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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 27 MEI 2019 OM 19.05 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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 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
Geert De Meyer: adjunct-algemeen directeur
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Verlenging deelname aan SOLVA.

Schepen Cindy Fransen vervoegt de zitting om 19u09.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad 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 de algemene vergadering van 12
december 2018;
Gelet op artikel 6 van voornoemde statuten van SOLVA, volgens welk de bestaansduur van SOLVA
bepaald werd op 18 jaar vanaf 10 november 2001, zijnde de datum van de inwerkingtreding van het door
het decreet lokaal bestuur opgeheven decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke
samenwerking en dat de statutaire bestaansduur van SOLVA bijgevolg dit jaar nog eindigt;
Gelet op artikel 423 1ste lid van het decreet lokaal bestuur, volgens welk de statutair bepaalde duur van
een dienstverlenende vereniging kan verlengd worden voor een termijn die niet langer mag zijn dan 18
jaar;
Gelet op artikel 324 2de lid van het decreet lokaal bestuur, volgens welk de volgende beslissingen moeten
genomen worden met het oog op de verlenging van SOLVA:
 Een verzoek tot verlenging van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers, op
voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het aantal
deelnemende gemeenten;
 Een beslissing over de verlenging van SOLVA als vereniging van een drievierdemeerderheid van
het aantal stemmen van de laatste algemene vergadering voor het verstrijken van de duur van
SOLVA;
 Een beslissing over de verlenging van de deelneming in SOLVA van een meerderheid binnen het
bevoegd orgaan van elke deelnemer aan SOLVA;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van SOLVA van 7 mei 2019, waarin aan de algemene
vergadering van SOLVA voorgesteld wordt om een verlenging van SOLVA te beperken tot een termijn
van 16 jaar, eindigend op 10 november 2035, in plaats van de maximale termijn van 18 jaar, eindigend op
10 november 2037;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De stad Oudenaarde verzoekt SOLVA om haar statutaire bestaansduur te verlengen.
Artikel 2: De stad Oudenaarde gaat akkoord met de verlenging van SOLVA als vereniging voor een duur
van 16 jaar vanaf 10 november 2019.
Artikel 3: De stad Oudenaarde verlengt haar deelneming aan SOLVA voor voormelde periode van 16 jaar
vanaf 10 november 2019.
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2.

I.Vl.A. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 27 juni 2019.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de afvalintercommunale I.Vl.A.;
Gelet op de statuten van I.Vl.A.;
Gelet op de brief dd. 3 mei 2019, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene
vergadering van I.Vl.A. op donderdag 27 juni 2019 met als agenda:
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar
2018
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor
4. Benoeming commissaris voor een mandaat van drie jaar en vaststelling van de erelonen
5. Goedkeuring evaluatierapport ingevolge artikel 459 van het Decreet Lokaal Bestuur
6. Vervanging bestuurder Oudenaarde ingevolge artikel 19 der statuten
7. Aanduiding kandidaat bestuurder – Maarkedal – Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze
8. Aanduiding kandidaat bestuurder – Wortegem-Petegem – Dhr. Willy Dhondt
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: Met 19 stemmen voor en 12 onthoudingen
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van I.Vl.A. op donderdag 27 juni 2019 goed.
Artikel 2. Raadslid Julie Dossche, voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger van de
stad of gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die aan de
algemene jaarvergadering zal deelnemen, op te dragen haar/zijn 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 I.Vl.A. van op de hoogte.
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
3.

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

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij het samenwerkingsverband IMWV,
Gelet op de statuten van IMWV;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 29 april 2019 met goedkeuring van de agenda voor de
algemene vergadering van IMWV op 25 juni 2019;
Gelet op de brief van 29 april 2019 van IMWV met een geactualiseerde versie van de agenda voor de
algemene vergadering van 25 juni 2019 en een gewijzigd aanvangsuur:
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. Evaluatierapport over de werking van de vereniging (in toepassing van artikel 459 van het decreet
lokaal bestuur)
8. Gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband IMWV te beëindigen
9. Aanstelling commissaris (lid IBR)
10. Varia en mededelingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
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Artikel 1. Keurt de geactualiseerde 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 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 IMWV van op de hoogte.
4.

TMVW. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 21 juni 2019.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVW ov
Gelet op de statuten van TMVW ov;;
Gelet op de brief dd. 3 mei 2019, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene
jaarvergadering van TMVW ov op vrijdag 21 juni 2019 met als agenda:
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. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 2018
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31
december 2018
6. Verslag van de commissaris (lid IBR)
7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
8. Benoemingen en aanstellingen
9. Benoeming commissaris (lid IBR)
10. Statutaire mededelingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van TMVW ov. op vrijdag 21 juni 2019 goed.
Artikel 2. De raadsleden Danny Lauweryns en Mathieu De Cock, voor de legislatuur 2019-2024
aangeduid als vertegenwoordigers van de stad, die aan de algemene jaarvergadering zullen deelnemen, op
te dragen hun 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 TMVW ov van op de hoogte.
5.

