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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 29 APRIL 2019 OM 19.00 UUR

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, 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

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Bestuursakkoord 2019-2024.

Raadslid Dagmar Beernaert vervoegt de zitting om 19u06.
Raadslid Mathieu Mas vervoegt de zitting om 19u13.

De gemeenteraad neemt kennis van het bestuursakkoord met 20 stemmen voor en 11 onthoudingen.

Stemden voor: 20: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, 
Sybille De Vos, Carine Portois, Danny Lauweryns, Franka Bogaert; Murat Yurtay, Julie Dossche, Tineke 
Van hooland, Robbin De Vos en Kurt Vandeputte) + CD&V (6: Stefaan Vercamer, Cindy Franssen, 
Lieven Cnudde, Mathieu De Cock, Mathieu Mas en Christine Vandriessche) + Vlaams Belang (1: 
Vincent Thomaes)
Onthielden zich: 11: Groen (6: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer, Eva Pycke, Maud 
Wybraeke en Eric Meirhaeghe) + N-VA (3: Kristof Meerschaut, Boris Labie en Kathy De Rycke) + SP.A 
(2: André Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert)

2. IMWV. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 25 juni 2019.

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat de stad aangesloten is bij het samenwerkingsverband IMWV,
Gelet op de brief dd. 25 maart 2019, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene 
jaarvergadering van IMWV op dinsdag 25 juni 2019 met als agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. a.  Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018

b.  Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2018
c.  Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018

3. Verslag van de commissaris (lid IBR)
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
6. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
7. Evaluatie legislatuur 2013-2018
8. Gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband IMWV te beëindigen
9. Varia en mededelingen

Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene jaarvergadering van IMWV op dinsdag 25 juni 2019 goed.
Artikel 2. Raadslid Robbin De Vos, voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger van 
de stad of raadslid Christine Vandriessche, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die aan de algemene 
jaarvergadering zal deelnemen, op te dragen zijn/haar stemgedrag at te stemmen op de beslissingen, 
genomen in de gemeenteraad van heden
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Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 
en brengt er IMWV van op de hoogte.

3. Sociale Huisvestingmaatschappij Vlaamse Ardennen. Voordragen van een kandidaat-
bestuurder en een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de stad aandeelhouder is van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019 dient overgegaan tot 
de aanduiding van een kandidaat-bestuurder en een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de 
sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen;
Gelet op de brief van 27 maart 2019 van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen waarbij 
de stad wordt gevraagd een kandidaat-bestuurder en een vaste vertegenwoordiger aan te duiden
Gelet op de gecoördineerde statuten van de SHM Vlaamse Ardennen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. Raadslid Danny Lauweryns, wonende Monseigneur Lambrechtstraat 30 in 9700 Oudenaarde 
wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder van de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen 
tot het einde van de legislatuur 2019-2024.
Artikel 2. Raadslid Mathieu Mas., wonende Georges Lobertstraat 66 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 de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
Artikel 3.. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 
en brengt er de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, Sint-Jozefsplein 18 in 9700 
Oudenaarde van op de hoogte.

4. Zefier cvba. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 13 juni 2019 en 
aanduiden van een volmachtdrager en plaatsvervanger.

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat de stad vennoot is van Zefier cvba (voorheen FIGGA);
Gelet op de brief van Zefier cvba dd. 4 februari 2019, waarbij de stad wordt gevraagd een volmachtdrager 
en een plaatsvervangende volmachtdrager aan te duiden in de algemene vergadering van Zefier cvba;
Gelet op de brief dd. 18 maart 2019, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene 
jaarvergadering van Zefier cvba op donderdag 13 juni 2019 met als agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen

Gelet op het decreet lokaal 
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van Zefier cvba op donderdag 13 juni 2019 
goed.
Artikel 2. Duidt raadslid Franka Bogaert voor de legislatuur 2019-2024 aan als volmachtdrager van de 
stad en schepen John Adam als plaatsvervangend volmachtdrager om deel te nemen aan de algemene 
vergaderingen van Zefier cvba.
Artikel 3. Draagt de volmachtdrager die aan de algemene vergadering zal deelnemen, op zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen, genomen in de gemeenteraad van heden
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 
en brengt er Zefier cvba van op de hoogte.

5. IGS Westlede. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 5 juni 2019.

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale voor crematoriumbeheer IGS Westlede;
Gelet op de brief dd. 5 april 2019, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene 
jaarvergadering van IGS Westlede op woensdag 5 juni 2019 met als agenda:
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1. Goedkeuring verslagen algemene vergadering 04.12.2018 en buitengewone algemene 
vergadering 19.03.2019

2. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2018
3. Evaluatierapport
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Aanstelling commissaris-revisor voor de periode 2019-2021
6. Remuneratieverslag
7. Vaststelling zitpenning bestuurders

Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op woensdag 5 juni 2019 
goed.
Artikel 2. Raadslid Christine Vandriessche, voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als 
vertegenwoordiger van de stad of raadslid Danny Lauweryns, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die 
aan de algemene vergadering zal deelnemen, op te dragen haar/zijn stemgedrag at te stemmen op de 
beslissingen, genomen in de gemeenteraad van heden
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 
en brengt er IGS Westlede van op de hoogte.

6. SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 26 juni 2019.

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat de stad aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijk samenwerkingsverband in de 
vorm van een dienstverlenende vereniging;
Gelet op de brief dd. 9 april 2019, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene 
vergadering van SOLVA op woensdag 26 juni 2019 met als agenda:

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

oprichting algemeen comité
10. Code van goed bestuur
11. Uitzendarbeid

Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van SOLVA op woensdag 26 juni 2019 goed.
Artikel 2. Raadslid Mathieu De Cock, voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger 
van de stad of raadslid Murat Yurtay, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die aan de algemene 
vergadering zal deelnemen, op te dragen zijn stemgedrag at te stemmen op de beslissingen, genomen in 
de gemeenteraad van heden
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing 
en brengt er SOLVA van op de hoogte.

STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

7. Aanduiden van een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger in het 
Beheerscomité van de interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen.

De Gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2004 waarbij de statuten van de Interlokale 
Vereniging voor Bibliotheken Vlaamse Ardennen, bestaande uit de gemeenten Brakel, Kluisbergen, 
Maarkedal, Oudenaarde, Ronse en Wortegem-Petegem  werden goedgekeurd;
Gelet op artikel 10 van de statuten dat bepaalt dat de leden in het beheerscomité uitsluitend kunnen 
vertegenwoordigd worden door de burgemeester, schepenen of gemeenteraadsleden;
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Overwegende dat wij, naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019 -2024, dienen over te gaan  tot de 
aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger die namens de stad Oudenaarde  zal optreden in 
het Beheerscomité;
Gelet op de statuten van het Bibliotheeksamenwerkingsverband Vlaamse Ardennen;
BESLUIT : eenparig
Artikel 1: De heer Stefaan Vercamer, schepen, wonende Generaal Merchierstraat 37 te 9700 Oudenaarde 
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad in het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging 
voor Bibliotheken Vlaamse Ardennen.
Artikel 2: Mevrouw Sybille De Vos, schepen, wonende Riedekens 95 te 9700 Oudenaarde wordt 
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad  in het Beheerscomité van de Interlokale 
Vereniging voor Bibliotheken Vlaamse Ardennen.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN

