181
STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 4 NOVEMBER 2019 OM 19.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos,
Carine Portois, Mathieu Mas: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche,
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Cindy Franssen,
Mathieu De Cock, 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
Eric Meirhaeghe: raadslid verontschuldigd voor de agendapunten 23 t.e.m.27.
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

IGS Westlede. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 3 december 2019.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale voor crematoriumbeheer IGS Westlede;
Gelet op de brief dd. 3 oktober 2019, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene
vergadering van IGS Westlede op dinsdag 3 december 2019 met als agenda:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering op 5 juni 2019
2. Activiteiten en strategie 2020
3. Begroting 2020
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede op dinsdag 3 december 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.
2.

TMVW. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 19 december
2019.

Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde aangesloten is bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor
Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov ;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;
Gelet op de statuten van TMVW ov ;
Overwegende dat artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk negentig
kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de
raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd ; dat de beslissingen terzake
van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de
respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden ;
dat de algemene vergadering waarvan sprake in deze alinea voorzien wordt op 19 december 2019.
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Gelet op het feit dat het ontwerp van statutenwijziging door TMVW ov aan de deelnemers werd
overgemaakt per aangetekend schrijven van 13 september 2019 met volgende specifieke agendapunten en
voorstellen;
Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering
1. …… 10. …….
11. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten en de
bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen gedaan in de toelichting
12. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel
daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50
13. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Taandeel daalt van EUR 5.000 naar EUR 2,50
14. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in ruil voor 1
TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen
15. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Daandeel daalt van EUR 118.725 naar EUR 25
16. Afschaffing van de D²-aandelen
17. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per DKaandeel daalt van EUR 1.500 naar EUR 25
18. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 DKaandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen
19. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Zaandeel daalt van EUR 862.500 naar EUR 75
20. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per SKaandeel daalt van EUR 2.500 naar EUR 50
21. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per S-aandeel
daalt van EUR 180.000 naar EUR 50
22. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging
uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per V-aandeel
daalt van EUR 2.000 naar EUR 25
23. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden
24. Afschaffing van de F3-aandelen
25. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen
26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten:
Artikel 1
In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22 december
2017”.
Artikel 2
In de laatste zin van het vierde lid wordt het woord “vennoten” vervangen door het woord
“deelnemers”.
Artikel 3
In het twaalfde punt wordt het woord “artikel” vervangen door het woord “Artikel”.
In het vijftiende punt worden de verwijzingen naar “artikel 33” vervangen door verwijzingen naar
“Artikel 29”, wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 11” en
wordt de verwijzing naar “artikel 18” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 14”. Bovendien wordt
het woord “V-vennoot” vervangen door het woord “V-deelnemer”.
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In het negentiende punt wordt de verwijzing naar artikel “10” vervangen door een verwijzing naar artikel
“396”.
In het tweeëntwintigste punt worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking (inclusief de laterewijzigingen).” vervangen door de woorden “Vlaams
decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.”
Artikel 5
In het tweede lid van artikel 5 worden de woorden “Vlaamse” en “houdende intergemeentelijke
samenwerking” geschrapt.
In het derde lid van artikel 5 worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden “deelnemers die
niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en hebben zij een voorkeurrecht om
installaties over te nemen, conform” toegevoegd en wordt het woord “toepasselijk” geschrapt.
Verder wordt telkens na het woord “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd.
Ten slotte worden de verwijzingen in dit artikel 5 naar artikel 35 en 37 vervangen door een verwijzing naar
artikel 423 respectievelijk 425.
Artikel 6
In lid 1 van artikel 6 wordt onder punt a. de tweede alinea weggelaten.
In lid 1 van artikel 6 wordt onder punt b. de woorden “De toetreding als F-deelnemer is verplicht voor de
T, D, Z en S-deelnemers.” en “vanaf 15 december 2017” geschrapt. Daarnaast worden na de woorden “de
wegenisactiviteit (V)” de woorden “en de financieringsactiviteit (F)” toegevoegd. Ook de derde paragraaf
van punt b. wordt geschrapt.
Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“Alle toetredingen en uitbreidingen van toetredingen van de deelnemers worden goedgekeurd door de
algemene vergadering.
De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen terugwerkende
kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot of de uitbreiding van hun aansluiting bij de
opdrachthoudende vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad
op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen
reëel aanbieden.
De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging is bevoegd te besluiten tot herschikking van de
aandelen in de meest ruime zin (met inbegrip van onder andere omzetting van aandelen, splitsing,
samenvoeging, vernietiging (naar aanleiding van een uitkering van een vereffeningssaldo) of nieuwe
aandelen creëren (naar aanleiding van incorporatie van reserves)).”
De verschillende punten worden hernummerd.
In het nieuwe punt zes worden de woorden “goedgekeurd te worden; dit besluit betreft een wijziging van
de statuten” vervangen door “te worden bevestigd volgens quorum en meerderheid vereist voor een
statutenwijziging en de statuten zullen door de algemene vergadering dienovereenkomstig worden
aangepast”.
In het nieuwe punt zeven wordt een eerste lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“De lijst van deelnemers in bijlage 1 duidt de activiteiten en de geografische sectie aan waarvoor een
deelnemer is aangesloten, net als de regio waartoe hij behoort.”
De tweede paragraaf van punt 7 wordt vervangen door volgende tekst:
“De bijlage 1 wordt bij elke toetreding, uitbreiding, uitsluiting, herschikking, etc. voorlopig aangepast
door de raad van bestuur. Deze aanpassing, inclusief de indeling van het totale werkingsgebied, wordt ter
goedkeuring aan de eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd en door deze laatste definitief
vastgelegd met toepassing van de gewone aanwezigheids- en meerderheids-vereisten en zonder dat dit een
wijziging van de statuten meebrengt.”
Artikel 7
In het eerste lid van artikel 7 worden de woorden “de artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19”
vervangen door de woorden “Artikel 9 t.e.m. Artikel 15”.
In het tweede lid van artikel 7 wordt punt b. geschrapt.
In het tweede lid van artikel 7 wordt het punt wordt het woord “gebruiksrecht” wordt vervangen door het
woord “eigendomsrecht” en worden de woorden “en, naar keuze van de deelnemer en onder de bijzondere
voorwaarden van deze statuten, de bijkomende eigendomsrechten op dezelfde installaties”, geschrapt.
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In het derde lid van artikel 7 worden de woorden “T-, TK-, DK-, SK- en F1-, F2- en F3-aandelen” vervangen
door de woorden “T-, SK-en F-aandelen” en de woorden “de artikelen 9, 10, 14, 17 en 19” worden
vervangen door “Artikel 9, Artikel 13 en Artikel 15”.
In het vierde lid van artikel 7 wordt de tweede zin geschrapt.
In het vijfde lid van artikel 7 wordt het woord “gebruiksrecht” vervangen door het woord
“eigendomsrecht” en de verwijzing naar “artikel 11” wordt vervangen door “Artikel 10”.
Het zesde lid van artikel 7 wordt geschrapt.
In het zevende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door “Artikel 11”.
In het achtste lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 16” vervangen door “Artikel 12”.
In het negende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 17” vervangen door “Artikel 13”.
In het tiende lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar “artikel 18” vervangen door “Artikel 14”.
In het elfde lid van artikel 7 wordt de verwijzing naar categorie TK-, DK-, D2-, F1, F2 en F3 aandelen
geschrapt, en wordt een verwijzing naar categorie F-aandelen ingevoegd. In de voorlaatste zin van het
elfde lid worden de woorden “en door deze laatste definitief vastgelegd” geschrapt.
Artikel 8
In het eerste lid van artikel 8 wordt het woord “artikel” 3.19 vervangen door het woord “Artikel” 3.19 en
worden de woorden “artikel 10 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking”
vervangen door de woorden “artikel 396 van het decreet”.
In het tweede lid van artikel 8 worden de woorden “, behalve voor F-aandelen met kencijfer 2 en 3 en
onverminderd hetgeen bepaald werd in lid 1” geschrapt.
De laatste zin van het derde lid van artikel 8 wordt geschrapt.
Artikel 9
In het tweede lid van artikel 9 worden de woorden “één T-aandeel” vervangen door de woorden
“negenhonderdtweeënnegentig (992) T-aandelen” en wordt na het woord honderdduizend de tekens “(100
000)” ingevoegd.
In het derde lid van artikel 9 worden de woorden “tweeduizend vierhonderd tachtig euro (€2 480)”
vervangen door de woorden “twee euro en vijftig cent (€2,50)”.
In het vierde lid van artikel 9 wordt het woord “artikel” 3.13 vervangen door het woord “Artikel” 3.13 en
worden de woorden “vijfentwintig euro (€ 25,-)” vervangen door “twee euro en vijftig cent (€ 2,50)”.
In het laatste lid van dit artikel 9 worden de woorden “één procentpunt” vervangen door de woorden
“honderd (100) basispunten”.
Artikel 10
Artikel 10 wordt geschrapt.
Artikel 11
Het artikel 11 wordt in haar totaliteit vervangen door volgende tekst:
“A.
Iedere deelnemer, toegelaten voor de distributieactiviteit, doet verplicht inbreng van het eigendomsrecht
van haar distributie-installaties. De inbreng heeft betrekking op alle installaties van de deelnemer die
uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor het uitvoeren van de distributieactiviteit in de geografische
sectie waarvoor men deelnemer is.
Deze inbrengen geschieden aan de volgende voorwaarden, onverminderd bijkomende voorwaarden te
bepalen door de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging:
 liggen de distributie-installaties geheel of deels in vergunning dan is de deelnemer gehouden alle
inspanningen aan te wenden om deze vergunning, met al zijn rechten en verplichtingen, over te dragen
aan de opdrachthoudende vereniging, minstens om de uitwerking van de bestaande vergunning te
behouden, voor zover en tot zolang de opdrachthoudende vereniging zelf nog niet over de bedoelde
vergunning beschikt;
 betreft de inbreng wateropslaginfrastructuur dan zal de inbreng samengaan met de verplichting voor
de deelnemer de opdrachthoudende vereniging in te lichten van elk voornemen tot het vervreemden of
op welke wijze ook bezwaren van de grond waarop of waarin deze installaties gevestigd zijn en het
verlenen van een voorkooprecht aan de opdrachthoudende vereniging, aan dezelfde prijs en
voorwaarden.
De inbrengen worden vergoed deels door de toekenning van D-aandelen, deels door betaling in speciën.
De globale vergoeding van beide laatstgenoemde elementen is gelijk aan de economische waarde van het
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ingebrachte eigendomsrecht en wordt berekend op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, mits
een aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derden van de leden ervan en mits het besluit twee
derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen heeft bekomen, alsmede twee derden van de
stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders aangesteld op voordracht van
de gemeenten en zonder dat Artikel 28 en Artikel 29 toepasselijk zijn.
Deze inbrengen worden vergoed deels door de toekenning van D-aandelen, deels door betaling in speciën:
- De vergoeding door de toekenning van D-aandelen wordt berekend op basis van de lengte van de
leidingen (zowel distributieleidingen als aansluitingen) en van het volume van de opslagcapaciteit.
Per schijf van twintig (20) km lengte van leidingen of per schijf van zeshonderd vijftig (650) m³
opslagcapaciteit worden vierduizend zevenhonderd negenenveertig (4.749) D-aandelen toegekend.
Uit deze berekeningswijze voortvloeiende fracties van aandelen volgens lengte en volgens volume
worden bij elkaar opgeteld en de som hiervan wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid, met
een minimum van één D-aandeel.
De nominale waarde van elk D-aandeel bedraagt vijfentwintig euro (€ 25,00).
Behoren distributieleidingen dan wel opslagcapaciteit toe aan meerdere deelnemers samen, dan wordt
hun lengte dan wel volume tussen deze deelnemers verdeeld à rato van hun bevolkingsaantallen op het
ogenblik van indienstname of vervanging.
- Na aftrek van de vergoeding door de toekenning van D-aandelen, wordt het resterende gedeelte van
de economische waarde vergoed door middel van een eenmalige vergoeding in speciën.
B.
De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging kan voor andere inbrengen in natura
bijzondere bepalingen vaststellen, waarvan de vergoedingen evenwel equivalent dienen te zijn aan de
hiervoor beschreven vergoedingen.
C.
De bovenstaande procedure wordt eveneens toegepast in het geval een deelnemer toetreedt voor een
bijkomende geografische sectie, waarvan sprake in Artikel 6, dan wel bij uitbreiding van zulk een sectie.
Deze nieuwe aandelen geven pas recht op een maandelijkse vergoeding vanaf de maand die volgt op de
datum van uitbreiding of de datum van toetreding voor die bijkomende geografische sectie.
D.
Voor het ingebrachte alleenrecht voor het uitoefenen van de distributieactiviteit op het grondgebied van de
deelnemer wordt over de looptijd van het intergemeentelijk samenwerkingsverband een vergoeding in
speciën aan de deelnemer uitbetaald. De vergoeding in speciën bestaat uit een vaste periodieke vergoeding
en een variabele periodieke vergoeding.
De over de looptijd van de opdrachthoudende vereniging gespreide vaste periodieke vergoeding wordt elk
jaar vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt waarvan sprake in Artikel 3.13.
Deze vergoeding wordt aan de deelnemer ter beschikking gesteld als volgt:
a. voor wat betreft een maandelijks bedrag van nominaal twaalf komma zevenentwintig cent (€ 0,1227)
per D-aandeel, hetwelk ten laste valt van de distributieactiviteit van de opdrachthoudende vereniging.
b. het maandelijks bedrag van nominaal dertien komma nul negen cent (€ 0,1309) per D-aandeel, hetwelk
ten laste valt van de toevoeractiviteit van de opdrachthoudende vereniging, is door de deelnemer, via
beslissing van de raad van bestuur, te gebruiken voor investeringen in de distributieactiviteit volgens de
regels van Artikel 12 en Artikel 54 tot en met Artikel 56; aanpassingen van de bedragen bij toepassing
van deze artikelen maken geen statutenwijziging noodzakelijk.
De variabele periodieke vergoeding wordt bepaald op basis van synergie, minder hinder en andere
operationele performantiekarakteristieken en door de raad van bestuur tegen uiterlijk 31 december van elk
lopend jaar bepaald. De modaliteiten van deze variabele periodieke vergoeding worden vastgelegd in een
huishoudelijk reglement.”
Artikelen 12 tot en met 14
De artikelen 12 tot en met 14 worden integraal geschrapt.
Artikel 15
In het eerste lid van artikel 15 wordt de verwijzing naar “artikel 20” vervangen door verwijzing naar
“Artikel 16”.
In het derde lid van artikel 15 wordt de verwijzing naar “de artikelen 32 en 33” vervangen door verwijzing
naar “Artikel 28 en Artikel 29”.
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Het eerste tot en met vierde gedachtestreepje in artikel 15 worden vervangen als volgt:
“De vergoeding in speciën bedraagt in totaal negen (9) procent van de economische waarde van de
inbreng en wordt uitbetaald over de looptijd van de opdrachthoudende vereniging op de wijze bepaald
door de raad van bestuur. Evenwel is iedere deelnemer gerechtigd aanspraak te maken op het stelsel van
gekapitaliseerde uitbetaling. De gekapitaliseerde uitbetaling wordt door de opdrachthoudende vereniging
berekend met toepassing van een bijkomende verdiscontering zoals bepaald door de raad van bestuur.”
In het vijfde gedachtestreepje onder de derde paragraaf van artikel 15 worden de woorden “achthonderd
tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€862 500,-)” vervangen door de woorden “vijfenzeventig euro
(€ 75)”.
Artikel 16
In het eerste lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel 15” vervangen door een verwijzing naar
“Artikel 11”.
In het tweede gedachtestreepje van het tweede lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel”
vervangen door verwijzing naar “Artikel”.
In de derde paragraaf van artikel 16 wordt de verwijzing naar “de artikelen 32 en 33” vervangen door
verwijzing naar “Artikel 31 en Artikel 32”.
In het eerste gedachtestreepje onder het vijfde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel 57”
vervangen door verwijzing naar “Artikel 49” en de tekens “,-” geschrapt.
In het tweede gedachtestreepje onder het vijfde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar “artikel”
vervangen door verwijzing naar “Artikel”.
Artikel 17
In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 17 worden de woorden “tweeduizend vijfhonderd euro
(€ 2 500,-)” vervangen door “vijftig euro (€ 50)”.
In het tweede lid van de eerste paragraaf van artikel 17 wordt de verwijzing naar “artikel” vervangen door
verwijzing naar “Artikel”, en wordt de vermelding “vijfentwintig (€25,-)” vervangen door “één euro (€ 1,)”.
In het derde lid van de tweede paragraaf van artikel 17 wordt het woord “intercommunale” vervangen door
“opdrachthoudende vereniging”.
In het vierde lid van de tweede paragraaf van artikel 17 wordt de verwijzing naar “de artikelen 32 en 33”
vervangen door verwijzingen naar “dat Artikel 31 en Artikel 32” en worden de tekens 50% vervangen door
de woorden “vijftig procent (50%)”.
In het eerste gedachtestreepje van de tweede paragraaf worden de tekens “(35)” geschrapt en wordt na het
woord “procent” de tekens “(35%)” ingevoegd.
In het tweede gedachtestreepje van de tweede paragraaf wordt “honderd tachtigduizend euro
(€ 180 000,-)” vervangen door “vijftig euro (€ 50)”.
Doorheen artikel 17 worden de woorden “vennoot” resp. “vennoten” vervangen door de woorden
“deelnemer” resp. “deelnemers”.
Artikel 18
In het eerste lid van artikel 18 wordt de verwijzing naar “artikel 20” vervangen door een verwijzing naar
“Artikel 16”.
In het tweede lid van artikel 18 worden de woorden “twintig (20) km” vervangen door de woorden
“tweehonderdvijftig (250) meter”.
In het derde lid van artikel 18 worden de woorden “tweeduizend euro (€2 000,00)” vervangen door de
woorden “vijfentwintig euro (€ 25)”.
In het laatste lid van artikel 18 wordt de verwijzing naar “artikel” vervangen door verwijzing naar
“Artikel”.
Doorheen artikel 18 worden de woorden “vennoot” resp. “vennoten” vervangen door de woorden
“deelnemer” resp. “deelnemers”.
Artikel 19
In het eerste lid van artikel 19 wordt de tweede zin met inbegrip van de drie gedachtestreepjes geschrapt.
Het tweede lid van artikel 19 wordt geschrapt.
Het vierde, vijfde en zesde lid van artikel 19 worden vervangen door volgende tekst:

187
“Overeenkomstig Artikel 6.1.b) zijn nieuwe toetredingen of uitbreidingen van toetredingen tot de
financieringsactiviteit (F) niet meer mogelijk. Er kan bijgevolg niet meer worden overgegaan tot nieuwe
inbrengen en daaraan gekoppelde uitgifte van bijkomende F-aandelen.”
Artikel 20
In het eerste en vierde lid van artikel 20 wordt de verwijzing naar “de artikelen 11, 15, 17 en 18”
vervangen door verwijzing naar “Artikel 10, Artikel 11, Artikel 13 en Artikel 14”.
In het zesde lid van artikel 16 wordt “de artikelen 3.8, 3.9, 3.10 en 3.11” vervangen door “Artikel 3.8,
Artikel 3.9, Artikel 3.10 en Artikel 3.11”.
Artikel 21
Het eerste lid van artikel 21 wordt vervangen als volgt:
“De deelnemers zijn niet gerechtigd op hun aandelen terugnemingen te doen behalve de houders van de S, V- en F-aandelen en voor zover zij het voorafgaand akkoord hebben verkregen van de raad van bestuur.”
Artikel 22
Het tweede lid van artikel 22 wordt geschrapt.
Artikel 23
In de eerste paragraaf van artikel 23 worden na het woord bestuur de woorden “bestaande uit maximum
vijftien (15) leden.” toegevoegd. De woorden “waarvan de leden op de hierna bepaalde wijze aangesteld”
geschrapt en vervangen door “De leden van de raad van bestuur”. De woorden “Maximum vijftien (15)
mandaten van bestuurder worden” worden geschrapt.
Het woord “dat” na ieder gedachtestreepje onder de eerste paragraaf van artikel 23 wordt telkens
geschrapt.
De tekst van punt a onder de gedachtestrepen wordt geschrapt en vervangen door de volgende paragrafen:
“Bij die samenstelling moet er mee rekening gehouden worden dat de opdrachthoudende vereniging zich
bij de samenstelling van haar bestuursorganen moet schikken naar de vereisten inzake pluralisme, die
door het decreet of de bevoegde overheid worden gesteld.
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke bestuurders
aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.”
De letter “b” bij het begin van punt b wordt geschrapt.
In het laatste gedachtestreepje onder punt b wordt de verwijzing naar “artikel 46, eerste lid” vervangen
door verwijzing naar “artikel 434, §2, lid 2”.
Het derde lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt:
“Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur gemandateerde brengt tot tweemaal toe
per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt toelichting
bij het beleid.”
Het vijfde lid van artikel 23 wordt geschrapt.
Het zesde lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt:
“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1) aangeduide
afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks aangeduid door
gemeenten, deelnemers van de distributieactiviteit of de zuiveringsactiviteit of de wegenisactiviteit of de
secundaire activiteit.”
In de laatste zin van het achtste lid van artikel 23 wordt het woord “dient” vervangen door het woord “kan”
en worden de woorden “aan te duiden” vervangen door het woord “aanduiden”.
In de laatste zin van het negende lid van artikel 23 wordt het woord “een” vervangen door “één (1)”.
Artikel 25
Het eerste lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt:
“Ingeval één of meerdere mandaten in de raad van bestuur voortijdig openvallen, zal de raad van bestuur
in die samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten tot op het moment dat voor dat
(die) manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene vergadering gaat bij haar eerstvolgende
bijeenkomst over tot een benoeming, dit mits eerbiediging van de beginselen aangegeven in Artikel 19. De
aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.”
Artikel 26
In het opschrift van artikel 26 wordt het woord “ondervoorzitter(s)” vervangen door het woord
“ondervoorzitter”.
Artikel 27
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Het opschrift van artikel 23 wordt vervangen als volgt: “Voorzitterschap en secretariaat van de
vergaderingen ”.
In het derde lid wordt de verwijzing naar “artikel 45” vervangen door een verwijzing naar “Artikel 37”.
Het vierde lid van artikel 27 wordt geschrapt.
In het laatste lid van artikel 27 wordt de laatste zin vervangen als volgt:
“Deze secretaris (of de plaatsvervanger) mag noch lid van de raad van bestuur, noch lid van een
adviescomité zijn.”
Artikel 28
De verwijzing naar “artikel 27” wordt geschrapt en vervangen door verwijzing naar “Artikel 23”.
Artikel 30
In het tweede lid van artikel 30 worden de woorden “of het directiecomité” geschrapt.
Het vierde lid van artikel 30 wordt geschrapt.
In het vijfde lid van artikel 30 worden na de woorden “daaronder begrepen de” de woorden “onderhandse
en de authentieke aktes en de” ingevoegd. Na het woord “rechtsvorderingen” worden de woorden “, met
inbegrip van de Raad van State” ingevoegd.
Het zevende lid van artikel 30 wordt vervangen als volgt:
“De raad van bestuur wordt gemachtigd de tariefzetting te bepalen.”
De laatste paragraaf van artikel 30 wordt geschrapt en vervangen door wat volgt:
“De raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging is bevoegd voor alle
personeelsaangelegenheden, maar kan alle aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van
de rechtspositieregeling, de deontologische code en het arbeidsreglement, in het kader van het individuele
personeelsbeheer, verder delegeren. De raad van bestuur kan het dagelijks personeelsbeheer, de
bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid
ten aanzien van het personeel toevertrouwen aan het personeelslid dat aan het hoofd staat van het
personeel van de opdrachthoudende vereniging.”
Artikel 31
In de tweede paragraaf van artikel 31 wordt de verwijzing naar “artikel 23” vervangen door een verwijzing
naar “Artikel 19”.
Artikel 32
In het eerste lid van artikel 32 wordt het woord “tenminste” vervangen door de woorden “ten minste”.
In het derde lid van artikel 32 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” ingevoegd.
Het laatste lid van artikel 32 wordt vervangen als volgt:
“De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar, met dien verstande dat de leden van de
adviescomités door de raad van bestuur kunnen worden uitgenodigd een vergadering van deze laatste bij
te wonen”.
Artikel 33
In het vierde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
De vijfde en de zesde paragraaf van artikel 33 worden vervangen door volgende tekst:
“De besluiten van de raad van bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin geregelde
aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de
besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte
gebracht.”
In het achtste lid van artikel 33 worden op het einde van de laatste zin de woorden “, met behoud van de
decretale bepalingen over de openbaarheid van bestuur” ingevoegd.
In het negende lid van artikel 33 wordt het woord “kan” in de laatste zin geschrapt en vervangen door het
woord “bezorgt” en wordt het laatste woord van de zin geschrapt.
In het laatste lid van artikel 33 wordt het woord “raadslieden” geschrapt en vervangen door het woord
“raadsleden” en wordt de verwijzing naar “artikel 52” vervangen door een verwijzing naar “artikel 406”.
Titel IV
In de tekst van titel IV worden de woorden “(LID IBR)” geschrapt.
Artikel 34
Het eerste lid van artikel 30 wordt vervangen door volgende tekst:
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“De verrichtingen van de opdrachthoudende vereniging staan onder het toezicht van één of meerdere
commissarissen aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en decretale bepalingen.”
In het tweede lid van artikel 34 wordt na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd.
Titel V
De titel van Titel V wordt geschrapt en vervangen door het woord “Adviescomités”.
Artikel 35
De titel van het artikel wordt vervangen door de woorden “Oprichting en samenstelling”.
Het eerste lid van artikel 35 wordt vervangen als volgt:
“Er wordt een adviescomité voor secundaire diensten opgericht en voor elke regio wordt een regionaal
adviescomité opgericht.”
De eerste zin van het tweede lid van artikel 35 wordt vervangen als volgt:
“Voor ieder adviescomité worden de leden voorgedragen door de deelnemers volgens de hierna vermelde
bepalingen, met dien verstande dat enkel de deelnemers binnen de desbetreffende regio leden kunnen
voordragen:”
In punt a. van het tweede lid van artikel 35 worden de woorden “het regionaal” vervangen door het woord
“ieder” en worden de woorden “voor domeindiensten” vervangen door de woorden “waarin die deelnemer
deelneemt”.
In punt b. van het tweede lid van artikel 35 worden de woorden “voor ieder adviescomité waarin zij
deelnemen” ingevoegd. Het punt teken tussen “40.000” wordt geschrapt en vervangen door een spatie.
Voor de woorden “met dien verstande dat” worden de woorden “wat specifiek de regionale adviescomités
voor domeindiensten betreffen” ingevoegd. Op het einde van punt b. wordt het “;” teken vervangen door
een punt.
In het derde lid van artikel 35 wordt het woord “regionale” geschrapt en wordt een tweede zin toegevoegd
aan de derde paragraaf die luidt als volgt “Deze aanstelling gebeurt in een geheime stemming”.
In het vierde lid van artikel 35 wordt het woord “geen” geschrapt en vervangen door het woord “noch” en
wordt het woord “of” geschrapt en vervangen door het woord “noch”.
Het vijfde, zesde en zevende lid van artikel 35 worden geschrapt.
Artikel 36
Het opschrift van artikel 36 wordt vervangen als volgt “Aanstelling van de leden en de secretaris van de
adviescomités”.
In het eerste lid van artikel 36 worden de woorden “regionale” en “voor domeindiensten” geschrapt.
Het tweede en derde lid van artikel 36 worden vervangen als volgt:
“Bij hun aanstelling wordt door de leden van elk adviescomité onder die leden een voorzitter gekozen. het
voorzittersmandaat volgt het lidmaatschap van het tot voorzitter benoemde lid.”
In het vierde lid van artikel 36 worden de woorden “eveneens” en “of het directiecomité” geschrapt. Het
woord “geen” wordt geschrapt en vervangen door het woord “noch”.
In het laatste lid van artikel 36 wordt het eerste woord “Ten” vervangen door de woorden “Wat specifiek de
regionale adviescomités voor domeindiensten betreft, wordt ten”. Het woord “geschieden” wordt
vervangen door de woorden “bepaald dat” en na de woorden “eerste maal” worden de woorden “worden
vervuld” ingevoegd.
Artikel 37
Het opschrift van artikel 37 wordt vervangen door volgende woorden “Bevoegdheden van de
adviescomités”.
Er wordt een nieuw tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt:
“Het adviescomité voor secundaire diensten is verantwoordelijk voor adviezen betreffende de
dienstverlening inzake de secundaire activiteit, en dit in de ruimste betekenis van het woord, aan de
klanten.”
In het laatste lid van artikel 37 worden de woorden “regionaal” en “voor domeindiensten” geschrapt.
Artikel 38
Het opschrift van artikel 38 wordt vervangen door volgende woorden “Werking van de adviescomités”.
Het eerste lid van artikel 38 wordt vervangen door volgende tekst:
“Een adviescomité kan alleen dan geldig beraadslagen en adviseren wanneer ten minste de helft van de
leden aanwezig over vertegenwoordigd is”.
Het derde lid van artikel 38 wordt vervangen als volgt:
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“Bereikt het adviescomité niet het quorum om te kunnen beraadslagen en adviseren, dan zal voor het
betrokken advies de procedure overeenkomstig Artikel 35 worden gevolgd.”
In het vierde lid van artikel 38 worden de woorden “de regionale adviescomités” vervangen door de
woorden “het adviescomité”.
Het vijfde lid van artikel 38 wordt vervangen als volgt:
“Een advies is slechts geldig wanneer het wordt genomen met goedkeuring van de helft van de aanwezige
of vertegenwoordigde leden.”
In het zesde lid van artikel 38 worden de woorden “regionale” en “of van de ondervoorzitter” geschrapt.
In het zevende lid van artikel 38 worden de woorden “meer dan de helft” vervangen door de woorden “ten
minste drie vierde”. De woorden “of, bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter” en “regionale” geschrapt.
Na het woord “veertien” worden de tekens “(14)” ingevoegd.
Het achtste lid van artikel 38 wordt vervangen door hetgeen volgt:
“Weigert de voorzitter het regionale adviescomité bijeen te roepen of is hij belet zulks te doen, dan kan het
adviescomité worden bijeengeroepen op uitnodiging van twee leden van het adviescomité.”
In het negende lid van artikel 38 worden de woorden “het adviescomité” vervangen door de woorden “de
adviescomités” en worden de woorden “en in volgorde, door de ondervoorzitter, of bij diens ontstentenis of
afwezigheid,” geschrapt. De verwijzing naar “artikel 45” wordt geschrapt en vervangen door verwijzing
naar “Artikel 37”.
In het elfde lid van artikel 38 wordt het woord “regionale” geschrapt.
In het twaalfde lid wordt de verwijzing naar “artikel 23” vervangen door verwijzing naar “Artikel 19”.
In het veertiende lid wordt het woord “regionale” geschrapt.
Artikel 39 tot artikel 42
De artikelen 39 tot 42 worden integraal geschrapt en een nieuw artikel 35 met de titel “Schriftelijke
adviesvorming door de adviescomités” wordt ingevoegd dat luidt als volgt:
“Indien de voorzitter van het adviescomité van mening zou zijn dat er omstandigheden bestaan die een
tussenkomst van het adviescomité dat hij voorzit noodzaken, kan de voorzitter aan de leden van het
adviescomité een schrijven richten met daarin ten minste vermeld het ontwerpadvies, de nodige toelichting
bij het ontwerpadvies en de verzenddatum.
Aan de leden van het adviescomité wordt vervolgens de mogelijkheid geboden zich akkoord te verklaren
met het ontwerpadvies, dan wel er zich tegen te verzetten. Daartoe dienen zij binnen een termijn van één
(1) week na de verzenddatum van het ontwerpadvies schriftelijk te antwoorden. Indien zij zich verzetten
tegen het voorgestelde ontwerpadvies, dienen zij omstandig te motiveren op basis van welke redenen zij
zich tegen het betrokken ontwerpadvies verzetten.
Een schriftelijk advies van een adviescomité zal zijn aangenomen c.q. worden afgewezen wanneer ten
minste een meerderheid van de leden van het adviescomité het ontwerpadvies goedkeurt c.q. afkeurt.
Indien een deelnemer niet reageert binnen voornoemde termijn of indien het antwoord van de betrokken
deelnemer niet binnen voornoemde termijn toekomt op de zetel van de opdrachthoudende vereniging, zal
die deelnemer worden geacht het ontwerpadvies goed te keuren.
Een schriftelijk advies zal worden geacht te zijn genomen op het moment dat de termijn waarvan sprake in
het tweede lid is verstreken. Binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na het verstrijken van deze
termijn van één (1) week wordt aan de deelnemers vertegenwoordigd in het betrokken adviescomité
bevestigd of het ontwerpadvies al dan niet met de vereiste meerderheid werd goedgekeurd.
De gelijkluidende afschriften en de gelijkluidende uittreksels worden ondertekend door de secretaris.”
Titel VII
Titel VII en artikel 43 met betrekking tot het directiecomité worden geschrapt.
Artikel 44
Het artikel 44 wordt vervangen door volgende tekst:
“Alle mandaten in de raad van bestuur en de comités hebben een looptijd van zes (6) jaar. Bij een eerste
installatie van een comité is de looptijd van het mandaat beperkt tot het einde van de periode die loopt tot
het moment waarop tot algehele vervanging wordt overgegaan van de raad van bestuur en de comités na
de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
Alle mandaten zijn hernieuwbaar.
De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden van de
raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging aanspraak kunnen maken, met dien verstande dat
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de leden van de raad van bestuur (met inbegrip van de voorzitter van de raad van bestuur) slechts
aanspraak zullen kunnen maken op een presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat
uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in één van de deelnemende
gemeenten.”
Artikel 45
In het tweede lid van artikel 45 wordt de woorden “ononderbroken”, “(regionaal)” en “, hetzij als lid van
het directiecomité” geschrapt.
Artikel 46
In het eerste lid van artikel 46 worden de categorieën aandelen geschrapt.
Het zevende lid van artikel 46 wordt vervangen als volgt:
“De bestuurders en de leden van de adviescomités kunnen geen volmachtdrager zijn voor de algemene
vergadering.”
In het negende lid van artikel 46 wordt de verwijzing naar “artikel 27” vervangen door verwijzing naar
“Artikel 23”.
Artikel 47
In het derde lid van artikel 47 worden de woorden “commissaris (lid IBR)” vervangen door het woord
“commissaris(sen)”.
In het zesde lid van artikel 47 worden de woorden “regionale” en “(lid IBR)” geschrapt.
In het zevende en achtste lid van artikel 47 wordt telkens het woord “jaarvergadering” vervangen door de
woorden “algemene vergadering”.
De laatste twee leden van artikel 47 worden geschrapt.
Artikel 48
In het eerste lid van artikel 48 worden de woorden “commissaris (lid IBR)” vervangen door het woord