Gaselwest. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 17 juni 2019.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Gelet op de statuten van Gaselwest;
Gelet op de brief dd. 6 mei 2019, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene
jaarvergadering van Gaselwest op maandag 17 juni 2019 met als agenda:
1.
Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2018.
2.
Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2018.
4.
Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens
de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2014.
5.
Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.
6.
Statutaire benoemingen.
7.
Statutaire mededelingen.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene jaarvergadering van Gaselwest. op maandag 17 juni 2019
goed.
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Artikel 2. Raadslid Mathieu Mas, voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger van de
stad of raadslid Danny Lauweryns, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die aan de algemene
jaarvergadering zal deelnemen, op te dragen zijn 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 Gaselwest van op de hoogte.
STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK
6.

Interlokale vereniging Bibliotheken Vlaamse Ardennen. Goedkeuring jaarrekening 2018 en
begroting 2019

De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2002 ter uitvoering van het decreet van 13
juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op art. 22 van de statuten van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen, waarin bepaald wordt
dat de jaarrekening van het afgelopen jaar door de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten
moet goedgekeurd worden;
Gelet op art. 23 van de statuten van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen, waarin bepaald wordt
dat de begroting van het werkingsjaar ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van alle
deelnemende gemeenten;
Gelet op het jaarverslag 2018 van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De jaarrekening 2018, inkomsten afgesloten voor 27.273,56 euro, uitgaven afgesloten voor
28.555,58 euro en de begroting 2019, inkomsten geraamd op 32.771,41 euro, uitgaven geraamd op
32.771,41 euro, van de interlokale vereniging Vlaamse Ardennen, worden goedgekeurd.
Artikel 2. Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Departement cultuur, jeugd en media, Afdeling
Subsidiëren en Erkennen, Team Transversaal en bovenlokaal, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
7.

Budgetwijziging boekjaar 2019 van verschillende kerkfabrieken (2)

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 2 en 45 tot en met 50;
Gelet op artikel 49 §1, 2de alinea waarbij de Gemeenteraad zich dient uit te spreken over de
budgetwijziging binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de
budgetwijziging bij de gemeenteoverheid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 5 november 2018 houdende goedkeuring van de
budgetten 2019 van de verschillende kerkfabrieken;
Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden houdende goedkeuring van de budgetwijziging
boekjaar 2019 :
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 22 januari 2019, ingediend bij de stad via
Religiopoint dd. 21 april 2019
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 10 februari 2019, ingediend bij de stad via
Religiopoint dd. 21 april;
Overwegende dat het representatief orgaan op 2 april 2019 gunstig advies heeft gegeven aan hierboven
genoemde budgetwijzigingen, boekjaar 2019;
Overwegende dat de exploitatietoelagen opgenomen in de hierboven genoemde budgetwijzigingen,
boekjaar 2019 niet wijzigen en aldus binnen de grenzen blijven van de bedragen opgenomen in het
meerjarenplan 2014-2019 van voornoemde kerkfabrieken;
Overwegende dat de investeringstoelagen opgenomen in hierboven genoemde budgetwijzigingen
verschuivingen zijn uit boekjaar 2018 en dus geen bijkomende invloed hebben op het budget 2019 van de
stad :
- Kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) : 19.409,00 euro voor de herstelling van de
verwarmingsinstallatie en dichtingswerken in de kelder
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-

Kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) : 18.012,41 euro voor de herstelling van de
verwarmingsinstallatie.
Gelet op het feit dat beide investeringstoelagen waren voorzien in boekjaar 2018 maar pas begin 2019
werden uitbetaald aan hogergenoemde kerkfabrieken dient de kerkfabriek hiervoor een budgetwijziging
door te voeren;
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissingen van de :
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 22 januari 2019
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 10 februari 2019
houdende goedkeuring van de budgetwijziging boekjaar 2019.
Artikel 2. De investeringstoelagen ten bedrage van 19.409,00 euro (Kf. Nederename) en 18.012,41 euro
(Kf. Welden) zijn reeds uitbetaald aan de voornoemde kerkfabrieken en waren voorzien onder
jaarbudgetrekening 0790-00/6640000.
Artikel 3. Dit besluit dient gehecht aan de budgetwijziging, boekjaar 2019 van voornoemde
kerkfabrieken.
Artikel 4. Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- het Centraal Kerkbestuur
- de verschillende kerkfabrieken
- het representatief orgaan
- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
8.