8. Erediensten. Rekening boekjaar 2018 van de verschillende kerkfabrieken

De Gemeenteraad, 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en 
werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54 en 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, en latere wijzigingen, houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
kerkbesturen van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 39 tot en met artikel 44;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur 
dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekeningen 2018 van alle Oudenaardse kerkfabrieken via Religiopoint online 
ingediend werden op 8 maart 2019;
Gelet op artikel 55 §2, 2de alinea van het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten waarbij de Gemeenteraad advies dient uit te 
brengen binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van de jaarrekening bij de 
gemeenteoverheid;
Gelet op de beslissing van volgende kerkraden met betrekking tot het afsluiten van de jaarrekening 
boekjaar 2018 :

- de kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 14 januari 2019 
- de kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 21 januari 2019  
- de kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 24 januari 2019
- de kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 30 januari 2019
- de kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 22 januari 2019
- de kerkraad Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 23 januari 2019
- de kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 4 januari 2019
- de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 22 januari 2019
- de kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 17 januari 2019
- de kerkraad Sint-Jozef Oudenaarde dd. 25 januari 2019
- de kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 22 januari 2019
- de kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 29 januari 2019
- de kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 19 februari 2019
- de kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 31 januari 2019
- de kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 28 januari 2019;

Gelet op artikel 42 en artikel 43 van het Gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Artikel 1: De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de beslissing van volgende kerkraden houdende 
vaststelling van de jaarrekening 2018 :

- de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) met een exploitatieoverschot van 
4.994,67 euro

- de kerkfabriek Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) met een exploitatieoverschot van 1.701,09 
euro en een investeringsoverschot van 7.500,00 euro

- de kerkfabriek Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) met een exploitatieoverschot van 2.399,67 
euro
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- de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) met een exploitatieoverschot van 2.136,68 
euro

- de kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) met een exploitatieoverschot van 
1.495,53 euro

- de kerkfabriek Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) met een exploitatieoverschot van 99.528,29 euro 
en een investeringstekort van 1.799,88 euro

- de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) met een exploitatieoverschot van 5.587,14 
euro

- de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) met een exploitatieoverschot 
van 543,92 euro en een investeringsoverschot van 20.666,57 euro

- de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) met een exploitatieoverschot van 3.412,11 
euro

- de kerkfabriek Sint-Jozef Oudenaarde met een exploitatieoverschot van 2.128,39 euro
- de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) met een exploitatieoverschot 13.579,44 euro
- de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) met een exploitatieoverschot van 447,12 euro
- de kerkfabriek Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) met een exploitatieoverschot van 9.844,05 

euro en een investeringsoverschot van 6.450,37 euro
- de kerkfabriek Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) met een exploitatieoverschot van 3.494,94 

euro
- de kerkfabriek Sint-Walburga met een exploitatieoverschot van 14.636,07 euro.

Artikel 2: Dit besluit dient gehecht aan de jaarrekening 2018 van voornoemde kerkfabrieken.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer provinciegouverneur van 
Oost-Vlaanderen, het Centraal Kerkbestuur, het bisdom, de respectievelijke kerkbesturen en de gemeente 
Kluisbergen (kerkfabriek Sint-Martinus Melden).

9. Kennisgeving van het Ministerieel Besluit houdende erkenning van de samenvoeging van de 
parochie Sint-Jozef te Oudenaarde met de te behouden parochie Sint-Walburga, eveneens te 
Oudenaarde

De gemeenteraad neemt eenparig kennis.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

10. Heraanleg Einestraat en Lappersfort - bestek nr. W00502017. Bekrachtigen van de 
collegebeslissing dd° 25 maart 2019 houdende goedkeuring van de eindafrekening.

De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming ten bedrage van 247.858,00 EUR excl btw en de plaatsingsprocedure van de 
opdracht “Heraanleg Einestraat en Lappersfort”, met name de openbare procedure;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018 betreffende de 
goedkeuring van de gunning van deze opdracht aan bvba Cochuyt-De Smet, Krommewege 39 te 9990 
Maldegem ten bedrage van 326.729,30 EUR excl. btw;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 houdende bekrachtigen van het besluit van 
het college van burgemeester van 29 januari 2018 betreffende de goedkeuring van de gunning;                    
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2019 betreffende de 
goedkeuring van de eindafrekening ten bedrage van 382.692,14 EUR excl. btw en incl herziening;
Overwegende dat het voetpad in de Burgschelde ( kant Einestraat) aansluitend op het kruispunt 
Lappersfort – Burgschelde in slechte staat verkeerde, dat geopteerd is om dit voetpad bijkomend her aan 
te leggen, dit voor een bedrag van 43.563,70 EUR excl btw;
Overwegende dat de eindafrekening het gunningsbedrag met 15,57% overschrijdt (exclusief 
5.096,37 EUR prijsherzieningen); dat de eindafrekening bijgevolg dient bekrachtigd door de 
gemeenteraad;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht vastgelegd is in het investeringsbudget, op 
jaarbudgetrekeningen GBB-I-BIA 0200-00 2240007 ( wegeniswerken) en  GBB-I-BIA 0310-00 2280007 
( rioleringswerken); 
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;
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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 artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2019 houdende 
goedkeuring van de eindafrekening voor de opdracht “Heraanleg Einestraat en Lappersfort”, ten bedrage 
van 382.692,14 EUR excl. btw en incl herziening wordt bekrachtigd.
Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht is vastgelegd in het investeringsbudget, op jaarbudgetrekeningen 
GBB-I-BIA 0200-00 2240007 ( wegeniswerken) en  GBB-I-BIA 0310-00 2280007 ( rioleringswerken).

11. Stedelijke sporthal Rodelos. Herstellen valput turnzaal. Bekrachtigen van de 
toewijzingsbeslissing dd° 4 maart 2019.

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat tijdens het verbouwen van de Stedelijke Sporthal Rodelos werd vastgesteld dat de 
bestaande valput in de turnzaal niet meer waterdicht is met als gevolg dat de valmatten volledig 
doorgeroest en beschimmeld zijn;
Overwegende dat de valput dient te worden hersteld teneinde een keuring te kunnen verkrijgen en de 
turnzaal in gebruik te kunnen nemen;
Overwegende dat de valput werd geplaatst door de fima Eurogym, Gentsesteenweg 309-Unit D14 te 9120 
Haasdonk; dat gezien de kennis m.b.t. de valput en het gebruik van de exacte vervangmiddelen het 
opportuun is dat het herstel door dezelfde firma wordt uitgevoerd;
Overwegende dat herstel kan uitgevoerd worden door de firma Eurogym tegen de voorwaarden vermeld 
in de offerte dd° 21/8/2018 t.b.v. 17.880,00 EUR excl. btw of 21.634,80 EUR incl. 21% btw en dit 
overeenkomstig de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 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 dd° 4 maart 2019 betreffende de 
goedkeuring gunning aan de fima Eurogym, Gentsesteenweg 309-Unit D14 te 9120 Haasdonk, tegen de 
voorwaarden vermeld in de offerte dd° 21/8/2018 t.b.v. 17.880,00 EUR excl. btw of 21.634,80 EUR incl. 
21% btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 0740-03/2210007 (actie GBB-I-SPOR);
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 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 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 het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en 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 artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit: eenparig



96

Artikel 1: Met betrekking tot de opdracht inzake “Stedelijke Sporthal Rodelos: herstellen valput turnzaal” 
wordt de collegebeslissing dd° 4 maart 2019 houdende toewijs aan de fima Eurogym, Gentsesteenweg 
309-Unit D14 te 9120 Haasdonk tegen de voorwaarden vermeld in de offerte dd° 21/8/2018 t.b.v. 
17.880,00 EUR excl. btw of 21.634,80 EUR incl. 21% btw bekrachtigd.

12. Restauratie bedevaartsoord en kapel van Kerselare. Voorafgaand onderzoek. Bekrachtigen 
collegebeslissing dd° 01/04/2019 houdende goedkeuren betalen stadsaandeel in het ereloon.