“commissaris(sen)” en worden de woorden ‘in bijzondere of buitengewone zitting” geschrapt.
In het tweede lid van artikel 48 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd.
Het vierde lid van artikel 48 wordt vervangen door volgende tekst:
“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met een
beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing bekend gemaakt
binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de
bekendmaking op de hoogte gebracht.”
In het vijfde lid van artikel 48 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 48 wordt de verwijzing naar “artikel 31” vervangen door verwijzing naar
“Artikel 27”.
In het achtste lid van artikel 48 worden na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd.
Ten slotte wordt doorheen het artikel het woord “vennoten” telkens vervangen door het woord
“deelnemers”.
Artikel 49
Het tweede tot en met vierde lid van artikel 49 worden vervangen als volgt:
“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt
bepaald als volgt:
- elke deelnemer duidt een effectief lid aan en een plaatsvervanger;
- gemeenten die meer dan vijfenzeventig duizend (75 000) inwoners tellen, kunnen een bijkomende
effectieve vertegenwoordiger aanduiden.
- deelnemers die meer dan één miljoen vierhonderd duizend (1.400.000) aandelen hebben kunnen
eveneens een bijkomende effectieve vertegenwoordiger afvaardigen.
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de categorie aandelen.”
Artikel 50
In het eerste lid van artikel 50 wordt het woord “zo” geschrapt en vervangen door het woord “zowel”.
In het tweede lid van artikel 50 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoegd en na het
woord “dertig” worden de tekens “(30)” ingevoegd. Het woord “vennoten” wordt vervangen door het
woord “deelnemers”.
In het vijfde lid van artikel 50 wordt na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd.
Artikel 51
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In het enige lid van artikel 51 wordt het woord “bijzondere” vervangen door het woord “buitengewone”.
Artikel 52
In het derde lid van artikel 52 worden de woorden “, ondertekend door de leden van het bureau en door de
vertegenwoordigers van de deelnemers die het verlangen” geschrapt. Na het woord “dertig” worden de
tekens “(30)” ingevoegd.
Het vierde lid van artikel 52 wordt vervangen door volgende tekst:
“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de daarin geregelde
aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de
besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte
gebracht.”
In het laatste lid van artikel 52 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd en na het woord
“negentig” worden de tekens “(90)” ingevoegd.
Artikel 53
In het tweede lid van artikel 53 worden na de woorden “de zuiveringsactiviteit” de woorden “, de
wegenisactiviteit” ingevoegd.
In het derde lid van artikel 53 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoegd en worden
de woorden “commissarissen (lid BR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
Het vierde lid van artikel 53 wordt vervangen door de woorden:
“De commissaris(sen) brengt(en) afzonderlijk verslag uit binnen veertien (14) dagen na deze mededeling.”
In het vijfde lid van artikel 53 worden na het woord “Dertig” de tekens “(30)” ingevoegd. Daarnaast
worden de woorden “de verslagen van de commissarissen (lid IBR)” geschrapt en vervangen door de
woorden “het(de) verslag(en) van de commissaris(sen)”.
Artikel 54
In het eerste lid van artikel 54 worden de woorden “zeshonderd euro (€ 600,-)” vervangen door de
woorden “dertien komma nul negen cent (€ 0,1309)”.
Het tweede lid van artikel 54 wordt geschrapt.
In het vijfde lid van artikel 54 wordt de verwijzen naar “artikel” vervangen door een verwijzing naar het
“Artikel”. Daarnaast worden de tekens “30%” vervangen door de woorden “dertig procent (30%)” en
worden de woorden “D- en D²-aandelen” vervangen door het woord “D-aandelen”.
In het laatste lid van artikel 54 wordt het woord “gebruiksrecht” geschrapt en vervangen door het woord
“eigendomsrecht” en worden de woorden “artikel 11, 12 of volgens artikel 55” vervangen door de
woorden “Artikel 10 of Artikel 47”.
Artikel 55
In het eerste lid van artikel 55 worden de woorden “artikel 54” vervangen door de woorden “Artikel 46”.
Na het woord “zesendertig” worden de tekens “(36)” ingevoegd en na het woord “zestig” worden de
tekens “(60)” ingevoegd.
In het tweede lid van artikel 55 wordt de verwijzing naar “artikel 11 en 54” vervangen door een verwijzing
naar “Artikel 10 of Artikel 46”.
Artikel 56
In het eerste lid van artikel 56 wordt de verwijzing naar “artikel 54” vervangen door verwijzing naar
“Artikel 47” en worden na het woord “zesendertig” de tekens “(36)” ingevoegd.
In het tweede lid worden de woorden “artikel 12 en 54” geschrapt en vervangen door de woorden “Artikel
46 hierna”.
Artikel 57
In het eerste lid van artikel 57 wordt de verwijzing naar het “artikel” vervangen door een verwijzing naar
het “Artikel”.
In het derde lid van artikel 57 worden de tekens “,-“ binnen de haken geschrapt.
In het vijfde lid van artikel 57 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door verwijzing naar
“Artikel 63”.
Artikel 58
In het artikel 58 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een verwijzing naar het
“Artikel”.
Artikel 59
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In het eerste lid van artikel 59 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een verwijzing
naar het “Artikel”.
In het vierde lid wordt de verwijzing naar het “artikel 70” vervangen door een verwijzing naar het “Artikel
63”.
Doorheen het artikel 59 wordt het woord “intercommunale” vervangen door de woorden
“opdrachthoudende vereniging”. Bovendien worden de woorden “vennoot” en “vennoten” vervangen door
de woorden “deelnemer” resp. “deelnemers”.
Artikel 60
In het tweede lid van artikel 60 wordt het woord “vennoot” vervangen door het woord “deelnemer”.
In het derde lid van artikel 60 wordt het woord “zuiveringsinvesteringsfonds” vervangen door het woord
“investeringsfonds”.
Doorheen het artikel 60 worden de verwijzingen naar het “artikel” vervangen door een verwijzing naar het
“Artikel”.
Artikel 61
In het eerste lid van artikel 61 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door verwijzing naar
“Artikel 63”.
In het tweede lid worden de woorden “intercommunale en de vennoot” vervangen door de woorden
“opdrachthoudende vereniging en de deelnemer”.
Artikel 62
In het eerste lid worden de tekens “(10)” geschrapt en worden na het woord “procent” de tekens “(10%)”
ingevoegd. Daarnaast worden de woorden “in T-aandelen” geschrapt.
In het tweede lid van artikel 62 worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt en worden na het
woord “gehoord” de woorden “overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35” ingevoegd.
Artikel 63
In het tweede lid van artikel 63 worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt en worden na het
woord “gehoord” de woorden “overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35” ingevoegd.
Artikel 64
In het tweede lid van artikel 63 worden de woorden “, na het betrokken directiecomité te hebben gehoord,”
geschrapt.
Artikel 65
Het tweede lid van artikel 65 wordt vervangen als volgt:
“In het geval van een nadelig saldo zal de raad van bestuur na het betrokken adviescomité te hebben
gehoord overeenkomstig Artikel 34 of Artikel 35, de nodige maatregelen treffen om dit nadelig saldo te
dekken.”
Nieuw artikel
Na het artikel 65 wordt een nieuw Artikel 58 ingevoegd met de titel “Pensioenvoorzieningen” dat luidt als
volgt:
“Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van de huidige statuten en de specifieke besluiten die
in dit verband reeds werden genomen door de algemene vergadering van de opdrachthoudende
vereniging, stellen de gemeentelijke deelnemers zich conform artikel 138 van de Wet van 27 oktober 2006
betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in de meest ruime zin
uitdrukkelijk borg voor de goede afloop van de verbintenissen van de pensioenregelingen van de
opdrachthoudende vereniging voor wat betreft de opbouw van de wettelijke pensioenen voor alle
personeelsleden (inclusief de gepensioneerde personeelsleden van wie zij de pensioenlast draagt).
Zonder afbreuk te doen aan de bovenstaande algemeenheid, worden onder deze pensioenregelingen onder
meer begrepen:
de rustpensioenen, overlevingspensioenen en wezenpensioenen (met inbegrip van de
pensioenaandelen) lopende op het moment van het beroep op de garantie;
de uitgestelde pensioenen (rust-, overlevings- en wezenpensioenen) verschuldigd aan de ambtenaren
nog actief op het moment van het beroep op de garantie;
de pensioenaandelen (rust-, overlevings- en wezenpensioenen) te storten voor de ambtenaren die de
opdrachthoudende vereniging verlaten hebben terwijl ze pensioenrechten ten laste van de
opdrachthoudende vereniging behouden.”
Artikel 66
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In het eerste lid van punt a. van artikel 66 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)” ingevoegd.
In het derde lid van punt a. van artikel 66 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd.
Het tweede lid van punt b. van artikel 66 wordt geschrapt.
In het vierde lid van punt b. van artikel 66 wordt na het woord “overgenomen” een komma-teken
ingevoegd.
In het zesde lid van punt b. van artikel 66 wordt de verwijzing naar “artikel 70” vervangen door verwijzing
naar “Artikel 63”.
In het zevende lid van punt b. van artikel 66 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)” ingevoegd.
Artikel 67
In het tweede lid van artikel 67 worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” en na het woord “tien” de
tekens “(10)” ingevoegd.
Artikel 68
In het tweede punt van artikel 68 wordt het woord “vennoot” telkens vervangen door het woord
“deelnemer” en wordt de verwijzing naar “artikel 69” vervangen door verwijzing naar “Artikel 62”.
In het tweede lid van het derde punt van artikel 68 wordt de verwijzing naar “artikel 66” gewijzigd door
een verwijzing naar “Artikel 59”.
In het vierde punt van artikel 68 worden de derde tot vijfde zin vervangen door volgende tekst:
“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de opdrachthoudende vereniging ontvangt een
scheidingsaandeel dat wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.”
Artikel 70
De eerste twee leden van artikel 70 worden vervangen door de volgende tekst:
“Bij het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging met algehele niet-verlenging of in
geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, de
vereffenaars op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders, en bepaalt ze hun vergoeding. Een
beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden van dat college
bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan de
leden die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle andere organen vervallen op
het ogenblik van ontbinding.
Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de toepasselijke bepalingen
van het vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in afwijking daarvan, kan zij van rechtswege
de activiteiten van de opdrachthoudende vereniging verderzetten in het raam van het bepaalde onder de
laatste twee alinea’s van onderhavig artikel.”
In het derde lid van artikel 70 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden “Het college
bezit”.
Het vierde lid van artikel 70 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van de
opdrachthoudende vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door haar
aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van haar leden-vereffenaars.”
In het vijfde lid van artikel 70 wordt de eerste zin vervangen als volgt:
“Het college van vereffenaars beraadslaagt volgens de regels voorzien in Artikel 25, Artikel 28 en Artikel
29 van onderhavige statuten.”
In het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de vereffenaars hebben” vervangen door de woorden
“het college van vereffenaars heeft”.
Het eerste lid van punt 1. van het zesde lid van artikel 70 wordt vervangen als volgt:
“1.Voorafgaand aan elke andere verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 12 van
rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en behoudens
verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf, zonder
vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het
uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in datzelfde artikel, terug naar de deelnemers en worden de Z²aandelen zonder meer vernietigd.
Eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 10 en
Artikel 11 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en
behoudens verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf,
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zonder vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het
uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 10 en Artikel 11, terug naar de deelnemers en worden de
D-aandelen en Z-aandelen zonder meer vernietigd.
Eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in Artikel 13 van
rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en behoudens
verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf, zonder
vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het
uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 13, terug naar de deelnemers en worden de S-aandelen
zonder meer vernietigd.
Tot slot en eveneens voorafgaand aan elke verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in
Artikel 14 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en
behoudens verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf,
zonder vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het
uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in Artikel 14, terug naar de deelnemers en worden de V-aandelen
zonder meer vernietigd.”
In het punt 4. van het zesde lid van artikel 70 wordt de verwijzing naar de “artikelen 68 en 69” vervangen
door een verwijzing naar “Artikel 61 en Artikel 62” en wordt de verwijzing naar “artikel 37” vervangen
door een verwijzing naar het “artikel 425”.
In het punt 5. van het zesde lid van artikel 70 wordt na de woorden “uitoefenen” en “overgenomen” een
komma ingevoegd.
In het punt 6. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de raad” vervangen door de woorden
“het college”.
In het punt 7. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “T, TK, DK, SK en F1” vervangen door de
woorden “T- en SK-aandelen”.
In het punt 10. van het zesde lid van artikel 70 worden de woorden “de vereffenaars van de vereniging”
vervangen door de woorden “het college van vereffenaars”.
Hernummering
Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen.
27. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe ‘Bijlage 2: Lijst van de deelnemers met vermelding
van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)’ ingevolge de besluiten genomen onder
agendapunten 1 t.e.m. 16.
28. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 3
Financieringsreglement Zuivering en Wegenis’.
Aanhef
In de aanhef van Bijlage 3 worden de verwijzingen naar de artikels uit de statuten geactualiseerd in functie
van de hernummering zoals besloten onder agendapunt 16.
Artikel 1
In het tweede lid van artikel 1 wordt de afkorting “G5V” vervangen door de afkorting “GSV”.
Artikel 12
Het artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
“De vergoeding in speciën is een éénmalige vergoeding voor de deelnemers die de bijkomende
eigendomsrechten hebben ingebracht, dewelke als volgt betaalbaar is: in gelijke, jaarlijkse schijven over
de looptijd van de opdrachthoudende vereniging. Evenwel is iedere deelnemer gerechtigd aanspraak te
maken op het stelsel van gekapitaliseerde uitbetaling. De gekapitaliseerde uitbetaling wordt door TMVW
berekend met toepassing van een bijkomende verdiscontering zoals bepaald door de raad van bestuur.”
Artikel 14
Het artikel 14 wordt volledig geschrapt.
29. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van ‘Bijlage 4:
Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.’
Artikel 3
In het tweede lid van Artikel 3 worden de woorden “het directiecomité” vervangen door “de raad van
bestuur”.
Hernummering
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Doorheen Bijlage 4 worden de verwijzingen naar de artikels uit de statuten geactualiseerd in functie van de
hernummering zoals besloten onder agendapunt 16.
BESLUIT : eenparig
Artikel 1. De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor
Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, in het kort TMVW ov, zoals opgenomen in
het desbetreffende agendapunten en beschreven ontwerp, goed te keuren.
Artikel 2. Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de buitengewone
algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.
Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal hetzij per post t.a.v. TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij
per elektronische post, 20191219BAVTMVW@farys.be, gestuurd worden.
3.