Restauratie bedevaartsoord en kapel OLV van Kerselare. Fase 2 lot 1 - keermuren.
Bekrachtigen collegebeslissing dd° 23 april 2019 houdende betalen voorschot ereloon aan
architectuurstudio De Schacht.

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 het schrijven dd° 08 augustus 2017 van Onroerend Erfgoed houdende goedkeuring van het
definitief beheersplan;
Overwegende dat met betrekking tot de restauratie van de keermuren ( fase 2, lot 1) door de kerkfabriek
OLV Geboorte Pamele het definitief ontwerp en raming in december 2018 is ingediend bij Onroerend
Erfgoed; dit met het oog op het verkrijgen van een 80 % betoelaging op de subsidieerbare posten ipv 60
% betoelaging vanaf 01 januari 2019;
Gelet op het schrijven dd° 06 maart 2019 van Onroerend Erfgoed houdende ontvankelijkverklaring van
voornoemd ontwerp van de restauratie van de keermuren ( fase 2, lot 1);
Gelet op het schrijven dd° 12 februari 2019 van de kerkfabriek OLV van Pamele houdende vraag tot het
betalen van de stad - in afwachting van het verkrijgen van de restauratiepremie van het bovengenoemd
ontvankelijk verklaard dossier – van het aan architectuurstudio De Schacht verschuldigd ereloon voor de
restauratie van de keermuren tbv 45.178,38 EUR; dat het betaalde ereloon later zal verrekend worden in
het door de stad te betalen aandeel van de restauratiepremie;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 23 april 2019 houdende met
betrekking tot de restauratie van de keermuren, goedkeuren van de betaling aan de kerkfabriek OLV
Geboorte Pamele van het aan architectuurstudio De Schacht verschuldigde ereloon tbv 45.178,38 EUR;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in het budget van 2019 op jaarbudgetrekening GBBI-BIA 0790-00/6640000;
Gelet op het visum van de financieel directeur dd° 18 april 2019 met nr. 2019/04-63;
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 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
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Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot de restauratie van de keermuren van het bedevaartsoord en kapel OLV te
Kerselare, wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 23 april 2019,
houdende goedkeuren van de betaling aan de kerkfabriek OLV Geboorte Pamele van het aan
architectuurstudio De Schacht verschuldigde ereloon, tbv 45.178,38 EUR, bekrachtigd.
Artikel 2. De nodige kredieten zijn voorzien in het budget van 2019 op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA
0790-00/6640000.
9.

Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2019 - bestek nr W59802019. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.