De gemeenteraad,
Overwegende dat het bedevaartsoord en kapel OLV van Kerselare eigendom zijn van de Kerkfabriek 
OLV Geboorte ( Pamele);
Gelet op hun bescherming als monument bij Ministerieel Besluit van 08 oktober 2009;
Gelet op de beslissing van de kerkfabriek OLV Geboorte ( Pamele) van 12 november 2009 houdende 
overnemen jegens VZW Bedevaartsoord Kerselare van de bestaande overeenkomst met 
architectuurstudio De Schacht &Partners bvba, Poekestraat 1 te 8755 Ruiselede houdende restauratie;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 20 februari 2017 houdende gunstig adviseren van het 
ontwerp en de raming van ”restauratie van het bedevaartsoord en kapel OLV van Kerselare  - fases 1 en 
2” en betalen aan de kerkfabriek OLV Geboorte van 57.708,66 EUR aan architectuurstudio De Schacht 
verschuldigd ereloon ; dit als voorschot op de door de stad verschuldigde restauratiepremie;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 11 augustus 2017 houdende 
met betrekking tot de ”  opmaak van het beheersplan” goedkeuren van de betaling aan de kerkfabriek  
OLV Geboorte van 8.132,50 EUR zijnde het verschil van het aan het architectenbureau De Schacht 
verschuldigd ereloon ( 28.132,50 EUR) en de onderzoekspremie van Onroerend Erfgoed ( 20.000 EUR);   
Overwegende dat bijkomend onderzoek dient uitgevoerd naar materiaaltechnische schade en schade na 
constructieve problemen;
Overwegende dat door de kerkfabriek OLV Geboorte bij Onroerend Erfgoed een onderzoekspremie voor 
“ bijkomend onderzoek “ is aangevraagd;
Gelet op het besluit dd° 29 augustus 2017 van het afdelingshoofd “ Beheer “ van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed waarbij een onderzoekspremie ten bedrage van 19.011,90 EUR wordt goedgekeurd ;
Gelet op de volgende ingekomen facturen mbt de uitgevoerde bijkomende onderzoeken:
-) Studiebureau ABG Consulting bvba tbv 3.008,54 EUR incl 21 % btw;
-) Studieburomouton bvba  tbv 19.447,60 EUR incl. 21 % btw;
-) Studieburomouton bvba tbv 10.874,27 EUR incl. 21 % btw;
Overwegende dat de definitieve onderzoekspremie bepaald wordt op 80 % van de facturen 
ABG Consulting tbv 3.008,54 EUR + Studieburomouton  tbv 19.447,60 EUR = 22.456,14 EUR x 80 % = 
17.964,91 EUR;
Overwegende dat  de  kerkfabriek OLV Pamele niet de nodige middelen heeft om het verschil tussen het 
bovengenoemd totaal verschuldigde  ereloon en de onderzoekspremie Onroerend Erfgoed op zich te 
nemen zijnde 33.330,41 EUR ( erelonen ) – 17.964,91 EUR ( onderzoekspremie ) = 15.365,50 EUR; dat 
de stad bijgevolg het saldo van de kosten op zich dient te nemen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 01 april  2019 houdende de 
betaling aan de kerkfabriek OLV Geboorte ( Pamele) van 15.365,50 EUR zijnde het verschil van de aan 
de studiebureau’s verschuldigde erelonen (33.330,41 EUR) en de onderzoekspremie van Onroerend 
Erfgoed (17.964,91 EUR);
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in het budget van 2019 op jaarbudgetrekening GBB-
I-BIA  0790-00/6640000;  
Gelet op het visum van de financieel directeur  dd° 29 maart 2019  met nr.  2019/03-51;
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: met 25 stemmen voor en 6 onthoudingen
Artikel 1. Met betrekking tot het dossier “ voorafgaand onderzoek houdende restauratie van het 
bedevaartsoord en kapel te Kerselare “ wordt de beslissing van het schepencollege dd° 01 april 2019 
houdende de betaling aan de kerkfabriek OLV Geboorte ( Pamele) van 15.365,50 EUR zijnde het verschil 
van de aan de studiebureau’s verschuldigde erelonen (33.330,41 EUR) en de onderzoekspremie van 
Onroerend Erfgoed (17.964,91 EUR) bekrachtigd.
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Artikel 2. De nodige kredieten zijn voorzien  in het budget van 2019 op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA  
0790-00/6640000.

Stemden voor: 25: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, 
Sybille De Vos, Carine Portois, Danny Lauweryns, Franka Bogaert; Murat Yurtay, Julie Dossche, Tineke 
Van hooland, Robbin De Vos en Kurt Vandeputte) + CD&V (6: Stefaan Vercamer, Cindy Franssen, 
Lieven Cnudde, Mathieu De Cock, Mathieu Mas en Christine Vandriessche) + Groen (6: Elisabeth 
Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer, Eva Pycke, Maud Wybraeke en Eric Meirhaeghe)
Onthielden zich: 6: N-VA (3: Kristof Meerschaut, Boris Labie en Kathy De Rycke) + SP.A (2: André 
Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert) + Vlaams Belang (1: Vincent Thomaes)

13. Sint-Amanduskerk te Heurne. Vervangen van de verwarmingsinstallatie. Bekrachtigen van de 
collegebeslissing dd° 08/04/2019 houdende gunstig adviseren van de eindafrekening.

De gemeenteraad,
Gelet de beslissing van de kerkfabriek Sint-Amandus Heurne  dd° 09 november 2018 houdende toewijs 
van de werken “ Sint-Amanduskerk te Heurne.Vervangen van de verwarmingsinstallatie”  aan VMH, 
Szamotulystraat 13 te 8700 Tielt ten bedrage van 15.244,69 EUR excl btw of 18.446,08 EUR incl btw ( 
korting 2 % inbegrepen); 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 26 november 2018 houdende 
gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Amandus Heurne  dd° 09 november 2018 
houdende toewijs van de werken aan NV VMH, Szamotulystraat 13 te 8700 Tielt ten bedrage van 
15.244,69 EUR excl btw of 18.446,08 incl btw ( korting 2 % inbegrepen);
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad  dd° 17 december 2018 houdende bekrachtigen van de 
collegebeslissing dd° 26 november 2018 houdende gunstig adviseren van de toewijs; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 08 april 2019 houdende 
gunstig adviseren van de eindafrekening ten bedrage van  17.132,89 EUR excl btw of  20.730,80 EUR 
incl btw ;
Overwegende dat volgende meerwerken uitgevoerd zijn ten bedrage van 2.284,72 EUR meerbepaald:
-) uitbraak van de bestaande mazoutketel; 
-) plaatsen van gegalvaniseerde beschermplaten boven gasleiding;
Overwegende dat de eindafrekening ( 20.730,80 EUR incl btw) het gunningsbedrag ( 18.446,08 EUR incl 
btw) met 11,24 % overschrijdt; dat de eindafrekening dient bekrachtigd door de gemeenteraad;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Amandus Heurne niet over de nodige middelen beschikt zodanig 
dat de stad de investering volledig dient te dragen;
Overwegende dat ter betaling van deze uitgave voldoende kredieten beschikbaar zijn op het 
investeringskrediet 2019, op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790 00 6640000; 
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  “ Sint-Amanduskerk te Heurne. Vervangen van de verwarmingsinstallatie “ 
wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 08 april 2019 houdende gunstig 
adviseren van de eindafrekening ten bedrage van  17.132,89 EUR excl btw of  20.730,80 EUR incl btw 
bekrachtigd.
Artikel 2.  deze uitgave wordt verrekend met de kredieten beschikbaar op het investeringskrediet 2019, op 
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790 00 6640000.