Gaselwest. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 12
december 2019.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Gelet op de aangetekende brief dd. 13 september 2019, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 12 december 2019 met als agenda:
1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke
akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest. op 12 december
2019 goed.
Artikel 2. Keurt de voorgestelde statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest goed.
Artikel 3. Raadslid Mathieu Mas, voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger van de
stad of raadslid Danny Lauweryns, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die aan de buitengewone
algemene vergadering zal deelnemen, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen,
genomen in de gemeenteraad van heden.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en brengt er Gaselwest van op de hoogte.
4.

SOLVA. Uitnodiging en agenda voor de algemene vergadering op 11 december 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. 10 oktober 2019, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen aan de algemene
vergadering van SOLVA op woensdag 11 december 2019 met als agenda:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuren actieplan en budget 2020
3. Statutenwijziging SOLVA: bestaansduur SOLVA na verlenging
4. Toetreding ILvA bij SOLVA
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
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Artikel 1. Keurt de agenda van de algemene vergadering van SOLVA op woensdag 11 december 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.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN
5.

Nieuwe straatnaam voor woonontwikkeling Diependale

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het decreet van 08 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand, zoals tot op
heden gewijzigd;
Overwegende dat voor het project ‘Diependale’ een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd
voor wegenis-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Diependale;
Gelet op het advies van 20 november 2018 van het archief;
Gelet op het gemeentedecreet, zoals tot op heden gewijzigd;
Besluit: Met 19 stemmen voor en 12 stemmen tegen
Artikel 1. Aan de nieuw aangelegde wegenis wordt de straatnaam Tonkinstraat toegekend.
Artikel 2.Met het oog op het opsporen van eventuele bezwaren deze princiepsbeslissing door openbare
aanplakking bekend te maken waarna eventuele opmerkingen en bezwaren binnen dertig dagen bij het
stadsbestuur kunnen worden ingediend.
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, Kurt Vandeputte en Robbin De Vos) + CD&V (5: Stefaan Vercamer, Mathieu Mas, Lieven
Cnudde, Cindy Franssen, Mathieu De Cock en Christine Vandriessche))
Stemden tegen: 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
6.

Wijziging raadsbesluit dd° 25/02/2019 met betrekking tot samenstelling gecoro.

De Gemeenteraad,
Gelet op het raadsbesluit dd° 25 februari 2019 inzake het vastleggen vertegenwoordiging
maatschappelijke geledingen in de Gecoro.
Overwegende dat men binnen voornoemd besluit het volgende kan lezen : “Artikel 1: ……..De
voornoemde maatschappelijke geledingen zullen worden aangevuld met één vertegenwoordiger van de
sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, één deskundige duurzaamheid, één deskundige
mobiliteit en met vijf onafhankelijke deskundigen, ieder van hen heeft een onafhankelijke deskundige
plaatsvervanger met uitzondering van de voorzitter”.
Gelet op de diverse oproepen (aanschrijven maatschappelijke geledingen, oproep website, facebook, pers
en huidige Gecoro-leden) voor kandidaatstelling Gecoro via de dienst communicatie en de publicatie aan
de balie van het bestuur infrastructuur ruimtelijke ordening.
Overwegende dat binnen de eerste oproep er geen deskundige voor mobiliteit en duurzaamheid kon
worden aangeduid gezien geen enkele kandidaat expliciet heeft aangegeven affiniteit te hebben met
mobiliteit en duurzaamheid.
Overwegende dat in zitting van het college van burgemeester en schepenen dd° 03/06/2019 werd beslist
een nieuwe oproep voor kandidaten mobiliteit en duurzaamheid op te starten.
Overwegende dat een nieuwe oproep werd gelanceerd (via website, facebook, pres, mail huidige leden)
waarbij specifiek werd gezocht naar een deskundige mobiliteit en duurzaamheid.
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Overwegende dat er binnen de nieuwe oproep geen kandidaturen voor deskundige mobiliteit werden
ingediend.
Overwegende dat om voornoemde reden niet kan worden voldaan aan hogervermelde gestelde
voorwaarde met betrekking tot de deskundige mobiliteit.
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 326 tot en met 341.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende
bevoegdheden van de gemeenteraad.
Besluit: eenparig
Enig artikel De deskundige mobiliteit zoals voorzien in het raadsbesluit dd° 25/02/2019 wordt geschrapt
bij de samenstelling van de Gecoro.
BESTUUR CULTUUR. MOU
7.

Aankoop van een Oudenaards wandtapijt. Uitbrengen van een bod. Bekrachtiging beslissing
college van burgemeester en schepenen van 21 oktober 2019.

De Gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 oktober 2019 waarbij
conservator Geertrui Van Kerkhoven gemachtigd werd om een bod uit te brengen bij de veiling van een
Oudenaards wandtapijt;
Gelet op de intenties van het stadsbestuur om in het kader van het collectiebeheer, als een van de
sleuteltaken van een degelijk museum- en aankoopbeleid MOU, de verzameling historische Oudenaardse
wandtapijten uit te breiden;
Gelet op de eenmalige, onverwachte opportuniteit om via het veilinghuis Sotheby’s New York een 16deeeuws Oudenaards wandtapijt te verwerven dat kadert in de historisch bijzonder waardevolle reeks “De
geschiedenis van Alexander”, waarvan het MOU reeds drie wandtapijten in haar bezit heeft;
Gelet op het feit dat deze reeks beschreven is in de Oudenaardse archieven als geschenk aan Alexander
Farnese, zoon van Margaretha van Parma en deze reeks de meest historisch waardevolle reeks is voor de
stad Oudenaarde;
Gelet op het feit dat het uitzonderlijk is dat een wandtapijt uit deze reeks op de markt komt;
Overwegende dat op woensdag 23 oktober 2019 de veiling georganiseerd werd door het veilinghuis
Sotheby’s New York, met een instapbedrag van 14.000 EUR;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 oktober 2019 waarbij
goedkeuring verleend werd om een bod, ten bedrage van maximum 35.000 EUR (inclusief BTW en
veilingkosten) uit te brengen op het Alexanderwandtapijt, op de veiling van 23 oktober 2019;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 269, meer bepaald dat
de gemeenteraad zonder de nodige kredieten over de uitgaven kan beslissen die door dwingende en
onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat hij daarvoor een met redenen omkleed
besluit neemt; dat in dezelfde omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou
veroorzaken, het college van burgemeester en schepen op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven
kan beslissen en dat het college van burgemeester en schepen de gemeenteraad daarvan onmiddellijk op
de hoogte brengt;
Overwegende dat de bovenvermelde beslissing van 21 oktober 2019 dient bekrachtigd door de
gemeenteraad;
Overwegende dat bij de eerstvolgende budgetwijziging een bedrag van 16.900 eur incl. BTW zal
verschoven worden van het investeringsbudget van 2019 op jaarbudgetrekening GBB-I-MOU 070000/2210007 naar jaarbudgetrekening GBB-I-MOU 0700-00/2751000;
Overwegende dat de financiering, zowel de aankoop van het wandtapijt als de kosten van het veilinghuis
zal gebeuren op de jaarbudgetrekening GBB-I-MOU 0700-00/2751000;
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 beslissing van het college van burgmeester en schepenen van 21 oktober 2019 waarbij met
betrekking tot de aankoop van een Oudenaards wandtapijt, goedkeuring wordt verleend om een bod uit te
brengen, ten bedrage van max 35.000 EUR (inclusief veilingkosten en BTW), wordt bekrachtigd;
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Artikel 2. Het wandtapijt is tijdens de veiling van 25 oktober 2019 toegewezen aan de stad Oudenaarde
voor een bedrag 16.900 eur (incl BTW en veilingkosten);
Artikel 3. Bij de eerstvolgende budgetwijziging zal een bedrag van 16.900 EUR verschoven worden van
het investeringsbudget van 2019 op jaarbudgetrekening GBB-I-MOU 0700-00/2210007 naar
jaarbudgetrekening GBB-I-MOU 0700-00/2751000;
Artikel 4. De uitgave wordt verrekend op jaarbudgetrekening GBB-I-MOU 0700-00/2751000;
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
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
8.

Leveren en plaatsen van self-level deksels in de Leupegemstraat. Bekrachtigen van de
collegebeslissing dd° 30/09/2019 houdende goedkeuren van de eindafrekening

De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 juli 2019 betreffende de
gunning van de opdracht “ leveren en plaatsen van self-level deksels in de Leupegemstraat” aan NV
Stadsbader, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke tbv 11.220,00 EUR excl btw ( btw recupereerbare werken –
rioleringswerken);
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 september 2019 houdende bekrachtigen van de
collegebeslissing van 01 juli 2019;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 september 2019 houdende
goedkeuring van de eindafrekening ten bedrage van 13.095,84 EUR excl. btw;
Overwegende dat meerwerken ten bedrage van 1.875,84 EUR excl btw zijn uitgevoerd meerbepaald:
-) verwezenlijken van een rioolaansluiting thv nieuwbouwappartement in de Leupegemstraat;
Overwegende dat de eindafrekening het gunningsbedrag met 16,72% overschrijdt; dat de eindafrekening
dient bekrachtigd in de eerstvolgende gemeenteraad;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2019 op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310 00 2280007 ( btw recupereerbare werken – 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;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten inzonderheid artikel 48 waarbij het
Agentschap & Wegen en Verkeer optreedt als opdrachtgever;
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 artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Met betrekking tot “ leveren en plaatsen van self-level deksels in de Leupegemstraat”, wordt
de collegebeslissing dd° 30 september 2019 houdende goedkeuring van de eindafrekening ten bedrage
van 13.095,84 EUR excl. btw bekrachtigd.
Artikel 2. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019 op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0310 00 2280007 ( btw recupereerbare werken – rioleringswerken).
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9.

Onderhandse verkoop van een deelperceel gelegen Aalststraat. Vaststellen van de
voorwaarden.