De gemeenteraad,
Overwegende dat het aangewezen is om jaarlijks onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit te voeren aan
cementbetonverhardingen van diverse wegen op het grondgebied van de stad Oudenaarde;
Overwegende dat in het kader van bovengenoemde opdracht “Cementbetonverhardingen - dienstjaar
2019” een bestek met nr. W59802019 werd opgesteld door de ontwerper ing. Cathy Clarys;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 117.795,00 EUR excl. btw of
142.531,95 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 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 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. W59802019 en de raming voor de opdracht
“Cementbetonverhardingen - dienstjaar 2019”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 117.795,00 EUR excl. btw of 142.531,95 EUR incl. 21% 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
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0200 00/2240007.
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.
10. Restauratie huis Steenhuyse - Markt 37. Vaststellen van het definitief stadsaandeel in de
werken.
De gemeenteraad,
Overwegende dat het “ huis Steenhuyse “ gelegen Markt 37 eigendom is van de kerkfabriek SintWalburga;
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Gelet op het Ministerieel Besluit van 16 mei 2014 houdende toekenning door de Vlaamse Overheid van
een restauratiepremie ten bedrage van 528.566,72 EUR aan de kerkfabriek Sint-Walburga houdende de
restauratie van “ huis Steenhuyse “;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Overheid dd° 16 juni 2015 houdende goedkeuren van de inschrijving
van NV NDS, Bisschop Callewaertlaan 3 te 9800 Deinze voor een bedrag van 458.791,41 EUR waarvan
407.201,41 EUR in aanmerking komt voor een restauratiepremie;
Overwegende dat de kosten welke in aanmerking komen voor een restauratiepremie als volgt verdeeld
worden:
-) De Vlaamse Gemeenschap : 80 %;
-) De stad Oudenaarde :10 % ;
Overwegende dat het saldo van de kosten ten laste valt van de kerkfabriek Sint-Walburga;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 26 september 2016 houdende
bepalen van het stadsaandeel in de restauratiepremie : 407.201,41 EUR ( totaal subsidieerbare posten) x
0,1 ( 10 % stadsaandeel restauratiepremie) x 1,1 ( algemene kosten) x 1,21 ( 21 % btw) = 54.198,51
EUR;
Overwegende dat noodzakelijke bijkomende werken uitgevoerd zijn; dat de kerkfabriek Sint-Walburga
hiervoor een bijkomende restauratiepremie bij de Vlaamse Overheid heeft aangevraagd;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 17 november 2017 houdende toekenning van een bijkomende
restauratiepremie ten bedrage van 40.720,14 EUR ( subsidieerbare posten) x 0,80 ( aandeel Vlaamse
Gemeenschap restauratiepremie) x 1,1 ( algemene kosten) = 35.833,72 EUR;
Overwegende dat het stadsaandeel in de bijkomende restauratiepremie kan vastgesteld worden op
40.720,14 EUR ( subsidieerbare posten) x 1,1 (algemene kosten) x 0,1 ( 10 % stadsaandeel
restauratiepremie) = 4.479,22 EUR;
Overwegende dat het totaal stadsaandeel in de restauratiepremie bijgevolg 54.198,51 EUR + 4.479,21
EUR = 58.677,72 EUR bedraagt;
Overwegende dat het 1e en 2e voorschot van de restauratiepremie ten bedrage van respectievelijk
13.549,63 EUR en 27.099,25 EUR reeds betaald zijn aan de kerkfabriek Sint-Walburga; dat het te betalen
saldo in het stadsaandeel restauratiepremie bijgevolg 18.028,84 EUR bedraagt;
Gelet op het schrijven dd° 26 april 2019 van de Vlaamse Overheid – Agentschap Onroerend Erfgoed –
met verzoek aan de stad om het saldo van de restauratiepremie uit te betalen aan de kerkfabriek SintWalburga;
Overwegende dat voldoende kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget van 2019 op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0720 00/6640000;
Gelet op het visum van de Financieel Directeur dd° 21 september 2016 met nr 2016/09-71;
Gelet op het bijkomend visum van de Financieel Directeur dd° 09 mei 2019 met nr 2019/05-72;
Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 12 juli 2017;
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. Met betrekking tot “Restauratie huis Steenhuyse " wordt het definitief stadsaandeel in de
restauratiepremie ten bedrage van 58.677,72 EUR goedgekeurd.
Artikel 2. Het aan de kerkfabriek Sint-Walburga te betalen saldo stadsaandeel ten bedrage van 18.028,84
EUR wordt goedgekeurd.
Artikel 3. Deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkfabriek Sint-Walburga.
11. Saffre frères site. Goedkeuring weg- en rioleringstraject.
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”;
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Gelet op de ingediende verkavelingsaanvraag op naam van CVBA Re-Vive Oudenaarde Development,
Nieuwewandeling 62, 9000 Gent voor de verkaveling; kadastraal Oudenaarde 1° afdeling, sectie A, nrs
0113H, 0121C3, 0115G en 0115H;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 houdende goedkeuring van het
wegenistraject;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2019 houdende het
verlenen van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in de Dijkstraat;
Overwegende dat in het kader van het project Le Saffre/Safrou Oudenaarde een bestek nopens de weg- en
rioleringswerken en de groenaanleg werd opgemaakt in opdracht van CVBA Re-Vive Oudenaarde
Development;
