier krijgt men meteen ook een groter maatschappelijk draagvlak voor deze projecten en vergroot
men dus de kans op een vergunning.
Is het college bereid om een dergelijk participatiemodel uit te werken en voor te leggen aan de
gemeenteraad?
De vraag wordt gezamenlijk behandeld met voorstel 5.1 van raadslid Eva Pycke en wordt beantwoord
door burgemeester Marnic De Meulemeester.
3.
3..1

Raadslid Elisabeth Meuleman
Voorstel 1: Invoeren van een burgerbudget.

Verschillende steden en gemeenten werken ondertussen met burgerbudgetten. Een burgerbudget is een
klein stukje van het budget van de gemeente waarover inwoners zelf kunnen beslissen. Verenigingen of
individuen kunnen projectvoorstellen doen. Die worden geëvalueerd en er wordt over gestemd door de
inwoners van de stad. De projecten met de meeste stemmen worden uitgevoerd.
Zo werd in Gent, bijvoorbeeld, een budget van 1,35 miljoen vrijgemaakt. 105 projecten worden ter
stemming voorgelegd, 17 projecten werden uiteindelijk geselecteerd. In Wortegem-Petegem werd
100.000 euro vrijgemaakt, 40 projecten ingediend, 27 projecten kregen budget. In Zulte werd een kleiner
budget van 10.000 euro verdeeld. Winnende projecten in Wortegem-Petegem of Gent zijn onder andere
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een snelheidsmeter op een drukke baan, pic-nic tafels in een parkje, middelen voor de ‘geveltuinbrigade’
die geveltuintjes gaat aanleggen bij particulieren, het opfrissen van een kiosk in een park, een vitrine voor
kunstwerken, …
Een burgerbudget is een effectieve manier om de kloof tussen politici en burgers te verkleinen. Zo een
budget zorgt voor inspraak, betrokkenheid, en dialoog tussen inwoners en stadsbestuur.
Voorstel : het stadsbestuur van Oudenaarde voert een burgerbudget in en maakt jaarlijks een bedrag vrij
voor de uitvoering van projecten die vanuit de inwoners komen en waarover democratisch wordt beslist.
Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
4.
4.1

Raadslid Steven Bettens
Vraag 1: Woonproject Vossemeren in Leupegem.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 januari 2019 deelde de burgemeester naar aanleiding van een
vraag van Groen mee dat het college van burgemeester en schepenen diezelfde namiddag de
omgevingsvergunning voor het woonproject Vossmeren had geweigerd.
De burgemeester somde tijdens de raadszitting verschillende redenen op om de vergunning niet af te
geven: de voorgestelde densiteit, het aantal bouwlagen, de mobiliteit en het ontbreken van sociale
woningen. Op 12 februari ontvingen we een afschrift van de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen. Het college weigert de vergunning enkel omdat het de mobiliteitstoets niet overtuigend
vindt, omdat volgens de mogelijkheid bestaat dat er sluipverkeer bijkomt en bijgevolg een negatieve
impact op de mobiliteit van de omgeving niet uit te sluiten valt.
In tegenstelling tot wat de burgemeester tijdens de gemeenteraadszitting van 28 januari 2019 meedeelde,
is de mogelijke impact op de mobiliteit het enige argument van het college om de vergunning te
weigeren.
Vraag: waarom verschilt de officiële beslissing, genomen door het college van burgemeester en
schepenen op maandagnamiddag 28 januari, zo sterk met de beslissing zoals meegedeeld door de
burgemeester tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond 28 januari?
De vraag werd beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester bij de behandeling van vraag 1.1
van raadslid Mathieu Mas.
5.
5.1

Raadslid Eva Pycke
Voorstel 1: Opmaak beleidskader windenergie.