14. Stadsverkaveling Diependale : aanleg openbare verlichting en laagspanning. Goedkeuren van 
de lastvoorwaarden en de raming t.b.v. 41.025,80 EUR.

De gemeenteraad, 
Overwegende dat in het kader van de aanleg van de stadsverkaveling Diependale het laagspanningsnet en 
het openbaar verlichtingsnet dient aangelegd te worden zodat de appartementen en woningen kunnen 
worden aangesloten;
Gelet op de raming t.b.v. 41.025,80 EUR (excl. btw);
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Overwegende dat de wijze van gunnen als volgt wordt bepaald : onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het budget dat is voorzien  op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0670-00 2289007 –  en GBB-I-
BIA 0640-00 2289007 van het  investeringsbudget 2019;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 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, artikel 42 §1,1 d ii;
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 wijzi 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. De aanleg van het laagspanningsnet en het openbaar verlichtingsnet in de stadsverkaveling 
Diependale wordt goedgekeurd met een raming t.b.v. 41.025,80 EUR (excl.btw).
Artikel 2. De werken worden gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2019 op de budgetcodes 
GBB-I-BIA 0670-00 2289007  en GBB-I-BIA 0640-00 2289007.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van 15 % 
voortvloeien boven de goedgekeurde gunning.

15. Vaddenhoek. Kosteloze grondafstand met het oog op de inlijving bij het openbaar domein. 
Vaststellen van de voorwaarden.  

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd 16 juli 2012 houdende afgeven 
van een verkavelingsvergunning aan  dhr. José Van Innis en mevr. Marie De Temmerman wonende 
Heurnestraat 253 te 9700 Oudenaarde, voor het perceel gelegen Vaddenhoek met kadastrale omschrijving 
Oudenaarde, 9e afdeling Heurne, sectie A nr 324b;
Overwegende dat in bovengenoemde verkavelingsvergunning de voorwaarde is opgenomen dat de 
woningen dienen voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel, dat voor de aanleg van riolering een 
strook dient te worden ingelijfd bij het openbaar domein.  Deze grondafstand is kosteloos; 
Overwegende dat het bijgevolg om reden van openbaar nut, namelijk het aanleggen van een gescheiden 
riolering, en in uitvoering van de bovengenoemd verkavelingsvoorschrift het aangewezen is dat het 
perceel grond gelegen Vaddenhoek, kadastraal gekend 9e afdeling Oudenaarde - Heurne, sectie A,  nr. 
324G P0000 met een oppervlakte van 82,48 m² en eigendom van dhr. José Van Innis en mevr. Marie De 
Temmerman wonende Heurnestraat 253 te 9700 Oudenaarde kosteloos afgestaan wordt aan de stad 
Oudenaarde;
Gelet op het  afbakeningsplan dd° 26 november 2018 opgemaakt door beëdigd  landmeter-expert dhr. 
Noël Martens te Oudenaarde met voornoemd perceel met een oppervlakte van 82.48 m²  in het roze 
aangeduid ( lot A);
Gelet op de ontwerp-akte van kosteloze grondafstand opgemaakt door de geassocieerde notarissen Van 
Innis & De Wever, Dorpsstraat 7 te 9750 Kruisem;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De kosteloze grondafstand met het oog op het inlijven bij het openbaar domein van het  perceel 
grond gelegen te Heurne, Vaddenhoek, kadastraal gekend 9e afdeling Oudenaarde – Heurne, sectie A, nr. 
324G P0000 eigendom van de heer en mevrouw José Van Innis en Marie De Temmerman, Heurnestraat 
253 18 te 9700 Oudenaarde, met een oppervlakte van 82,48 m² zoals afgebeeld  op het in bijlage 
geviseerd afbakeningsplan wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van deze 
beslissing.
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16. Verbindingsriolering Rietgracht. Goedkeuring bovengrondse innemingen door Aquafin.

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 05 november 2018 houdende goedkeuring van het 
ontwerp, de raming en het stadsaandeel met betrekking tot de opdracht “Ontkoppelen 
verbindingsriolering Rietgracht-Aquafinproject 22.812”;
Overwegende dat bij de realisatie van bovenvermeld project een toegangsgebouw wordt opgericht in de 
Hofstraat op het domein van de stad waardoor het aangewezen is om een deel van dit perceel over te 
dragen aan Aquafin NV;
Overwegende dat betreffende het vernieuwen van de bestaande waterkeringsconstructie en het aanleggen 
van waterzuiveringsinfrastructuur ter hoogte van het pompstation op de Rode Los bovengrondse 
innemingen worden verleend aan Aquafin NV; dat het pompstation in kwestie in 2001 reeds kosteloos 
werd overgedragen aan de Vlaamse Milieumaatschappij;
Overwegende dat het in totaal vier bovengrondse innemingen betreft zoals aangeduid op bijgevoegde 
plans, kosteloos over te dragen door de stad aan Aquafin NV:

1) bovengrondse inneming van 3.390 m², deel van perceel sectie A, nummer 234/02FP0000;
2) bovengrondse inneming van 290 m², deel van perceel sectie A, nummer 234/02R2P0000 en 

234K2;
3) bovengrondse inneming van 328 m², deel van perceel sectie A, nummer 236LP0000;
4) bovengrondse inneming van 69 m², deel van perceel sectie B, nummer 321/02P0000;

Gelet op de ontwerpakte;
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 ontwerpakte met betrekking tot de kosteloze overdracht 
van de stad aan Aquafin NV, met betrekking tot:

1) bovengrondse inneming van 3.390 m², deel van perceel sectie A, nummer 234/02FP0000;
2) bovengrondse inneming van 290 m², deel van perceel sectie A, nummer 234/02R2P0000 en 

234K2;
3) bovengrondse inneming van 328 m², deel van perceel sectie A, nummer 236LP0000;
4) bovengrondse inneming van 69 m², deel van perceel sectie B, nummer 321/02P0000;

Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing.

17. Leveren en plaatsen verlichtingsmasten op de rugbyterreinen. Goedkeuren van de 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

De gemeenteraad,
Overwegende dat op 04 april 2018 de werken voor de aanleg van twee rugbyvelden aan de Aalststraat 
werden aangevat door de firma Krinkels uit Londerzeel; dat de uitvoering in verschillende fasen gebeurt 
teneinde Rhinos Rugbyclub in de mogelijkheid te stellen de bouw van een clubgebouw te realiseren;
Overwegende dat inherent aan deze aanleg ook verlichtingsmasten op de rugbyterreinen dienen geplaatst 
zodat, zoals ook vermeld in de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning van 09 februari 2018 van het 
departement omgeving Oost-Vlaanderen, de activiteiten op de rugbyvelden ook ’s avonds zouden kunnen 
plaats vinden;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen verlichtingsmasten op 
rugbyterreinen” een bestek met nr. W58832018 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 76.000 EUR (exclusief BTW) of 
91.960 EUR (inclusief BTW);
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 GBB-I-SPOR 0740-03 2220007;
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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°;
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: met 19 stemmen voor en 12 onthoudingen
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. W58832018 en de raming voor de opdracht 
“Leveren en plaatsen verlichtingsmasten op rugbyterreinen”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 76.000 EUR (exclusief BTW) of 91.960 EUR (inclusief BTW).
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 
GBB-I-SPOR 0740-03 2220007.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 
aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 
% voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

Stemden voor: 19: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, 
Sybille De Vos, Carine Portois, Danny Lauweryns, Franka Bogaert; Murat Yurtay, Julie Dossche, Tineke 
Van hooland, Robbin De Vos en Kurt Vandeputte) + CD&V (6: Stefaan Vercamer, Cindy Franssen, 
Lieven Cnudde, Mathieu De Cock, Mathieu Mas en Christine Vandriessche))
Onthielden zich: 12: Groen (6: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer, Eva Pycke, Maud 
Wybraeke en Eric Meirhaeghe) + N-VA (3: Kristof Meerschaut, Boris Labie en Kathy De Rycke) + SP.A 
(2: André Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert) + Vlaams Belang (1: Vincent Thomaes

18. Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2019 - bestek nr. W00162019. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze.