Gelet op de raming ten bedrage van 1.373.686,80 EUR (exclusief BTW) of 1.662.161,03 EUR (inclusief
BTW)
Overwegende dat Karolien Gabriel – ing. Stad Oudenaarde – geen technische opmerkingen heeft
betreffende het ingediende ontwerp;
Gelet op de ontwerp-overeenkomst tussen CVBA Re-Vive Oudenaarde Development en de stad;
Overwegende dat de wegenisinfrastructuur in latere fase kosteloos zal worden overgedragen aan de stad;
dat de werken bijgevolg dienen uitgevoerd overeenkomstig het standaardbestek 250 V4.0;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 06 november 1967 houdende verordening op aanleg door
particulieren en nutsvoorzieningen binnen een verkaveling voor woningbouw; dat door de bouwheer een
borg ten bedrage van 120% van de waarde van de weg- en rioleringswerken en aanleg nutsvoorzieningen
dient gesteld ter waarborging van de goede uitvoering;
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 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. Het ontwerp weg-, groen- en rioleringswerken zoals voorzien op het verkavelingsontwerp,
ingediend door CVBA Re-Vive Oudenaarde Development, Nieuwewandeling 62, 9000 Gent, voor de
verkaveling, kadastraal Oudenaarde 1° afdeling, sectie A, nrs 0113H, 0121C3, 0115G en 0115H, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van het
dossier.
12. Goedkeuren ontwerp concessieovereenkomst voor de exploitatie van het ontmoetingscentrum
(OC) Heurne tussen de stad en vzw Ontmoetingscentrum Amigo.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2018 houdende goedkeuring van het bestek en de
raming, ten bedrage van 261.116,80 EUR (exclusief BTW) of 315.951,33 EUR (inclusief BTW), voor de
opdracht “Ontmoetingscentrum (OC) Heurne-vzw Amigo – verbouwing aanpalende woning;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2018 houdende goedkeuring van het bestek
en de raming, ten bedrage van 174.808,50 EUR (exclusief BTW) of 211.518,29 EUR (inclusief BTW),
voor de opdracht “Ontmoetingscentrum (OC) Heurne: HVAC, sanitair en elektriciteit;
Overwegende dat inmiddels gestart werd met de bovenvermelde werken;
Overwegende dat het aangewezen is dat het ontmoetingscentrum wordt uitgebaat als een gemeenschapscentrum waar mensen elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten, initiatieven kunnen nemen en
verenigingen hun activiteiten kunnen ontplooien;
Overwegende dat met het oog op het realiseren van voornoemd doel de vzw “Ontmoetingscentrum
Amigo” werd opgericht; dat het bijgevolg aangewezen is om een concessie te verlenen aan deze vzw voor
de exploitatie van dit ontmoetingscentrum;
Gelet op de ontwerp concessieovereenkomst voor de exploitatie van het ontmoetingscentrum (OC)
Heurne, tussen de Stad en vzw Ontmoetingscentrum Amigo;
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Overwegende dat de concessie wordt afgesloten voor een periode van tien jaar en van rechtswege eindigt
op 31 december 2029; dat de concessie na verloop van deze periode bij goede exploitatie verder kan
toegekend worden aan de zittende concessionaris;
Overwegende dat de jaarlijkse concessievergoeding 3.600 EUR (exclusief BTW) bedraagt, jaarlijks aan te
passen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen;
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 als bijlage geviseerde ontwerp concessieovereenkomst
voor de exploitatie van het ontmoetingscentrum (OC) Heurne, tussen de Stad en vzw Ontmoetingscentrum Amigo.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van het
dossier.
13. Weg- en rioleringswerken cluster Broeke ( Boskant- Kleistraat - Opstalle - Bronstraat -'t
Jolleveld - Driesleutelstraat - Sint-Amelbergastraat- Ruiterstraat en Kloosterstraat). Project
O215276A - bestek nr. 4630003-2118.6. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 27 maart 2017 houdende goedkeuring van het bestek en
de raming voor de opdracht “ aanstellen van een studiebureau voor weg- en rioleringswerken cluster
Broeke”;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd° 10 juli 2017 houdende
aanstellen van het studiebureau NV Sweco (Snoeck & Partners) , Engelse Wandeling 70 te 8510 Kortrijk
– Marke;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering dd° 03 oktober 2016 houdende goedkeuring van een
gewestbijdrage tbv 1.679.761,00 EUR dit voor de aanleg van openbare rioleringen; dat de aanleg van het
bufferbekken Zwadderkotmolen hiervoor voor een bedrag van 145.000 EUR in aanmerking komt;
Overwegende dat het aangewezen is dat de aanleg van het bufferbekken Zwadderkotmolen vooraf wordt
uitgevoerd en afgesplitst wordt van het globale project;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd° 25 juni 2018 houdende goedkeuring van het bestek en de
raming ten bedrage van 199.230,00 EUR excl btw. voor de opdracht “ aanleg Bufferbekken
Zwadderkotmolen “;
Gelet op het akkoord dd° 12 maart 2019 van de Ambtelijke Commissie van de Vlaamse
Milieumaatschappij houdende opsplitsen van het project in:
project O215276A : weg – en rioleringswerken cluster Broeke;
project O215276B : aanleg bufferbekken Zwadderkot;
Gelet op het door studiebureau Sweco mbt project O215276A : weg – en rioleringswerken cluster Broeke
opgestelde lastenboek en plans;
Gelet op de raming van in zijn totaliteit 3.650.798,00 EUR excl btw opgesplitst als volgt :
totaal
100 %
Niet subsidierbaar
btw
subsidieerbaar
Deel A1
rioleringswerken