Naar aanleiding van het project "Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen" , 'de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant en het daarbij horend "duurzaam energieactieplan" en de vraag die gesteld werd
tot private plaatsing van een windmolen, vinden wij het opportuun dat er een beleidskader windenergie
uitgewerkt wordt.
Volgens de hernieuwbare energiescan voor Oost-Vlaanderen bedraagt het potentieel aan windturbines in
de stad Oudenaarde 15 MW, wat neerkomt op een jaarlijkse productie van 30.000 MWh.
Voor de berekening van dit potentieel is verondersteld dat er enkel windmolens komen in de door de
Provincie hiervoor afgebakende potentiële zoekzones. Op het grondgebied van Oudenaarde is één
zoekzone afgebakend. In totaal zou het theoretisch gezien over 5 windturbines kunnen gaan met elk een
vermogen van 3 MW en dus 6.000 MWh productie per jaar (windturbines halen in Vlaanderen op ± 100
meter masthoogte ± 2.000 vollasturen).
In de maatregelentabel die bij het Duurzaam EnergieActiePlan (DEAP) van de stad hoort, lezen we
volgende doelstellingen:
 Het aandeel windenergie vergroten met 3 windmolens van 3MW.
 Stimuleren van windenergie in de industriezone
 Oprichten van of samenwerken met een coöperatieve organisatie voor oprichten van windturbines
en uitbesteden van een opdracht voor de bouw van de windturbines"
Daarom volgend voorstel:
Er wordt een beleidskader windenergie uitgewerkt met als doelstellingen:
 een toename van de stedelijke duurzame energieproductie (naast zonne-energie)
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de afbakening van zones die geschikt zijn voor middelgrote tot grote windturbines (kleine
windturbines met een ashoogte van 15meter zijn nog niet rendabel), rekening houdende met de
vogeltrekroutes door onze streek (Scheldevallei)
het voorkomen van een wildgroei aan private windturbines
het coöperatief model als absolute voorwaarde op te leggen. Burgerparticipatie is essentieel. De
visietekst van de stad Eeklo en het artikel rond coöperatieve die in Eeklo actief is, kan inspirerend
zijn.

Het voorstel werd beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester bij de behandeling van vraag
2.1 van raadslid Mathieu De Cock.
6.
6.1

Raadslid Folke D'Haeyer
Vraag 1: ANPR-camera's op de markt.

Bij de heraanleg van de markt werd een systeem van nummerplaatherkenning voorzien om bepaalde
voertuigen (o.a. openbaar vervoer, politie- en ambulancediensten) door de knip van de ene zijde naar de
andere zijde te laten rijden. Tot op vandaag, meer dan een jaar na de officiële opening van het nieuwe
marktplein, is dit systeem nog niet in voege. Hierdoor moeten o.a. bussen van De Lijn dagelijks omrijden
met extra kosten, langere busritten en extra verkeersdruk aan de ophaalbrug tot gevolg. Op de
gemeenteraad van 1 oktober 2018 vernamen we dat het systeem van nummerplaatherkenning einde
november proef zou draaien.
Vragen:
Wat is de stand van zaken in dit dossier? Vanwaar de vertraging? Wanneer zal het systeem operationeel
zijn?
De vraag wordt beantwoord door schepen Bart Dossche.
7.
7.1

Raadslid Kristof Meerschaut
Vraag 1: Samenaankoop asbestverwijdering.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 28 januari 2019 beslist een partnerschap aan te
gaan met de provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie van een samenaankoop asbestverwijdering.
Vragen
1. Wat is de rol van het stadsbestuur binnen dit partnerschap?
2. Hoe zal tewerk gegaan worden?
3. Welke financiële implicaties heeft dit engagement?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
7.2