De gemeenteraad,
Overwegende dat het aangewezen is om gedurende het dienstjaar 2019 een aantal voetpaden aan te leggen 
en te herstellen;
Gelet op het bestek met nr. W00162019 in het kader van de opdracht  “Aanleg en herstel van voetpaden - 
dienstjaar 2019 ”;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 630.212,00 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;



101

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. W00162019 en de raming voor de opdracht 
“Aanleg en herstel van voetpaden - dienstjaar 2019 ”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt 630.212,00 EUR excl BTW.
Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien is in het investeringsbudget van 2019, op 
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA  0200-00/2240007.
Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen kan aan de overeenkomst iedere wijziging 
aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 
15 % voortvloeien boven de goedgekeurde raming.

19. Aanstellen landschapsbureau voor heraanleg historische tuin Zwartzusterklooster - bestek nr 
58842019. Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd° 15/04/2019.

De Raad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden, de raming, ten bedrage van 36.600 EUR (exclusief BTW) of 44.286 EUR (inclusief 
BTW), en de plaatsingsprocedure van de opdracht “Aanstellen landschapsbureau voor heraanleg 
historische tuin Zwartzusterklooster”, met name de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 april 2019 betreffende de 
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Aanstellen landschapsbureau voor heraanleg historische 
tuin Zwartzustrklooster” aan TV BVVR Omgeving, Uitbreidingsstraat 390 te 260 Berchem (Antwerpen), 
tegen het ereloonpercentage van 7,50 % of op een geraamde uitvoering 45.750 EUR (exclusief BTW) of 
55.357,50 EUR (inclusief BTW);
Overwegende dat de toewijs de raming overschrijdt zodanig dat bekrachtiging van de toewijzings-
beslissing door de gemeenteraad noodzakelijk is;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2019 op de budgetcode GBB-I-
BIA 0680-00 2140007 en bijkomend budget te voorzien in 2020;
Gelet op het visum afgeleverd door de financieel directeur op 10 april 2019, nummer 2019/04-62;
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°;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurs-
handelingen, 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 artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot de opdracht “Aanstellen landschapsbureau voor heraanleg historische tuin 
Zwartzusterklooster”, wordt de collegebeslissing dd° 15 april 2019 houdende toewijs aan TV BVVR 
Omgeving, Uitbreidingsstraat 390 te 2600 Berchem (Antwerpen), bekrachtigd.
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Artikel 2. 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 toewijs.

BESTUUR SPORT

20. Interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Goedkeuring verslag algemene 
vergadering ILV Burensportdienst Vlaamse Ardennen in Kruisem.

De Gemeenteraad, 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2004 houdende de overeenkomst betreffende de 
oprichting van een Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen en in het bijzonder op 
artikel 14 van de overeenkomst;
Overwegende dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd wordt 
aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie;
Overwegende dat de interlokale vereniging de rekening aan de participerende gemeenten en provincie 
uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande werkjaar bezorgt;
Overwegende dat de jaarrekening goedgekeurd is in de gewone meerderheid van de gemeenteraden van 
de deelnemende gemeente en de provincieraad van de provincie ze goedkeurt;
Overwegende dat het eventueel positief resultaat van de rekening in de vereniging blijft en wordt 
aangewend voor de realisatie van de doelstelling van de vereniging;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Het verslag van de algemene vergadering ILV Burensportdienst Vlaamse Ardennen, het 
werkingsverslag 2018 en planning 2019 wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de gemeentelijke sportdienst, de 
sportdienst van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de penningmeester van de Interlokale 
Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

21. Vervoerregio Vlaamse Ardennen - Toetreding tot de Vervoerregioraad.

De Gemeenteraad, 
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van decreet 
betreffende de basisbereikbaarheid;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het grondgebied 
van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s;
Gelet dat bij die afbakening de stad Oudenaarde deel uitmaakt van de vervoerregio Vlaamse Ardennen;
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden opgemaakt; 
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten 
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
Overwegende dat de steden en gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op 
deze wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de 
regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het openbaar 
vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van 
maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden 
bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van 
regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de 
vervoerregio;
Overwegende dat het engagement voor de stad het volgende inhoudt: actief participeren aan de werking 
en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen 
mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
Besluit: eenparig
Artikel 1 – De schepen bevoegd voor Mobiliteit is de vertegenwoordiger van de stad in de 
Vervoerregioraad van de vervoerregio Vlaamse Ardennen. De burgemeester zal desgevallend als zijn 
plaatsvervanger optreden.
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Art. 2 – De mobiliteitsambtenaar is de ambtelijke vertegenwoordiger van de stad in de vervoerregio 
Vlaamse Ardennen. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen 
bij te wonen.
Art. 3 – De stad engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de 
vervoerregio Vlaamse Ardennen. Alle gegevens die de stad heeft verzameld voor de opmaak van het 
gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de 
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de 
voorbereiding van concrete projecten
Art. 4 – Het College van Burgemeester en Schepenen wordt  belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 5 – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Vlaamse 
Ardennen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 80, 9000 Gent.

22. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: P-plaatsen 
voorbehouden voor personen met handicap in de Ruttemburgstraat en de Langbeenstraat.

De Gemeenteraad, 
Gelet op het decreet van lokaal bestuur 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 
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: In de Ruttemburgstraat t.h.v. nr. 11 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met 
een handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 2:  In de Ruttemburgstraat t.h.v. nr. 18 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met 
een handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 3: In de Langbeenstraat t.h.v. nr. 12 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een 
handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

23. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende zuidzijde 
Markt.

De gemeenteraad,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het gemeentelijk mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.
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Besluit: eenparig
Artikel 1
Ter hoogte van de zuidzijde van de Markt wordt een vervoersfilter toegepast waardoor het doorgaand 
verkeer in het centrum wordt gemeden. De doorgang wordt gesignaleerd door een verkeersbord C3. 
Een aantal uitzonderingen kunnen de doorgang passeren in de rijrichting van Markt naar de Broodstraat. 
Dit zijn: fietsers, bromfietsen klasse P, bussen van De Lijn, hulpdiensten en vergunningshouders. Het 
verkeersbord C3 wordt aangevuld met een onderbord waarop aangeduid is welke de uitzonderingen zijn 
die wel toegang krijgen tot de doorgang.
Het reglement dat bepaalt wie de vergunningshouders zijn onder welke voorwaarden werd goedgekeurd 
op het college van burgemeester en schepenen van 25/03/2019. 
Artikel 2
Fietsers en bromfietsen klasse P kunnen in beide richtingen de zuidzijde van de Markt kruisen. Dit wordt 
aan beide toegangen aangeduid met een onderbord M11. 
Artikel  3
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

24. Goedkeuring jaarrekening 2017 Stad Oudenaarde. Kennisgeving.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

25. Leveren en plaatsen van speeltoestellen t.h.v. Donk. Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de 
raming.

De Gemeenteraad, 
Overwegende dat t.h.v. het oude zwembad aan de Donk een speelplein dient aangelegd;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren en plaatsen van speeltoestellen t.h.v. Donk ” een 
bestek met nr. L59752019 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 44.000,00 EUR excl. btw of 
53.240,00 EUR incl. 21% btw;
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 2019 op 
budgetcode GBB-I-SPORT 0740-03 2220007;
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°;
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. L59752019 en de raming voor de opdracht 
“Leveren en plaatsen van speeltoestellen t.h.v. Donk ”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt 44.000,00 EUR excl. btw of 53.240,00 EUR incl. 21% btw.
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Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2019 op budgetcode GBB-
I-SPORT 0740-03 2220007.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