1.638.713,22

1.638.713,22

Deel A2:
constructies PSI

50.627,11

50.627,11

Deel A3 :
constructies R44

7.454,58

7.454,58

Deel B : wegenis en
rioleringswerken

1.611.022,75

1.611.022,75

Deel C : signalisatie
en groenaanleg

31.748,84

31.748,84

Deel D :
afkoppelingswerken

311.231,50

311.231,50

6.667,26

120
op privaat domein
3.650.798,00

1.696.794,91

1.951.003,09

6.667,26

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in het investeringsbudget van 2020 en
volgende jaren, op de jaarbudgetrekening AC-29.1.1. 0310-00 2280007 ( rioleringswerken – BTW
recupereerbare werken) en AC-29.1.1. 0200-00 2240007 ( wegeniswerken – niet recupereerbare
werken);
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 het bestek en de raming voor de opdracht “Weg- en
rioleringswerken cluster Broeke (Boskant - Kleistraat - Opstalle - Bronstraat - 't Jolleveld Driesleutelstraat - Sint -Amelbergastraat - Ruiterstraat en Kloosterstraat ) - Project O215276A – bestek nr
46300003-2118.6. ”, opgesteld door studiebureau NV Sweco. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten.
Artikel 2. De raming bedraagt in zijn totaliteit 3.650.798,00 EUR excl btw.
Artikel 3. De gewestbijdrage voor de aanleg van openbare rioleringen bedraagt 1.679.761,00 EUR.
Artikel 4. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 5. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 6. De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het investeringsbudget van 2020 en volgende
jaren, op de jaarbudgetrekening AC-29.1.1. 0310-00 2280007 ( rioleringswerken – BTW recupereerbare
werken) en AC-29.1.1. 0200-00 2240007 ( wegeniswerken – niet recupereerbare werken).
Artikel 7. Het dossier wordt met het oog op het verkrijgen van de subsidie overgemaakt aan de Vlaamse
Milieumaatschappij ( V.M.M).
Artikel 8. 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.
14. Vaststellen van verkrijgende verjaring perceel privaat patrimonium van de stad.
De gemeenteraad,
Overwegende dat door de eigenaars de verkrijgende verjaring wordt ingeroepen van het perceel, gelegen
in de Gaspar Heuvickstraat, kadastraal 1ste afdeling Oudenaarde, sectie A, nummer 0059P8, met een
oppervlakte van ca. 4 m² en behorende tot het privaat patrimonium van de stad;
Overwegende dat is vastgesteld dat overeenkomstig het burgerlijk wetboek artikel 2229 ingevolge
deugdelijk bezit, voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en niet-dubbelzinnig, als eigenaar,
sinds merkelijk meer dan 30 jaar, de verkrijgende verjaring is ingetreden wat betreft dit perceel;
Overwegende dat de stad bijgevolg erkent dat voormelde particulieren werkelijk eigenaar zijn geworden
van het perceel gelegen in de Gaspar Heuvickstraat, 1ste afdeling Oudenaarde, sectie A, nummer 0059P8;
Gelet op het kadastraal plan;
Gelet op artikel 2229 van het burgerlijk wetboek;
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. De verkrijgende verjaring wordt vastgesteld van het perceel behorende tot het privaat
eigendom van de stad, gelegen in de Gaspar Heuvickstraat, 1ste afdeling Oudenaarde, sectie A, nummer
0059P8, met een oppervlakte van ca. 4 m², ten gunste van de iegenaars, wonende te Oudenaarde, Gaspar
Heuvickstraat 13.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit
dossier.
15. Private verkaveling SHM - Riedekens. Goedkeuren akte grondoverdracht.
De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22/09/2008 en 24/10/2011 betreffende de goedkeuring van
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht “ Aanleg private verkaveling SHM
Vlaamse Ardennen –Riedekens - “ gelegen kadastraal 2° afdeling, Sectie A, nr. deel 157B2; 53X en deel
van 54F2-54M2-55M3;
Overwegende dat deze werken betoelaagd zijn door het Vlaams Gewest; dat hieraan de voorwaarde tot
opname in het openbaar domein overeenkomstig artikel 80 van de huisvestingscode is verbonden;
Gelet op de vraag van de sociale huisvestingsmaatschappij “Vlaamse Ardennen” tot kosteloze overname
door de stad van het wegennet in de Riedekens dit overeenkomstig voornoemd art. 80 na voorlopige
oplevering;
Gelet op het opmetingsplan;
Gelet op de ontwerpakte van gratis grondafstand;
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. De kosteloze overname van het wegennet/openbaar domein gelegen in de Riedekens, kadastraat
2° afdeling, Sectie A, nr. deel 157B2; 53X en deel van 54F2-54M2-55M3; jegens de sociale
huisvestingsmaatschappij “Vlaamse Ardennen” wordt goedgekeurd overeenkomstig het als bijlage
geviseerde opmetingsplan.
Artikel 2. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij, St.
Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde .
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
16. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende P-plaats
voorbehouden voor personen met handicap in de Galgestraat.
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
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.
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BESLUIT: eenparig
Artikel 1: In de Galgestraat t.h.v. nr. 66 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een
handicap. Deze wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 2: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
17. Solva-aanpassing kapitaalsaandeel. Kennisname.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis.
BESTUUR PERSONEEL
18. Aanpassing fietsvergoeding.
De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van gemeenteraad dd. 22.12.2008 waarbij de rechtspositieregeling en latere
wijzigingen werd goedgekeurd;
Gelet op hoofdstuk VI, afdeling III van de rechtspositieregeling met betrekking tot de vergoeding van de
kosten voor het woon-werkverkeer;
Gelet op het Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen Aanslagjaar 2019, BS 26 januari 2018 tot wijziging van artikel 19 §2, 16° van het KB van 28.11.1696 tot
uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid;
Gelet op de wijziging van artikel 19 §2, 16° wordt de kilometervergoeding toegekend door de werkgever
aan de werknemer voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats tewerkstelling, voor
een bedrag van maximaal 24 cent vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen;
Overwegende dat deze wijziging in werking treedt op 01.01.2019;
Besluit: eenparig
Enig artikel: Het bedrag van de fietsvergoeding wordt met ingang van 01.01.2019 opgetrokken van 23
eurocent per kilometer naar 24 eurocent per kilometer.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
19. 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 23/04/19, 6/05/19, 13/05/19;
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