Vraag 2: Imagocampagne handelscentrum - aanstellen centrummanager.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 28 januari 2019 beslist een bijkomende opdracht
toe te wijzen met betrekking tot de uitrol van een imagocampagne om het handelscentrum te promoten
binnen het verzorgingsgebied.
Tijdens de gemeenteraad van 17 december 2018 werd gesteld dat de huidige marketingcampagne loopt
tot aan de Ronde van Vlaanderen, en dat een lente-actie voorzien is. Deze lente-actie moest nog verder
uitgewerkt worden en had op dat moment reeds 13.000 euro gekost.
Eveneens in zitting van 28 januari 2019 werd beslist de opdracht “aanstellen van een centrummanager”
aan dezelfde dienstverlener te gunnen als voorheen het geval was.
Beide opdrachten (verlengstuk imagocampagne en aanstellen centrummanager) werden gegund aan
respectievelijk dezelfde dienstverlener met als motivatie: “mededinging ontbreekt om technische
redenen”.
Vragen
1. Hoe verhoudt deze nieuwe opdracht (vervolgcampagne) zich tot de basisopdracht (CBS 16.07.2018)?
2. Wat is de rol van vzw Oudenaarde Winkelstad bij deze toewijzing?
3. Vond reeds een evaluatie plaats van de activiteiten die tot dusver georganiseerd werden? In hoeverre
dragen de initiatieven bij tot het doel om mensen van buiten Oudenaarde naar het handelscentrum te
lokken?
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4. Centrummanager: wat is zijn concrete verdienste geweest? Wat houdt zijn nieuwe opdracht in?
5. Op basis waarvan meent het stadsbestuur dat enkel de huidige dienstverleners in staat zouden zijn een
dergelijke opdracht uit te voeren?
De vraag wordt beantwoord door schepen Carine Portois.
8.
8.1

Raadslid Kathy De Rycke
Vraag 1: Signalisatie vrije parkeerplaatsen.

Bij de heraanleg van de Markt werd voorzien in een systeem dat aanduidt hoeveel beschikbare
parkeerplaatsen er zijn op de belangrijkste parkeerterreinen op en rond de Markt. Er werden
signalisatieborden geplaatst komende van de ophaalbrug, de Matthijs Casteleinstraat en de
Minderbroederstraat. Alleen het verkeer komende van het Tacambaroplein wordt niet ingelicht over
eventuele beschikbare plaatsen op de Markt, wat leidt tot onnodig zoekverkeer en frustraties. Het
plaatsen van een signalisatiebord (aanduiden aantal beschikbare parkeerplaatsen op de Markt) ter hoogte
van het Tacambaroplein kan wat dat betreft veel oplossen.
Vraag
1. Zal het stadsbestuur ook op het Tacambaroplein een signalisatiebord voorzien? Indien ja, op welke
termijn kan dit gerealiseerd worden?
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
9.
9.1

Raadslid André Vansteenbrugge
Vraag 1: Aansluiting Ravensdal-Gentstraat.