De gemeenteraad,
Overwegende dat de stad eigenaar is van een deelperceel gelegen Aalststraat ter hoogte van huisnummer
74 ( hoek met Wijnendale), kadastraal 6e afdeling Edelare, sectie A, zonder nr. met een kadastrale
oppervlakte van 13,44 m²,
Gelet op het schrijven dd° 13 september 2019 van Notius Advocaten te Brussel in hun hoedanigheid van
raadsman van Castaude Invest bvba, Volkegemberg 8 te 9700 Oudenaarde houdende vraag tot verkoop
van bovengenoemd deelperceel;
Overwegende dat Castaude Invest bvba eigenaar is geworden van de voornoemde woningen Aalststraat
74 – 78 dit met de bedoeling om de woningen te slopen en een appartementsgebouw te realiseren;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 2018 houdende
verlenen van een omgevingsvergunning “Aalststraat 74 – 78 – bouwen van een appartementsgebouw”;
Overwegende dat bovengenoemd deelperceel binnen de rooilijn is gelegen en teneinde “de
hoekafwerking van het te bouwen appartement te stroomlijnen met de bestaande rooilijn” het aangewezen
is om dit onderhands te verkopen aan Castaude Invest bvba;
Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door Landmeterskantoor Van Hee bvba te Oudenaarde waaruit
blijkt dat het perceel een waarde heeft van 6.300,00 EUR of 468,75 EUR/m²;
Gelet op de verkoopbelofte tussen de bvba Castaude Invest en de stad Oudenaarde;
Gelet op het kadasterplan;
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 onderhandse verkoop van het deelperceel gelegen Aalststraat kadastraal 6e afdeling Edelare
-Oudenaarde, sectie A , zonder nr. met een kadastrale oppervlakte van 13,44 m² aan Castaude Invest
bvba, Volkegemberg 8 te 9700 Oudenaarde wordt goedgekeurd voor een bedrag van 6.300,00 EUR en
overeenkomstig de voorwaarden zoals vastgesteld in de als bijlage geviseerde verkoopbelofte.
Artikel 2. Het College van burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te
handelen.
10. Sint-Eligiuskerk te Eine. Restauratie van de crypte : uitvoeren urgentiewerken aan de
muurschilderingen. Bekrachtigen van de collegebeslissing van 14 oktober 2019 houdende
gunstig adviseren van de toewijs, bijkomende werken schimmelbestrijding en voorlopig
bepalen van het stadsaandeel in de werken.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 december 2011 houdende
gunstig adviseren van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Eligius Eine dd° 25 november 2010 houdende
aanstellen van het architectenbureau Arch&Teco CVBA, Coupure Links 55 te 9000 Gent met het oog op
“ restauratie van de crypte, schilderwerken in de kerk en onderhoud van het kerkgebouw”;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2014 houdende
met betrekking tot “ restauratie van de crypte – vooronderzoeken “ definitief bepalen van het
stadsaandeel in de werken ten bedrage van 4.518,76 EUR;
Gelet op het eindrapport van het vooronderzoek waaruit blijkt dat de muurschilderingen in de crypte in
een snel tempo aftakelen;
Gelet op het besluit van de kerkfabriek Sint-Eligius Eine van 10 mei 2019 houdende gunnen van “
uitvoeren van urgentiewerken aan de muurschilderingen van de crypte “ aan de firma Ornament CVBA,
Edmond Van Hoorebekestraat 106 te 9050 Ledeberg tbv van 32.747,01 EUR + btw = 39.623,88 EUR;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2019 houdende
gunstig adviseren van het besluit van de kerkfabriek Sint-Eligius Eine van 10 mei 2019 houdende toewijs
aan de firma Ornament CVBA, uitvoeren meerwerken schimmelbestrijding tbv 55.000,00 EUR incl btw
en voorlopig bepalen van het stadsaandeel in de werken tbv 30.140,53 EUR;
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Gelet op de onderliggende tabel overzicht kosten / subsidies Onroerend Erfgoed :
Uitgaven incl btw

Toewijs urgentiewerken
aannemer Ornament

39.623,88

Ereloon Arch & Teco

26.927,09

Onderzoekswerken
zwambestrijding ( raming)

30.000,00

Uitvoeringswerken
zwambestrijding ( raming)