123
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 overgemaakt worden aan de financiële dienst voor
betaalbaarstelling.
SECRETARIAAT - NOTULEN
20. Goedkeuring notulen
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van 29 april 2019 goedgekeurd.
SECRETARIAAT
21. Brief Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 30 april 2019. Kennisname.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur op
de klacht van Piet De Loof in verband met Oudenaarde Winkelstad.
Aangezien een bijkomende vraag van raadslid Kristof Meerschaut over hetzelfde onderwerp gaat, wordt
eenparig besloten de vraag terzelfdertijd met agendapunt 21 te behandelen. Burgemeester Marnic De
Meulemeester beantwoordt de vraag.
VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE
GEMEENTERAAD
1.
1.1.

Raadslid Steven Bettens
Voorstel 1: Overleg met NMBS door geluidsoverlast door locomotieven.

Diesellocomotieven moeten warm draaien alvorens ze kunnen vertrekken. Bij extreme kou duurt dat
langer dan bij zomerse temperaturen. In het station van Oudenaarde komt het heel regelmatig voor dat de
motor van locomotieven een ganse nacht blijft draaien.
Na een parlementaire vraag van 4 december 2017 door volksvertegenwoordiger Stefaan Van Hecke was
er tijdelijk beterschap. Het personeel in Oudenaarde gaf gevolg aan de vraag om de procedures te
respecteren. Het is immers niet nodig dat de motoren de ganse nacht draaien.
Een dik jaar later zijn we echter terug naar af. Regelmatig draaien de motoren van de locomotieven weer
de ganse nacht. Inwoners van de Broekstraat vragen aan de NMBS de procedure toe te passen maar
worden van het kastje naar de muur gestuurd.
Voorstel: het Oudenaardse college van burgemeester en schepenen neemt zonder verwijl contact op met
de NMBS om tot een structurele oplossing te komen zodat motoren van locomotieven enkel nog draaien
wanneer dat noodzakelijk is.
Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
1.2.

Voorstel 2: Aankoop van een perceel grond langs Moriaanshoofd.

De Vlaamse overheid verkoopt in Mullem tussen het Moriaanshoofd en de N60 een perceel van 2.070 m²,
volgens kadaster Oudenaarde 13de afd. sectie A perceel zonder nummer, met precad
perceelsidentificatienummer 658 A.
Hoewel het perceel als bouwgrond te koop wordt aangeboden, is het op dit ogenblik openbaar domein, in
eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer.
Het perceel was ook als openbaar domein ingericht. Het was vrij toegankelijk met verharde paadjes, er
stonden bankjes, er was een bloemperkje en het onderhoud gebeurde tot voor een paar jaar door de stad
Oudenaarde, nu gebeurt dat door zelfstandigen.
Het perceel ligt vlakbij fietsknooppunt 71, een kruispunt vanwaar routes in vier richtingen vertrekken en
ook de BLOSO mountainbikeroute Huise-Zingem en het recent vergunde fietspad in de Bekestraat
(Zingem) komen er voorbij.
Het perceel is groot en zou multifunctioneel kunnen ingericht worden:
- als ontmoetingsplaats voor de buurt (met bankjes en enkele speeltuigen)
- als rust- of startplaats voor fietsers (met een infobord, diezelfde bankjes, een fietspomp, een
oplaadpunt), en
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- deels als groenzone (geluidsbuffer N60 en natuurverbinding in de Rooigemvallei).
Voorstel:
- het perceel wordt niet onttrokken aan het openbaar domein en aangekocht door de stad Oudenaarde
- het stadsbestuur gaat in overleg met de buurt en eventuele andere stakeholders (Toerisme Vlaanderen,
natuurverenigingen,…) over de inrichting van het perceel
Het voorstel wordt beantwoord door schepen John Adam.
2.
2.1.