De Gentstraat is een drukke en snel bereden weg. Sinds enkele jaren is op die verkeersader de aansluiting
met Ravensdal erbij gekomen. Gezien de verkeersdrukte is het oversteken voor voetgangers tussen
Ravensdal en de overkant van de Gentstraat risicovol.
Vraag:
Kan er bekeken worden om hier een bijkomende oversteekplaats met zebrapad aan te leggen?
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
10. Raadslid Dagmar Beernaert
10.1 Vraag 1: Zomerspeelplein.
Op de gemeenteraad van 28 maart 2018 stelde onze sp.a-fractie voor om een zomerspeelplein op de markt
te organiseren. De gemeenteraad reageerde positief op het voorstel, maar achtte de tijd te kort om dit nog
voor de zomer van 2018 te voorzien. Ook de jeugddienst organiseerde een rondvraag over het initiatief
om een zomerspeelplein te organiseren in Oudenaarde.
Daarbij volgend vragen:
1. Wat was het resultaat van de rondvraag van de Jeugddienst?
2. Zal er een zomerspeelplein zijn op of rond de markt van Oudenaarde deze zomer?
a. Zo neen, wat houdt het stadsbestuur tegen dit initiatief te nemen?
b. Zo ja,
i. Waar komt het zomerspeelplein?
ii. Wanneer zal het zomerspeelplein doorgaan?
iii. Hoe zal het zomerspeelplein vorm krijgen (toestellen? Omgeving? Omkadering?)?
De vraag wordt beantwoord door schepen Carine Portois.
10.2 Vraag en voorstel 2: Vragenuurtje inwoners.
Het Decreet Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten en de OCMW’s de opdracht om inwoners zoveel
mogelijk bij het beleid te betrekken. Het is aan de gemeenten om initiatieven te nemen om de participatie
van de burgers te bevorderen. Naast enkele gereglementeerde vormen van burgerparticipatie
(verzoekschriften, adviesraden, volksraadplegingen, etc) kunnen gemeenten vrij kiezen welke
instrumenten zij gebruiken om burgerparticipatie te bevorderen.
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Sp.a Oudenaarde stelt voor om inwoners (al dan niet individueel of in naam van een wijkcomité of een
vereniging) de mogelijkheid te geven om rechtstreeks vragen te stellen of voorstellen te formuleren aan
het schepencollege en de gemeenteraadsleden op een vragenuurtje voor de gemeenteraad. Op die manier
willen we de inwoners meer en rechtstreeks bij de besluitvorming betrekken. De vragen zouden vooraf
schriftelijk moeten worden ingediend (bijv. minstens 14 dagen voor de gemeenteraad) en moeten
betrekking hebben op bevoegdheden van de gemeente.
Daarbij volgende vragen:
1. Welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen om in de toekomst de participatie van de burgers te
bevorderen?
Daarom volgend voorstel:
Met het oog op het verbeteren van burgerparticipatie in onze stad, organiseert stad Oudenaarde een
vragenuurtje voor inwoners voorafgaand aan elke gemeenteraad. Inwoners kunnen via mail of schriftelijk
hun vraag minimaal 14 dagen voor de gemeenteraad kenbaar maken. Op de gemeenteraad kunnen ze hun
vraag of voorstel rechtstreeks en bondig toelichten waarna de gemeenteraad haar visie kenbaar maakt. Het
moet gaan om vragen van algemeen belang.
Vraag en voorstel worden beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
10.3. Vraag 3.: Welzijn OCMW-personeel.
Sinds december werkt het OCMW-personeel in een nieuw systeem van zelfsturende teams. Deze nieuwe
manier van werken zorgt echter voor ongenoegen en brengt het welbevinden van het personeel in gevaar.
Daarbij volgend vragen:
1. Waarom werd dit systeem van zelfsturende teams geïnstalleerd? Wat was de aanleiding hiertoe?
2. Is het stadsbestuur op de hoogte van de malaise bij het personeel als gevolg van de nieuwe manier
van werken?
3. Werd het systeem van de zelfsturende teams vooraf voorgelegd, besproken en goedgekeurd door de
personeelsleden?
4. Wat zal het stadsbestuur doen om het welzijn en welbevinden van het personeel te garanderen.
De vraag wordt beantwoord door schepen Sybille De Vos.
11. Raadslid Vincent Thomaes
11.1 Voorstel 1: Invoeren retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de
verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf'
(elektronische A-kaart.
Toelichting
Tussen juli 2015 en september 2015 besloot het meetbureau van de Dienst Administratieve
Vereenvoudiging tot een meting van de administratieve last voor gemeenten omtrent de aanvragen tot
verlenging van het verblijf van een vreemdeling. Hierin werd zeer nauwkeurig in beeld gebracht wat de
administratieve kosten zijn van een dergelijke verlenging en welke verschillende stappen door de
gemeenten dienen te worden doorlopen alvorens de documenten aan de vreemdeling kunnen worden
afgeleverd. Uit deze meting bleek dat de administratieve afhandeling door de gemeenten beduidend
omslachtiger was voor de verlenging van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister –
tijdelijk verblijf, dan voor de andere verblijfsvergunningen en ongeveer 50 euro bedroeg.