25.000,00

Inkomsten ( subsidies
Onroerend Erfgoed)
incl btw

Erfgoedpremie

20.000,00

Bijkomende
Erfgoedpremie

5.269,92

Onderzoekspremie
schimmelbestrijding

20.000,00

Onderhoudspremie
schimmelbestrijding

16.000,00
121.550,97

61.269,92

Resterend saldo niet
subsidieerbare kosten

60.281,05

Gelet op het schrijven dd° 10 mei 2019 van de kerkfabriek Sint-Eligius Eine met vraag aan de stad om
een deel van de kosten op zich te nemen; dat de kerkfabriek door de onverwachte bijkomende werken
schimmelbestrijding geconfronteerd wordt met hoge bijkomende kosten;
Overwegende dat het derhalve aangewezen is dat de stad 50 % in het niet- gesubsidieerd saldo ten zijnen
laste neemt; dat de kerkfabriek de andere 50 % ten zijnen laste neemt;
Overwegende dat het stadsaandeel voorlopig kan bepaald worden op 60.281,05 EUR/2 = 30.140,53 EUR;
dat het definitieve stadsaandeel zal bepaald worden na uitvoering van alle werken en na aftrek van de
verkregen subsidies;
Overwegende dat het bovengenoemd stadsaandeel dient verrekend op het investeringsbudget van 2019 en
volgende jaren op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790-00/6640000,
Gelet op het visum van de Financieel Directeur dd° 10 oktober 2019 met nr. 2019/10-106;
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 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. Met betrekking tot “ urgentiewerken aan muurschilderingen van de crypte van de SintEligiuskerk te Eine” wordt de beslissing van het schepencollege van 14 oktober 2019 houdende toewijs
aan de firma Ornament CVBA , bijkomende werken schimmelbestijding en voorlopig bepalen van het
stadsaandeel in de werken bekrachtigd.
Artikel 2. Het stadsaandeel zijnde 50 % van het niet gesubsidieerd saldo wordt voorlopig bepaald op
30.140,53 EUR.
Artikel 3. Het stadsaandeel wordt verrekend op het investeringsbudget 2019 en volgende jaren op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790-00/6640000.
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Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen kan aan het goedgekeurde stadsaandeel
wijzigingen aanbrengen die het bij uitvoering nodig acht in zoverre de bijkomende uitgaven de 15 % niet
overschrijden.
11. Sint-Jozefkerk aanpassingen branddetectie en noodverlichting - bestek nr. W00472019.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De Gemeenteraad,
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Sint-Jozefkerk aanpassingen branddetectie en
noodverlichting” een bestek met nr. W00472019 werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 32.897,99 EUR excl. btw of
39.806,57 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
budgetcode GBB-I-CUL 0710-00/2210007;
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. W00472019 en de raming voor de opdracht
“Sint-Jozefkerk aanpassingen branddetectie en noodverlichting”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 32.897,99 EUR excl. btw of 39.806,57 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 budgetcode
GBB-I-CUL 0710-00/2210007.
Artikel 4. 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.
12. Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken - bestek nr W00462019. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Herinrichting bibliotheek Vleeshuis technieken” werd gegund aan ARCHITECTENBUREAU KNAP, Sint-Martensstraat 11 te 9600 RONSE;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. W00462019 werd opgesteld door
ARCHITECTENBUREAU KNAP, Sint-Martensstraat 11 te 9600 RONSE;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (HVAC en Sanitair), raming: 87.088,00 EUR excl. btw of 105.376,48 EUR incl. 21% btw;
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* Perceel 2 (Elektriciteit), raming: 189.222,00 EUR excl. btw of 228.958,62 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 276.310,00 EUR excl. btw of
334.335,10 EUR incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de kredieten voor deze opdracht worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op
het investeringsbudget 2020 en 2021 op jaarbudgetrekening ACT38 0703-00/2210007;
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 met nr. W00462019 en de raming voor de opdracht
“Herinrichting bibliotheek Vleeshuis - technieken”, opgesteld door ARCHITECTENBUREAU KNAP,
Sint-Martensstraat 11 te 9600 RONSE. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 276.310,00 EUR excl. btw of 334.335,10 EUR incl. 21% btw:
* Perceel 1 (HVAC en Sanitair), raming: 87.088,00 EUR excl. btw of 105.376,48 EUR incl. 21% btw
* Perceel 2 (Elektriciteit), raming: 189.222,00 EUR excl. btw of 228.958,62 EUR incl. 21% 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 in het meerjarenplan 2020-2025 op het
investeringsbudget 2020 en 2021 op jaarbudgetrekening ACT38 0703-00/2210007.
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.
13. Inbreng verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, goedkeuring aanbod openbare
verlichting door de distributiemetbeheerder Gaselwest, kennisneming bijhorend reglement,
goedkeuring regiomasterplan en verledden van de openbare verlichting.
Uitgesteld.
14. Private verkaveling Pijkenherestraat Bevere - Delmulle. goedkeuren van de ontwerpakte
kosteloze grondafstand.
De gemeenteraad
Gelet op de verkavelingsaanvraag op naam van NV Delmulle, Waregemseweg 146, 9790 WortegemPetegem; kadastraal gekend onder – Koestraat – 8° afdeling, sectie B, nrs. 285 D2, 285 F2/deel;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd° 06/11/1967 houdende verordening op aanleg door particulieren
en nutsvoorzieningen binnen een verkaveling voor woningbouw;
Gelet op het proces- verbaal van voorlopige oplevering;
Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering;
Overwegende dat na definitieve oplevering de wegenis en riolering kosteloos dienen afgestaan te worden
aan de stad Oudenaarde;
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Overwegende dat na overname van de wegenis de Stad Oudenaarde zal instaan voor onderhoud en
herstel;
Gelet op de ontwerpakte tot kosteloze afstand wegenis en riolering t.h.v. 8° afdeling, Sectie B, deel van
nr. 285/F/2 en volgens huidige kadastrale legger sectie B nr. 0285/00V2P0000, met een oppervlakte
volgens meting van 2 a 64 ca en 8° afdeling, sectie B nr. 285D2P en deel van nr. 285/F/2 en volgens
huidige kadastrale legger sectie B nr. 085/00W2P0000 met een oppervlakte volgens meting van 12a 30ca
(wegenis) opgemaakt door notaris Marleen Vandewalle;
Gelet op het proces-verbaal van opmeting;
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 ontwerpakte afstand wegenis met betrekking tot de verkaveling “Pijkenherestraat” Bevere;
8° afdeling, Sectie B, deel van nr. 285/F/2 en volgens huidige kadastrale legger sectie B nummer
0285/00V2P0000, met een oppervlakte volgens meting van 2 a 64 ca (groenzone) en 8° afdeling, sectie
B nr. 285D2P en deel van nr. 285/F/2 en volgens huidige kadastrale legger sectie B nr. 085/00W2P0000
met een oppervlakte volgens meting van 12a 30ca (wegenis) wordt goedgekeurd.
Artikel 2. De volledige oppervlakte van de grond die de bedding van de weg uitmaakt, evenals de
infrastructuur en nutsleidingen worden kosteloos aan de stad afgestaan; alle opmetings-, dossiers- en
notariskosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de verkavelaar.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT
15. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - signalisatie Boterbloemstraat
De Gemeenteraad,
Gelet op het tijdelijk aanvullend politiereglement zoals goedgekeurd door het schepencollege van
23/09/2019;
Gelet op het lokaal decreet van 22 december 2017;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968;
Gelet op de gemeentewet, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 24 juni 1988;
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 en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en latere wijzigingen;
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 het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 van de Vlaamse minister van mobiliteit, sociale
economie en gelijke kansen;
Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2011;
Overwegende dat het voorstel van signalisatie het ontwerp volgt;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: In de Boterbloemstraat, ter hoogte van het kruispunt Boterbloemstraat met Graaf van
Landaststraat, in de richting van de Boterbloemstraat, komt een verkeersbord ZC43 – begin zone 30;
Artikel 2: In de Boterbloemstraat, ter hoogte van het kruispunt Boterbloemstraat met Graaf van
Landaststraat, in de richting van de Graaf van Landaststraat, worden de verkeersborden B1 en ZC43/ –
einde zone 30 geplaatst;
Artikel 3: In de Boterbloemstraat, ter hoogte van het kruispunt Boterbloemstraat met het doodlopende
gedeelte van de Boterbloemstraat, wordt een verkeersbord F45 geplaatst;
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Artikel 4: In de Boterbloemstraat, ter hoogte van het kruispunt Boterbloemstraat met de Heurnestraat, in
de richting van de Boterbloemstraat, komt een verkeersbord ZC43 – begin zone 30. Het verkeersbord F45
wordt verwijderd;
Artikel 5: In de Boterbloemstraat, ter hoogte van het kruispunt Boterbloemstraat met Heurnestraat, in de
richting van de Heurnestraat, wordt het verkeersbord ZC43/ – einde zone 30 bijgevoegd;
Artikel 6: Dit regelement zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.
16. Gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende P-plaats voor
personen met een handicap in de Désiré Waelkensstraat en afschaffen parkeerplaats voor
personen met een handicap in de Broekstraat.
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.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: In de Desiré Waelkensstraat t.h.v. nr. 55 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen
met een handicap. Dit wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.
Artikel 2: Artikel 1 van het gemeentelijk aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer,
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 25 januari 2016 wordt afgeschaft (parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap t.h.v. Broekstraat 360).
Artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
17. Gemeentelijk aanvullend politiereglement - stilstaan- en parkeerverbod N8 Berchemweg
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
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 en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens en latere wijzigingen;
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 van de Vlaamse minister van mobiliteit, sociale
economie en gelijke kansen;
Gelet op het mobiliteitsplan van de stad Oudenaarde, conform verklaard op 21/11/2012;
Overwegende dat er langs de Berchemweg (N8), ter hoogte van kruispunt Berchemweg met Onderwaarde
en het kruispunt Berchemweg met Schapendries, geparkeerd wordt door zwaar vervoer;
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Overwegende dat aldaar een snelheidsregime van 70km/u geldt;
Overwegende dat omwille van de verkeersveiligheid de zichtbaarheid voor verkeer uit de zijstraten op het
verkeer op de Berchemweg gegarandeerd moet zijn;
Overwegende dat er meermaals meldingen binnen kwamen bij de stad om maatregelen te nemen ten einde
de zichtbaarheid te garanderen;
Overwegende dat de bepalingen uit de wegcode niet afdoende zijn om deze zichtbaarheid te waarborgen;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gewestwegen betreffen.
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Op de Berchemweg (N8) wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd over een afstand van
30m voor het kruispunt Berchemweg met Onderwaarde, in de richting van Leupegem. Dit stilstaan- en
parkeerverbod wordt aangeduid door middel van borden E3 en onderborden GXa en GXb.
Artikel 2: Op de Berchemweg (N8) wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd over een afstand van
30m voor het kruispunt Berchemweg met Schapendries, in de richting van Leupegem. Dit stilstaan- en
parkeerverbod wordt aangeduid door middel van borden E3 en onderborden GXa en GXb.
Artikel 3: Dit regelement zal ter goedkeuring overgemaakt worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
18. Zefier. Garantieverklaring strategische participaties.
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur;
Gelet op de nota aan het Schepencollege d.d. 17 juni 2019 waarbij het Schepencollege akkoord gaat met
de garantieverklaring;
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde vennoot is van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek en
geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)
0680.832.904 (de “Vennootschap”);
Gelet op artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap dat bepaalt dat de vennoten elk voor hun deel
de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan met het oog op
de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in de statuten van de
Vennootschap) en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties
betrekking hebben;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 de vennoten van de Vennootschap de verbintenis
zijn aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich heeft verbonden in het
kader van de verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele tekorten tussen de lasten en
beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de verwerving van Strategische Participaties
enerzijds en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, te zullen dekken;
Gelet op het feit dat de Vennootschap in het verleden financieringen is aangegaan (of heeft overgenomen
als rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo)
en in de toekomst zal aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële instelling (hierna de
“Arranger”);
Gelet op het feit dat de Vennootschap voornemens is een thesauriebewijzenprogramma op te zetten
teneinde de verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te financieren en
dit met als Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel
en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (RPR Brussel, Franstalige
afdeling) 0403.201.185 (het “Programma”);
Gelet op het feit dat de stad Oudenaarde voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking van
artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wenst te erkennen en om die reden de waarborg zoals
daarin voorzien met betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk wenst te
bevestigen;
Gelet op het feit dat de waarborg de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten vergroot,
hetgeen mede in het belang van de stad Oudenaarde is, omdat dit de financierbaarheid van de Strategische
Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van de stad Oudenaarde, en het rendement van de
stad Oudenaarde hierop, vergroot;
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Besluit: eenparig
Artikel 1.
Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten aanzien van
(hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de “Begunstigde(n)”):
(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire schuldenaar of
niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is aangegaan en zal
aangaan op verzoek van de stad Oudenaarde (inclusief, doch zonder afbreuk te doen aan de
algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek van de stad
Oudenaarde) en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op verzoek van enige
financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties
die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip van herfinancieringen van bestaande
financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de) bestaande Strategische Participaties die
de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals alle interesten (met inbegrip van de
verwijlinteresten), wederbeleggingsvergoedingen, vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan
een financier of een (zekerheids)agent die optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen en