26. Uitbetaling subsidies sociale zaken

De gemeenteraad,
Gelet op de ingekomen aanvragen van de verschillende verenigingen en bonden tot het bekomen van een 
toelage voor het jaar 2019;
Overwegend dat het past de jaarlijkse toelagen vast te stellen;
Overwegend dat in de begroting 2019 krediet voorzien werd voor het verlenen van deze toelagen;
Gelet op de nota aan het college dd 8/04/19;
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle en toewending op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen;
Overwegend dat artikel 4 van de gemelde wet voorschrijft dat de aanwending van de toelagen moet 
bepaald worden door de verstrekker, in dit geval de Gemeenteraad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26/11/2011 betreffende de toepassing van de wet van 
14/11/1983 betreffende de controle op en de aanwending van sommige toelagen, waarbij de trekkers van 
toelagen met een waarde lager dan 25.000 euro geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de 
verplichtingen opgelegd door deze wet; 
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De jaarlijkse subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen worden vastgesteld, zoals in 
bijlage in het gemeenteraadsdossier opgenomen.
Artikel 2: Deze toelagen zullen verrekend worden op het artikelnummer 
GBB-SOC/0909-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U.
Artikel 3: De trekkers van de door de stad verleende en uitgekeerde toelagen moeten deze toelagen als 
volgt aanwenden: voor de doeleinden bepaald in hun statuten
Artikel 4: De trekkers van toelagen vanaf 25.000 euro zullen de aanwending ervan moeten verantwoorden 
door het voorleggen van een balans en rekening van ontvangsten en uitgaven, alsook een verslag inzake 
beheer en financiële toestand van het afgelopen jaar, in te dienen voor 31/12. De rechtspersonen zullen 
bovendien dezelfde documenten moeten voegen bij hun aanvraag tot betoelaging.
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing zal aan de financiële dienst overgemaakt worden voor 
betaalbaarstelling.

SECRETARIAAT - NOTULEN

27. Goedkeuring notulen gemeenteraad 25 maart 2019.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van 25 maart 2019 goedgekeurd.

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE 
GEMEENTERAAD

1. Raadslid Elisabeth Meuleman
1.1. Vraag 1: Autorally Eine.

Omdat de jaarlijkse rallysprint een grote impact heeft op buurtbewoners en landbouwers langs het 
parcours krijgen wij hier regelmatig vragen over. Om buurtbewoners correct te informeren kregen 
wij graag antwoord op volgende vragen :  
 Zal de rallysprint opnieuw plaatsvinden dit jaar en wanneer? 
 Blijft het parcours hetzelfde als de voorbije jaren? 
 Wordt aan een uitbreiding van het evenement gedacht? 
 Hoe kadert de rally in het Burgemeestersconvenant? Wordt de uitstoot in kaart gebracht en 

wordt compensatie overwogen? 
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 Was er al overleg met buurtbewoners en wat is daarvan het resultaat?

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

1.2. Voorstel 2: Statiegeld op blikjes.

Op 18 april voerde ABS, het Algemeen Boerensyndicaat, nog maar eens actie voor de invoering van 
statiegeld. Het wil de Vlaamse regering aansporen om na 26 mei de versnelde invoering van statiegeld 
op blikjes op te nemen in het regeerakkoord. Boeren leiden ontzettend veel schade door blikjes die in 
weilanden belanden. De schade voor de Vlaamse veehouderij wordt op 4,5 tot 6,8 miljoen euro geschat. 
Jaarlijks worden in Vlaanderen 6200 dieren ziek door blikjes waarvan er tussen de 2050 en 2500 
overlijden.
Het stadsbestuur wilde in het verleden niet toetreden tot de statiegeldalliantie, een netwerk van steden en 
gemeenten en andere organisaties die ijveren voor statiegeld en druk willen uitoefenen op de Vlaamse 
regering om statiegeld in te voeren. Ondertussen zijn 850 organisaties lid, waaronder honderden steden 
en gemeentes in Nederland en België. Het is symbolisch erg belangrijk, zeker in onze streek, dat wij als 
stad mee aan die kar trekken en ook dit signaal geven. 
Vandaar nog eens het voorstel:
- bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode, treedt Oudenaarde toe tot de 

statiegeldalliantie
- Oudenaarde neemt de voortrekkersrol op zich en neemt het initiatief om samen met alle 

gemeentes uit de Vlaamse Ardennen die nog niet toetraden, toe te treden in groep en op 
die manier het signaal te versterken.

Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

Het raadslid vraagt de stemming over het voorstel.
Stemden voor: 28: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, 
Sybille De Vos, Carine Portois, Danny Lauweryns, Franka Bogaert; Murat Yurtay, Julie Dossche, Tineke 
Van hooland, Robbin De Vos en Kurt Vandeputte) + CD&V (6: Stefaan Vercamer, Cindy Franssen, 
Lieven Cnudde, Mathieu De Cock, Mathieu Mas en Christine Vandriessche) + Groen (6: Elisabeth 
Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer, Eva Pycke, Maud Wybraeke en Eric Meirhaeghe) + SP.A 
(2: André Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert) + Vlaams Belang (1: Vincent Thomaes)
Stemden tegen: 3: N-VA (Kristof Meerschaut, Boris Labie en Kathy De Rycke)

Het voorstel wordt aangenomen.

2. Raadslid Steven Bettens
2.1. Vraag 1: Liedtspark.

In mei 2018 was een deel van het achterpark van park Liedts met dranghekkens afgesloten. “Dit 
parkgedeelte is afgesloten omwille van gevaarlijke omstandigheid bomen,” konden we lezen op affiches 
die aan de hekkens hingen. De hekkens stonden er omdat rode beuken door onzorgvuldig uitgevoerde 
werken, aan het afsterven waren. De droge takken en stammen vormden een gevaar, zodanig dat in 
samenspraak met de veiligheidsambtenaar de zone werd afgebakend.
Hoewel er dus meerdere bomen staan die voor een 'gevaarlijke omstandigheid' zorgen en er dit voorjaar 
bovendien meerdere dagen met hevige rukwinden waren, is het achterpark al maanden terug vrij 
toegankelijk.
Vragen: 
- waarom is de zone in het achterpark waar de dode of bijna dode beuken staan, niet langer afgesloten?
- wat zijn de plannen met de zieke en dode bomen?
- hoe staat het met de opmaak van het beheerplan voor het ganse park?

Het voorstel wordt beantwoord door schepen John Adam.
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3. Raadslid Folke D'Haeyer
3.1. Vraag 1: Autovrije zondag.