Naar aanleiding van dit onderzoek werd bij wet van 18 december 2016 in de wet van 14 maart 1968 tot
opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12
oktober 1953, een artikel 2§2 ingevoegd. Deze bepaling maakt het mogelijk voor de gemeenten om een
retributie te innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van bepaalde bij koninklijk besluit
vastgelegde verblijfsvergunningen.
Bij koninklijk besluit werd deze wet uitgevoerd op 5 maart 2017 waardoor de gemeente een retributie kan
vestigen op het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, de zogenaamde elektronische A-kaart. Het besluit legde het
maximumbedrag vast op 50 euro.
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Gemeentebesturen kunnen voor bepaalde prestaties en diensten die voor de administratie arbeids- en
tijdsintensief zijn en die in het individueel belang of voordeel zijn van degene die om die prestatie of
dienst verzoekt, een billijke vergoeding vragen. Het vernieuwen, verlengen of vervangen van een
verblijfsvergunning, in casu het afleveren van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister –
tijdelijk verblijf, is een dienstverlening van de gemeente aan de burger waarvoor een retributie kan
worden gevraagd. Deze retributie staat volledig los van de kost voor de materiële aanmaak van de
vreemdelingenkaart.
Het vaststellen van een retributie kadert in het gemeentelijk belang en is uitsluitend gebaseerd op de
bestaande dossierlast en het feit dat de administratieve last voor de gemeente bij de verlenging,
vernieuwing en vervanging van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk
verblijf (elektronische vreemdelingenkaart A) hoog is.
Voorstel van beslissing
Gelet op:
De bestaande retributies die bepaalde onkosten doorrekenen aan de gebruikers.
De financiële toestand van onze gemeente.
De wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor
vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, gestemd door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers op 24 november 2016, gepubliceerd in het Staatsblad op 2 februari 2017.
Het KB van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de gemeenten retributies
kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling van het
maximumbedrag bedoeld in artikel 2§2, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten
betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, goedgekeurd in
de ministerraad van 24 februari 2017, gepubliceerd in het Staatsblad van 20 maart 2017.
De Grondwet die bij artikels 41, 162 tweede lid 2° en 170 §4 fiscale autonomie verleent aan de
gemeenten.
Artikel 40 decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke
belastingen en retributies.
Artikel 41, tweede lid, 14° van het decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat deze bevoegdheid niet aan het
college van burgemeester en schepenen kan worden gedelegeerd.
Het KB van 5 maart 2017 dat het maximumbedrag voor deze retributie vastlegt op 50 euro.
Vraagt onze fractie aan de gemeenteraad van Oudenaarde te beslissen tot het invoeren van een
retributiereglement voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van
inschrijving in het vreemdelingenregister - tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart).
Besluit:
De gemeenteraad van Oudenaarde beslist een retributiereglement in te voeren voor het vernieuwen,
verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
– tijdelijk verblijf' (elektronische A-kaart), met volgende artikelen:
Artikel 1
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een retributie gevestigd
op het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning 'bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf: de elektronische A- kaart.
Artikel 2
De retributie bedraagt 50 euro per persoon en kan slechts eenmaal per kalenderjaar worden geïnd.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient bij de aanvraag van de vernieuwing, verlenging
of vervanging van de elektronische A-kaart te worden betaald, hetzij elektronisch of via overschrijving.
De retributie is niet terugbetaalbaar.
Een afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid.
Aangezien schepen Stefaan Vercamer, verantwoordelijk voor deze materie, niet aanwezig is, wordt
voorgesteld het voorstel uit te stellen tot de gemeenteraad van maart. Het raadslid gaat daarmee akkoord.
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11.2 Vraag 2: Shuttlebus centrum.
In verband met het verlengen van het huurcontract voor de shuttlebus, is mijn vraag of er rekening kan
gehouden worden met gebruik van deze dienst door mindervalide personen (lees: rolstoelgebruikers).
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
De voorzitter sluit de vergadering om 21u20.
Goedgekeurd in zitting van 25 maart 2019.
Algemeen directeur,

De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

L. CNUDDE