alle andere kosten en bijhorigheden die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”);
(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de verplichting tot
vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het opneemt in het kader
van het Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten, ingestelde eisen,
schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle
redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, juridische kosten en uitgaven) die
de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het Programma zou kunnen lijden of maken
ten gevolge van of in verband met of op basis van de uitoefening van diens volmachten en plichten
overeenkomstig de documentatie met betrekking tot het Programma en dit in het kader van de
verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor
rekening van de stad Oudenaarde (de “Schadeloosstellingsverbintenis”).
Artikel 2.
De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of gedeeltelijk, in
één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het verzenden van een
aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige stavingsstukken aantoont dat:
(a) de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe aangemaand te
zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in verband met
één van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of
(b) er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de
overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt; of
(c) (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is die
tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de
Vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan
verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel van
betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de vereffening,
of enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of
(iv) er sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de Begunstigde.
Artikel 3.
De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en dat deze
geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe;
Artikel 4.
Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal ondervinden van of
aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door overdracht (met inbegrip
van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene titel) van een Financiering, de
Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen zal zijn door eender welke tussentijdse
betaling of vergoeding van eender welk deel van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis,
of door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven bestaan voor het volledige bedrag van de
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele verkoop van een
Strategische Participatie of waardeschommeling;
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Artikel 5.
Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder voorbehoud te
aanvaarden;
Artikel 6.
Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de
Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen
uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op enig recht van regres,
schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij met inbegrip van de Vennootschap
en de Begunstigde zo lang de stad Oudenaarde vennoot is van de Vennootschap;
Artikel 7.
Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, voordelen
en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten;
Artikel 8.
Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of aangetast
door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met, een Begunstigde of
enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan een
Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de Vennootschap of enig ander
document, door het nemen, de verandering, de hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het
nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met betrekking
tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, dat in afwezigheid van deze bepaling de
Borgstelling zou kunnen vrijgeven;
Artikel 9.
De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de stad Oudenaarde
kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering of Schadeloosstellingsverbintenis;
Artikel 10.
Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk en zonder
enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten met inbegrip van,
doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van betaling door de
schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van
uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039
(tenietgaan van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;
Artikel 11.
Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen (met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties en
informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen zijn voor de
creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de Borgstelling.
19. Goedkeuring jaarrekening 2018 Stad Oudenaarde. Kennisgeving.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis.
20. Retributie voor de voor- en naschoolse opvang.
De gemeenteraad,
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 25 juni 2018 met betrekking tot de retributie voor de ‘voor- en
naschoolse opvang;
Overwegende dat de tarieven voor de voor-en naschoolse opvang ongewijzigd zijn gebleven sinds 1 april
2014;
Overwegende dat het billijk is de tarieven aan te passen aan de huidige levensduurte;
Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 19 augustus 2019 waarbij het College akkoord gegaan is om
het tarief van 1,00 euro per begonnen half uur te verhogen naar 1,10 euro per begonnen half uur;
Overwegende dat er wordt vastgesteld dat er steeds meer ouders hun kind ’s morgen vroegtijdig in de
opvang afzetten en ’s avonds laattijdig afhalen;
Overwegende dat de vroegtijdigheids- en laattijdigheidsbijdrage van 6,00 euro per begonnen half uur
onvoldoende sanctionerend werkt;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 330;
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BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2020 zijn hiernavolgende tarieven van toepassing voor :
§1. voor- en naschoolse opvang in scholen :
- 1,10 euro/kind per begonnen half uur voor de opvang
- 10,00 euro vroeg- en laattijdigheidsbijdrage/kind en per begonnen half uur (vóór 7h00 en nà
18h00)
- 2,20 euro per kind voor één uur sportsnack
- Gratis voor de kinderen van de opvangkrachten op de momenten dat zij voor- of naschoolse
opvang verzorgen.
- Het tarief wordt ’s morgens aangerekend tot 30 minuten voor het begin van de lessen en ’s
avonds vanaf 15 minuten na het beëindigen van de lessen.
§2. vakantieopvang :
- Halve dag (3u tot 5u) : 8,00 euro per kind
- Volle dag (meer dan 5u) : 14,00 euro per kind
- Kansenpastarief : 25 % van het normale tarief.
Artikel 2. Er wordt een vergoeding aangerekend van 50 % van het normale tarief indien er werd
gereserveerd voor vakantieopvang en het kind/de kinderen komen niet opdagen.
Artikel 3. De opvanguren en de ouderbijdragen zijn in alle basisscholen gelijkgesteld :
- Voorschools : van maandag tot vrijdag : van 7h00 tot 15 min voor aanvang van de lessen
- Naschools : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : van 15 min na het beëindigen van de
lessen tot 18h00, woensdag van 11h30 tot 18h00.
- Vakantieopvang – opvang op snipperdagen : van 7h00 tot 18h00.
Artikel 4. De kosten voor de vakantieopvang zullen worden opgenomen in de factuur van de naschoolse
kinderopvang.
Artikel 5. De registratie van de opvanguren gebeurt door middel van een badgesysteem. Wanneer een
ouder niet in of uit badged, zal dit gelijkgesteld worden met aankomst om 7.00 uur of vertrek om 18.00
uur.
Per kind worden 2 badges gratis ter beschikking gesteld.
Vanaf een 3de badge of bij verlies van een badge zal een kostprijs van 10,00 euro worden aangerekend per
badge.
De badges dienen terug ingeleverd te worden op het einde van het 6de leerjaar.
Wanneer de badges niet terug ingeleverd zijn op het einde van het 6de leerjaar zal een kostprijs van 10,00
euro per badge worden aangerekend.
Artikel 6. Volgende dossier- en administratieve kosten worden aangerekend voor het verzenden van
aanmaningen :
- 1ste herinnering : 5,00 euro
- Aangetekende herinnering : 7,00 euro + kost aangetekende zending.
Artikel 7. De ontvangsten zullen geboekt worden op jaarbudgetrekening 0945-01/7040005.
Artikel 8. De gemeenteraadsbeslissing dd. 25 juni 2018 zal worden opgeheven bij het van kracht worden
van huidige gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 9. Deze beslissing zal voor kennisname overgemaakt worden een de Provinciegouverneur van
Oost-Vlaanderen.
21. Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en
op het gebruik van het containerpark - Diftar
De Gemeenteraad,
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 30 januari 2017 waarbij de belasting op de inzameling en
verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark –
Diftar werd goedgekeurd;
Overwegende dat binnen de Ivla-regio verschillende tarieven gelden voor de restafvalinzameling. Voor
Oudenaarde bedraagt het huidige tarief 0,25 euro/kg aangeboden afval;
Overwegende dat, op basis van de nieuw gegunde tarieven, de all-in kostprijs voor het ledigen van een
diftarcontainer 0,28 euro/kg bedraagt;
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Overwegende dat de Raad van Bestuur van Ivla streeft naar uniformering van de tarieven binnen het
werkingsgebied en van oordeel is dat de tarieven de vertaling zijn van het principe ‘de vervuiler betaalt’,
waardoor Ivla voorstelt de tarieven met ingang van 1 januari 2020 aan te passen naar 0,28 euro/kg;
Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 23 september 2019 waarbij het College akkoord gegaan is
met het tarief van 0,28 euro/kg;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Materialendecreet) en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) en latere
wijzigingen;
Gelet op het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16 september
2016, zoals gewijzigd door de Vlaamse Regering op 17 mei 2019;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 december 1985 tot oprichting van de Intercommunale
Vereniging voor de verwijdering van Huishoudelijke Afvalstoffen der Vlaamse Ardennen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 juni 2015 betreffende de verlenging van de opdracht
houdende vereniging I.VL.A voor een termijn van 18 jaar, met ingang van 01 april 2016 en lopend tot en
met 31 maart 2034 en gelet op artikel 3 van de statuten van I.VL.A. van 18 december 2014 met
betrekking tot de bevoegdheidsoverdracht voor het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de
deelnemende gemeenten;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 27 juni 2005 houdende goedkeuring participatie tot de
uitbouw van een diftarsysteem op de huisvuilophalingen (opgezet door I.VL.A);
Overwegende dat in het kader van een duurzaam materialenbeleid het belangrijk is om materialen
efficiënt te gebruiken en maximaal in de kringloop te houden om zo op termijn te evolueren naar een
volledig circulaire economie;
Overwegende dat het noodzakelijk is het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar afval tot een minimum
te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen; dat afvalvoorkoming en hergebruik prioritair
zijn;
Overwegende dat elke gemeente in 2022 maximaal de hoeveelheid restafval mag produceren die is
toegekend aan de Belfius-cluster waaronder de gemeente valt, dat Oudenaarde ingedeeld werd in de
Belfius-cluster V12 (gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en economische activiteit) en de
doelstelling binnen die cluster is om tegen 2022 de hoeveelheid restafval te beperken tot 141 kg/inw;
Overwegende dat gemeenten die bij het begin of tijdens de planperiode de doelstelling voor hun cluster
bereikt hebben, die moeten behouden of verbeteren tijdens de planperiode;
Overwegende dat I.VL.A. intercommunaal de inzameling van alle zachte plastics organiseert;
Overwegende dat de sorteeranalyse van het huisvuil, die de OVAM in 2013 en 2014 liet uitvoeren, de
hoge aanwezigheid van kunststofafval in het huisvuil (13,73 gewichtsprocent) aantoonde, dat de fractie
kunststofafval in gewichtsprocent over de periode 1995-1996 tot 2013-2014 bijna verdubbelde en deze
stijging te wijten is aan een verdubbeling van de hoeveelheid kunststofflessen en-flacons en een sterke
toename van zowel de kunststoffolies als de restplastiek (zowel verpakkingen als niet-verpakkingen);
Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval : papier en karton,
hol glas en plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons;
Overwegende dat huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval tweewekelijks huisaan-huis worden ingezameld door middel van een diftarsysteem met containers;
Overwegende dat papier en karton tweewekelijks gratis huis-aan-huis ingezameld wordt;
Overwegende dat PMD tweewekelijks huis-aan-huis wordt ingezameld door middel van de blauwe PMDzak;
Overwegende dat vanaf 1/1/2020 binnen de intercommunale gestart wordt met de huis-aanhuisinzameling van de uitgebreidere P+MD-fractie;
Overwegende dat het gemeentelijk inzamelcircuit van de huisvuilophalingen opengesteld wordt voor
zowel de burger als de kleine KMO en de zelfstandige onderneming;
Overwegende dat de door, of op vraag van, de gemeente ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in opdracht van de gemeente gerecycleerd, nuttig toegepast of
verwijderd worden;
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Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen op de
gemeentelijke financiën;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verhaald worden op de aanbieders;
Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde kohierbelasting de gemeente toelaat het principe
“de vervuiler betaalt” toe te passen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan afvalvoorkoming, slechts in
tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen wordt gestimuleerd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald Artikel 330;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald Artikel 41;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Besluit: eenparig
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting geheven
op de inzameling en verwijdering van het restafval via de huis-aan-huisinzameling, op het afhalen van
grof vuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het containerpark.
Artikel 2: Huisvuilophaling :
§1. Per ophaalpunt wordt maximum één container tot maximum 240 liter gratis ter beschikking gesteld.
Eén 1100 liter container wordt enkel gratis ter beschikking gesteld van onderwijsinstellingen,
overheidsinstellingen en grotere appartementsblokken, op hun verzoek.
§2. Het bedrag van de belasting wordt als volgt samengesteld :
 Per aanbieding van de container :
 40 liter container
0,15 EUR
 120 liter container
0,30 EUR
 240 liter container
0,60 EUR
 1100 liter container
2,93 EUR
 per kilogram aangeboden afval : 0,28 EUR
 Het aan te rekenen bedrag per belastingplichtige zal minstens 1,18 EUR per maand bedragen.
Artikel 3: Huis-aan-huisophalingen op afroep :
- grofvuil : 30,00 euro per afroep (max. 3 m³)
- snoeihout : 15,00 euro per afroep (max. 3 m³)
Artikel 4: Brengen van afval naar het containerpark :
§1. Alle inwoners hebben toegang tot het containerpark met hun elektronische identiteitskaart of
elektronisch verblijfsbewijs.
§2. Andere toegangsgerechtigden welke via de dienst Milieu een toelating hebben bekomen voor toegang
tot het containerpark hebben toegang via een elektronische badge voor het aanvoeren van privaat
huishoudelijk afval.
§3. Het tarief voor het gebruik van het containerpark wordt als volgt bepaald :
Grofvuil
Vanaf 1 beurt
tot en met 16
beurten
Categorie 1 (= tot 0,50 2,50 euro
m³ afval = 0,5 beurt = 32
gratis bezoeken
- voetgangers
- fietsers
- bromfietsers