Op de website van Netwerk Duurzame Mobiliteit lezen we “Voor wie een activiteit wil organiseren op 
Autovrije Zondag is starten met organiseren in het voorjaar geen slecht idee. Afhankelijk van hoe je het 
geheel wil opvatten kan je alvast beginnen met de goede ideeën te laten rijpen.”
Op zondag 22 september 2019 organiseren verschillende gemeenten en steden een autoloze zondag. 
Behalve milieu- en klimaatvoordelen heeft de autoloze zondag nog veel leuke voordelen. Er is rust in de 
straten, kinderen kunnen overal spelen, mensen ontdekken nieuwe vervoersmodi op straat, politici leren 
de gemeente anders te lezen en iedereen ademt voor één dag lekker frisse lucht.
Het is maar één dag op een heel jaar, dus een mooie ambitie. Als dit op voorhand goed gecommuniceerd 
wordt en er duidelijke afspraken en uitzonderingen worden vastgelegd, kan iedereen zich goed 
voorbereiden. 
Op 22/04/2019 stonden al twee gemeenten geregistreerd op de website van het Netwerk Duurzame 
Mobiliteit. Hopelijk is Oudenaarde de derde! Wij zien graag een ambitieuze Autoloze Zondag, waar we 
de nationale pers mee kunnen halen.
Vraag: Wil Oudenaarde zich registreren als deelnemende gemeente aan de Autoloze Zondag en een 
ambitieus programma uitwerken voor die dag?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

4. Raadslid Eva Pycke
4.1. Vraag 1: Bijenvriendelijke maatregelen.

Bij het lezen van het nieuwe bestuursakkoord konden we vaststellen dat de stad er wil naar streven 
aan “natuurlijker” groenbeheer te doen waar mogelijk, en een bijenvriendelijke gemeente te zijn. 
Dit kunnen we alleen maar toejuichen! 
Bijen zijn immers van immens groot belang in onze samenleving. Niet alleen voor de bloei van 
bloemen, maar eveneens voor de bestuivingen van meer dan 75 % van de voedingsgewassen. 
Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van vruchten zoals 
kersen, appelen, braambessen en frambozen. Ook groenten zoals courgettes, paprika's, avocado's 
zouden verdwijnen zonder de bij.
Wij, burgers, maken van deze ecosysteemdiensten dankbaar gebruik. Daarom is er een rijke habitat 
nodig met stuifmeel- en nectarbronnen voor de hommels, solitaire bijen en honingbijen.
De laatste jaren is de bijensterfte in onze streken echter alarmerend toegenomen (dit tgv 
pesticidegebruik, kwalitatieve en kwantitatieve afname van een geschikt leefmilieu, en de 
Varroamijt). Wij kunnen dit een halt toeroepen door als gemeentebestuur de juiste acties te 
ondernemen.
Daarom mijn vragen:
1. is onze gemeente bereid een afgevaardigde aan te stellen om deel te nemen aan de cursus “Wat 

kunnen openbare besturen doen voor bijen?”, georganiseerd door het Departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie? Zodat er meer kennis is over gemeentelijk bijenvriendelijk groenbeheer? 
Meer info op https://www.lne.be/wat-kunnen-lokale-overheden-doen-voor-bijen .

2. gaan we onze gemeente inschrijven om mee te dingen naar de bijenvriendelijkste gemeente van 
Vlaanderen? Inschrijven kan nog tot eind mei op www.weekvandebij.be .

3. kunnen we tijdens “De week van de bij” (2 tot 9 juni 2019) gemeentelijk iets organiseren om 
het belang van onze bijenpopulatie aan te tonen , dit ter sensibilisering van onze burgers om 
ook hen te motiveren bijenvriendelijke maatregelen te treffen in hun tuin? De organisatie van 
de “Week van de bij” stelt een infostand ter beschikking. De Week van de Bij is een initiatief 
van het Vlaamse Departement Omgeving. Het is een start- en prikkelweek voor positieve acties 
rond bijen en het leefmilieu.  Meer info op https://www.weekvandebij.be/aan-de-
slag/gemeentebesturen .

4. kunnen we een informatieve en sensibiliserende pagina op de site van onze stad plaatsen rond 
bijenvriendelijke acties die de burgers kunnen toepassen in eigen tuin (oa alternatieven voor 
pesticiden, bijenvriendelijke planten, insectenhotels...)?

https://www.lne.be/wat-kunnen-lokale-overheden-doen-voor-bijen
http://www.weekvandebij.be/
https://www.weekvandebij.be/aan-de-slag/gemeentebesturen
https://www.weekvandebij.be/aan-de-slag/gemeentebesturen
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5. kan onze gemeente een duurzaam groenbeheerplan (20-jarenplan) opstellen? Een perfecte 
leidraad is “Beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer”. Het is een duurzaam, 
dynamisch, divers, mensgericht, natuur- en milieugericht groenbeheerplan, waarvan ook onze 
bijen profiteren. Meer info op 
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/insertedfiles/vademecum_beheerplan_hpg.pdf

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

5. Raadslid Eric Meirhaeghe
5.1. Vraag en voorstel 1: Jaarlijkse subsidiëring van onze stedelijke adviesraden.

Inzake de brief van de adviesraad voor lokaal overleg kinderopvang sluiten wij ons aan bij de vraag om 
de jaarlijkse subsidie voor deze adviesraad te verhogen.
Uit de brief  blijkt dat het jaarlijkse bedrag van 1364 euro sinds 2009 onveranderd is gebleven.  Dit 
bedrag is echter niet langer toereikend om de steeds toenemende activiteiten te blijven organiseren. 
In het nieuwe bestuursakkoord lezen we dat de adviesraden een belangrijke rol vervullen en dat hun 
adviezen naar waarde worden geschat.
Vraag:
Gaat het stadsbestuur in op de vraag van de adviesraad om de jaarlijkse subsidie op te trekken en dit 
bedrag in functie van indexaanpassingen vijfjaarlijks te herzien?
Voorstel:
Gezien de belangrijke rol die de adviesraden in onze stad vervullen, gaat het stadsbestuur bij alle 
adviesraden na of de jaarlijkse subsidie toereikend is en wordt deze indien nodig aangepast volgens de 
behoefte.

De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

6. Raadslid Kristof Meerschaut
6.1. Vraag 1: Glasbollen Bevere.

Na lang aandringen en veel voorbereidend onderzoek werden de glasbollen in de Doornikse Heerweg, 
tussen de Wortegemstraat en de Deinzestraat, verplaatst naar de nieuwe site in de Pruimelstraat.  Dit was 
nodig omdat deze twee glasbollen voor veel overlast zorgden.  Er was ook te weinig plaats om de 
glasbollen op een comfortabele manier te kunnen gebruiken.
Maar tot ieders verbazing werden ook de twee glasbollen die even verderop stonden mee verplaatst naar 
de Pruimelstraat.  Dit werd niet gevraagd.  Nu zijn er geen glasbollen meer in Bevere.
Vragen:
1. Waarom werden ook de glasbollen in de Doornikse Heerweg, ter hoogte van de kringwinkel, 

verplaatst? Waren daar ook klachten?  
2. Kunnen die twee glasbollen teruggeplaatst worden?

De vraag wordt gezamenlijk behandeld met vraag 10.2 van raadslid Vincent Thomaes en wordt 
beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.

7. Raadslid Kathy De Rycke
7.1. Vraag 1: Parkeercapaciteit petanquehal.

Sinds vorig jaar is de nieuwe petanque -infrastructuur in de Galgestraat in gebruik.  Het gaat om 16 buiten 
– en 8 binnenbanen.  Dit betekent dat heel wat gegadigden tegelijk kunnen spelen.  En dit is zichtbaar in 
het straatbeeld.  Sinds de opening van de petanquehal is de parkeerdruk in de buurt van de Galgestraat 
gevoelig gestegen.  Aangezien lang niet iedereen op de parking kan, staan velen in de straat.  Maar deze 
situatie is gevaarlijk, voor fietsers die langs de geparkeerde wagens moeten laveren, maar ook voor de 
bewoners die geen zicht meer hebben op het aankomend verkeer wanneer ze van hun oprit willen rijden.
Vragen:
1. Waarom blijft die berg aarde naast de petanquehal liggen?  Het wegnemen van die aarde zou de 

parkeercapaciteit op eigen terrein kunnen verhogen. 
2. Kan de naastgelegen parking van Santens gebruikt worden als overloopparking?