Raadslid Kristof Meerschaut
Vraag 1: Toewijzing imagocampagne(s) - miskenning van de wet op de overheidsopdrachten.

Op klacht van Piet De Loof, Oudenaards ondernemer, onderzocht de gouverneur het gunningsdossier van
de imagocampagne van de stad (gunningsbeslissing 16.07.2018 en 28.01.2019). Via de pers konden we
vernemen dat de gouverneur tot de vaststelling komt dat de klacht gegrond is. De gouverneur spreekt van
een duidelijke miskenning van de wet op de overheidsopdrachten. Het dossier zou worden overgemaakt
aan Audit Vlaanderen.
N-VA Oudenaarde heeft in het verleden al meermaals gevraagd om de wet na te leven en om meer
transparantie bij de toewijzing van opdrachten in verband met citymarketing, laatst nog tijdens de
gemeenteraad van 25 februari 2019. Ondanks herhaald aandringen van de N-VA-fractie om de regels na
te leven, wordt het stadsbestuur nu toch terecht gewezen.
Ook omtrent de toewijzing van marketingopdrachten vanuit de vzw Oudenaarde Winkelstad (OWS), die
gebeuren onder het toeziend oog van het stadbestuur en met begeleiding van een extern bureau, waren er
in het verleden al meermaals klachten.
Vragen:
1. Wat gaat het stadsbestuur ondernemen om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden?
2. Zal de samenwerking met OWS, die afloopt op 31 december 2019, geëvalueerd worden? Komt er
een nieuwe overeenkomst? Zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent het toekennen
van opdrachten? Zal de stad strenger toezien op het aanwenden van de middelen en het correct
naleven van de afspraken?
3. Waarom heeft City D nagelaten om de stad en OWS te wijzen op de problematiek?
De vraag werd beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester tijdens de behandeling van
agendapunt 21 van de openbare zitting.
2.2.

Vraag 2: Steunpilaren kapel Kerselare

Als een donderslag bij heldere hemel werd tijdens de Gemeenteraad van 29 april 2019 meegedeeld dat er
dan toch geen stabiliteitsproblemen zijn met de kapel van Kerselare. De gele steunpilaren die de kapel
sinds 2012 ondersteunen blijken dus overbodig te zijn geweest.
Vragen:
1. Hoe verklaart het stadsbestuur deze wending? Zijn de studies, waarnemingen en conclusies uit het
verleden dan waardeloos?
2. Hoeveel bedraagt de kostprijs van de (totaal overbodig blijkende) stutwerken?
3. Waarom worden de gele steunpilaren niet onverwijld weggehaald?
4. Nu blijkt dat er geen stabiliteitsprobleem is: welke impact heeft dit gegeven op de voorziene
renovatiekost?
De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.
3.
3.1.

Raadslid Vincent Thomaes
Vraag 1: Ensar moskee in Eine.

Graag hadden we vernomen of de Ensar moskee in Eine zich in orde heeft gesteld met de nodige vereiste
modaliteiten wat de uitbating en veiligheid betreft ?
Bij de brandweer te Oudenaarde is er geen aanvraag geweest voor inspectie brandveiligheid (om een
attest te bekomen) daarom zijn we verontrust voor de veiligheid van de buurtbewoners daar dit toch om
een drukke woonzone gaat mocht er ooit brand of aan verwante uitbreken.
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
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3.2.

Vraag 2: Glasbollen Bevere.

Is er al progressie in het lokaliseren van een locatie om opnieuw glasbollen te plaatsen in Bevere
(centrum) ?
Ik zelf heb ook enkele mogelijke locaties in beeld mocht dit nog niet het geval zijn.
Ik zal deze toelichten op de gemeenteraad.
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
Voorzitter Lieven Cnudde schorst de zitting om 20u21 voor de vergadering van de CMW-raad.
De vergadering wordt geheven om 20u28.
Goedgekeurd in zitting van 24 juni 2019.
Algemeen directeur,

De voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

L. CNUDDE