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/insertedfiles/vademecum_beheerplan_hpg.pdf
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3. Het perceel naast Galgestraat 69 staat te koop.  Kan de parkeercapaciteit eventueel uitgebreid worden 
op dit perceel?

De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.

8. Raadslid André Vansteenbrugge
8.1. Voorstel 1: Stedelijke subsidie biologische land- en tuinbouw.

De jongste tijd is er veel aandacht voor klimaat, gezondheid, enz. Hierbij is ook de land- en tuinbouw een 
speler van betekenis. Vaak horen en lezen we zware kritiek op die sector wegens massaproductie, 
vervuiling van bodem en water. Daarom is het gewenst dat meer en meer boeren en tuinders 
overschakelen op biologische teelt. Dat houdt meestal een verlies aan productiviteit (en inkomen) in, 
waardoor velen zich hier niet aan wagen.
Een gemeente kan m.i. een impuls geven om op dit vlak een omschakeling te bevorderen. Het duurt 
immers een paar jaar voor die omschakeling volledig gerealiseerd en erkend is. 
Voorstel:
- Een landbouwer/tuinder die overstapt naar biologische teelt, ontvangt een aanmoedigingspremie van 

(b.v.) 6.000€ om de overgang naar bioteelt te vergemakkelijken. De premie wordt over enkele jaren 
verdeeld (b.v. 4.000€ het eerste jaar, 2.000€ het tweede jaar). De hoogte van de premie kan 
schommelen naargelang van de omvang van de bioteelt. 

- Stad Oudenaarde legt de voorwaarden vast waaraan de landbouwer/tuinder moet voldoen (minimale 
oppervlakte van bioteelt, hoeveelheid dieren voor biokweek, enz.)

- Een uitgewerkt subsidiereglement wordt zo snel mogelijk opgesteld en boeren en tuinders worden 
hiervan op de hoogte gebracht.

- Deze subsidie geldt niet voor privé-/hobbytelers.

Het voorstel wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.

9. Raadslid Dagmar Beernaert
9.1. Vraag 1: Leegstaande winkelpanden in Oudenaarde.

Het aantal leegstaande handelspanden is in tien jaar tijd fors toegenomen, dat blijkt uit cijfers van 
Locatus. In Oudenaarde is de leegstand toegenomen met maar liefst 255%, een beduidend hogere stijging 
dan in andere gemeenten. Een trieste vaststelling die de voorbije jaren al meermaals werd aangekaart door 
de oppositie. Er is dringend nood aan visie en concrete maatregelen.
Daarbij volgend vragen: 
1. Eind 2017 werd ‘Oudenaarde Brouwt’ gelanceerd. Bedoeling was om via een pop-up reglement jonge 

en startende ondernemers te steunen bij de stap naar een eigen zaak en in één klap de leegstand van 
handelspanden aan te pakken. 

a. Hoeveel eigenaars van winkelpanden tekenden in op het project?
b. Hoeveel jonge, startende ondernemers tekenden in op het project?
c. Hoe evalueert het stadsbestuur na anderhalf jaar het project ‘Oudenaarde Brouwt’? 

2. Welke concrete maatregelen zal het stadsbestuur nemen om de leegstand terug te dringen? Welke 
timing wordt hiervoor voorzien?

De vraag wordt beantwoord door schepen Carine Portois.

9.2. Voorstel 2: Ondertekening regenboogverklaring 9700.

Uit een debat met Oudenaardse laatstejaars waar de verschillende politieke partijen aanwezig waren, 
bleek dat er ook in Oudenaarde nog veel onverdraagzaamheid en discriminatie is tegenover holebi’s en 
transgender. Uit enkele moedige getuigenissen van jonge inwoners van onze stad bleek dat ze zich soms 
onveilig voelen, vooral in de stationsbuurt en op fuiven in de Qubus. Uit de rotsvaste overtuiging dat 
Oudenaarde een stad moet zijn waar iedereen zich welkom moet voelen en zichzelf moet kunnen zijn, 
werd een Regenboogverklaring 9700 opgesteld met als doel een duidelijk signaal te geven dat er in onze 
stad geen plaats is voor discriminatie en onverdraagzaamheid, ook niet tegenover holebi’s en 
transgenders.
Daarbij volgende vragen:
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1. Is het stadsbestuur zich bewust van het onveiligheidsgevoel bij jonge holebi’s en transgenders in onze 
stad?

2. Is er bijvoorbeeld bereidheid om een lokaal meldpunt discriminatie op te richten?
3. Zal het stadsbestuur samen met de Oudenaardse verenigingen, scholen, handelaars, organisatoren en 

de politiezone onverdraagzaamheid en discriminatie tegenover oa. holebi’s en transgenders mee 
bespreekbaar maken?

4. Is het stadbestuur bereid om de regenboogverklaring te ondertekenen en het logo van de 
regenboogcampagne aan te brengen aan de openbare gebouwen om zo duidelijk te maken dat er in 
Oudenaarde geen plaats is voor discriminatie en onverdraagzaamheid, ook niet tegenover holebi’s en 
transgenders?

Daarbij volgend voorstel:
Stad Oudenaarde ondertekent mee de regenboogverklaring om ook als stad een duidelijk signaal te geven 
dat Oudenaarde een diverse stad moet zijn waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn.

Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Cindy Franssen.

10. Raadslid Vincent Thomaes
10.1. Vraag 1: Voetpad Stationsstraat in slechte staat.

In de stationsstraat liggen meerdere tegels los, gebroken en zeer oneffen wat de kans op valpartijen en 
kwetsuren doet toenemen. Kan hier iets ondernomen worden om dit te voorkomen?

De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.

10.2. Vraag 2: Verwijdering glasbollen Doornikse Heerweg Bevere.

Blijkbaar waren er twee plaatsen waar glasbollen stonden in Bevere namelijk ter hoogte van de 
kringloopwinkel en ter hoogte van de zilverdraad. Was het nodig om deze alle 4 te verplaatsen naar de 
Pruimelstraat rechtover Hubo? Dat de glasbollen ter hoogte van de kringloopwinkel voor enige overlast 
en ongemak zorgden is begrijpelijk zeker met het pleintje daar waar glasscherven een indirect gevaar 
kunnen zijn voor de aldaar spelende kinderen. Maar de glasbollen ter hoogte van de Zilverdraad brengen 
weinig of geen overlast met zich mee. Is het mogelijk dat er daar terug glasbollen zouden komen? Veel 
mensen uit Bevere zouden dit zeer zeker waarderen want heel wat ouderen hebben het niet gemakkelijk 
om de verplaatsing naar de Pruimelstraat te maken.
Wat de glasbollen aan de Pruimelstraat betreft werd er een plateau gegoten in beton. Het niveauverschil 
tussen het fietspad en de stootrand van het plateau bedraagt ongeveer 30 cm en daar bovenop staat er nog 
een betonnen rand van ongeveer 10 cm wat het opstappen van vooral ouderen onder ons niet makkelijk 
maakt en de kans op ongelukken drastisch doet toenemen en valpartijen met snijwonden zal veroorzaken. 
Kan hier iets tegen ondernomen worden?

De vraag werd gezamenlijk behandeld met vraag 6.1 van raadslid Kristof Meerschaut.

Voorzitter Lieven Cnudde schorst de zitting om 23u28 voor de vergadering van de OCMW-raad.

De vergadering wordt geheven om 23u32.

Goedgekeurd in zitting van  27 mei 2019.

Adjunct-algemeen directeur, De Burgemeester,

G. DE MEYER M. DE MEULEMEESTER