Vanaf
17 Vanaf 25 tot en Vanaf
beurten tot en met 32 beurten beurten
met 24 beurten incl. grofvuil
grofvuil
incl. grofvuil
2,50 euro

3,75 euro

5,00 euro

33
incl.
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Categorie 2 (= tot 1 m³ 5,00 euro
afval = 1 beurt = 16
gratis bezoeken)
- voertuigen lager
dan 1m85

5,00 euro

7,50 euro

10,00 euro

Categorie 3 (= tot 2 m³ 10,00 euro
afval = 2 beurten = 8
gratis bezoeken)
- voertuigen hoger
dan 1m85
- voertuigen lager
dan 1m85 met
aanhangwagen

10,00 euro

15,00 euro

20,00 euro

Categorie 4 (= tot 4m³ 20,00 euro
afval = 4 beurten = 4
gratis bezoeken)
- voertuigen hoger
dan 1m85 en met
aanhangwagen
- voertuigen met
aanhangwagen
hoger dan 1m85

20,00 euro

30,00 euro

40,00 euro

§4. Onder grofvuil worden de containers voor grofvuil, houtafval en harde plastics verstaan.
§5. De categorie die van toepassing is, wordt bepaald via een automatisch meetsysteem tijdens de
identificatie van de containerparkbezoeker.
§6. Misbreuken aangaande het gebruik van het containerpark kunnen beboet worden volgens de GASreglementering.
§7. Voor toegangsgerechtigden welke in de loop van een belastingjaar recht gekregen hebben voor
toegang tot het containerpark zullen de toegekende gratis beurten verrekend worden per trimester.
Artikel 5: De belasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de gemeentelijke
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van huisvuil, huis-aan-huisophaling op afroep (grofvuil
en snoeihout), het brengen van afval naar het containerpark en de gemengde fractie van het vergelijkbaar
bedrijfsafval :
a) De referentiepersoon van ieder gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister van de stad. De andere leden van ieder gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van de belasting. Onder gezin wordt verstaan, hetzij een persoon die gewoonlijk
alleen leeft, hetzij een vereniging van twee of meer personen die – al dan niet door familiebanden
gebonden – gewoonlijk eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven.
b) Als belastingplichtige wordt eveneens beschouwd :
Eenieder (fysiek persoon) die zich vrijwillig kenbaar heeft gemaakt, recht heeft op een Diftarcontainer en/of toelating heeft verkregen bij de milieudienst voor gebruik van het containerpark
(bijvoorbeeld tweede verblijvers, toekomstige inwoners die een woning kochten of huren,
particulieren die huishoudelijk afval afvoeren voor niet mobiele personen… )
Artikel 6: §1. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat jaarlijks opgemaakt en
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Het kohier is samengesteld uit :
- De belasting voor de geregistreerde gewichten van het restafval dat aan huis wordt opgehaald
- De belasting voor de aanbieding van de container voor restafval
- Maandelijkse minimumbelasting voor de ophaling aan huis van restafval
- De belasting voor het ophalen aan huis van grofvuil en snoeihout
- De belasting voor het afval dat op het containerpark werd aangeboden
§2. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
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Artikel 7: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
Indien de belastingplichtige wenst gehoord te worden, dient hij daar uitdrukkelijk om te vragen in zijn
bezwaarschrift.
Artikel 8: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 zijn de bepalingen
van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken I (algemene bepalingen), 3
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9 bis(rechtsmiddelen;
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten
van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het
uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor
zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 9: De ontvangsten zullen geboekt worden op 0020-00/7332200.
Artikel 10: Deze beslissing zal voor kennisname, overgemaakt worden aan de Provinciegouverneur van
Oost-Vlaanderen
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
22. Aankoop van kniklader met traktorbanden t.b.v. sportdienst - bestek nr L00082019.
Bekrachtiging van de toewijzingsbeslissing dd. 7 oktober 2019.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van kniklader met traktorbanden t.b.v.
sportdienst” een bestek met nr. L00082019 werd opgesteld door de Sportdienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 34.000,00 excl. btw of € 41.140,00
incl. 21% btw;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 april 2019 betreffende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 oktober 2019 betreffende de
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Aankoop van kniklader met traktorbanden t.b.v.
sportdienst” aan Beel NV, Waregemseweg 75 te 9790 Wortegem-Petegem, tegen het onderhandelde
bedrag van € 37.700,00 excl. btw of € 45.617,00 incl. 21% btw (inclusief optie gesloten cabine);
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 0740-01/2300000/BESTUUR/CBS/600/IE-6, met een raming van 41.140,00 euro incl. 21 %
BTW ;
Overwegende dat hoewel deze opdracht opgenomen is op de lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten,
het voorziene bedrag ontoereikend is waardoor onderhavige beslissing ter bekrachtiging zal worden
voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het visum d.d. 30 september 2019 en met nr. 2019/09-102, verleend door de financieel directeur,
onder voorbehoud van bekrachtiging van onderhavige beslissing door de gemeenteraad;
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 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;
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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 artikel 56, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Met betrekking tot het dossier “Aankoop van kniklader met traktorbanden t.b.v. sportdienst”,
wordt de collegebeslissing dd° 7 oktober 2019 houdende toewijs aan Beel NV, Waregemseweg 75 te
9790 Wortegem-Petegem, tegen het onderhandelde bedrag van € 37.700,00 excl. btw of € 45.617,00 incl.
21% btw (inclusief optie gesloten cabine) bekrachtigd.
Artikel 2: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 0740-01/2300000/BESTUUR/CBS/600/IE-6.
Raadslid Eric Meirhaeghe verlaat de zitting om 19u50.
KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
23. KABK Lesurenpakket.
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet betreffende het onderwijs van 31 juli 1990, inzonderheid titel V - deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 tot vaststelling en indeling van de
ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds
kunstonderwijs;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 juli 1989 betreffende de terbeschikkingstelling wegens
ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een
wachtweddetoelage in het gesubsidieerd onderwijs zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse
Executieve van 27 juni 1990;
Gelet op het advies van het Overlegcomité 21.10.2019;
Gelet op het verslag van de Bestuurscommissie 14.10.2019;
Gelet op de noodzaak om de prestaties van de leraren (zie bijlage) voor elk schooljaar vast te stellen ;
Gelet op artikel 42 van het nieuwe gemeentedecreet ;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De wekelijkse prestaties van de leraren aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst
worden voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld zoals voorzien in het als bijlage geviseerd ontwerp.
Artikel 2. Deze zullen aangepast worden naargelang de noodwendigheden van het onderwijs.
Artikel 3. Zij zullen bezoldigd worden volgens de wettelijke weddenbarema’s van het Ministerie van
Onderwijs.
KMO - HANDEL
24. Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen. Aanduiden van een vertegenwoordiger in de raad van
bestuur.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad dient overgegaan tot de aanduiding van
een vertegenwoordiger van de stad in de raad van bestuur van het Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen;
Overwegende dat raadslid Murat Yurtay wordt voorgedragen als vertegenwoordiger van de stad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Murat Yurtay, raadslid, wonende te 9700 Oudenaarde, Martijn Van Torhoutstraat 39, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de stad in de raad van bestuur van het Bedrijvencentrum Vlaamse
Ardennen.
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Artikel 2. Het mandaat eindigt bij de eerstvolgende algehele vernieuwing van de gemeenteraad of bij
verlies van de hoedanigheid als raadslid.
Artikel 3. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Bedrijvencentrum Vlaamse
Ardennen, Meersbloem Melden 50 te Oudenaarde.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
25. 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 30/09/19;
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
26. Goedkeuring notulen gemeenteraad 30 september 2019.
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraad van 30 september 2019 goedgekeurd.
VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE
GEMEENTERAAD
1.
1.1.

Raadslid Elisabeth Meuleman
Vraag 1: Bijkomende financiële middelen voor de stad Oudenaarde en de besteding ervan.

De nieuwe Vlaamse regering doet deze legislatuur een aantal investeringen in de Vlaamse steden en
gemeenten. Dat gaat van subsidies voor open ruimte en de overname van de pensioenlast, tot subsidies
voor grootstedelijke problematiek en centrale verkeersknooppunten. Volgens het Laatste Nieuws van 3
oktober 2019 voorziet de nieuwe regering 12 miljoen euro extra voor Oudenaarde, volgens de Standaard
van 18 oktober zou dat 3 494 333 euro zijn. Steden en gemeenten hoeven geen verantwoording af te
leggen hoe ze deze subsidies zullen besteden.
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“In Oudenaarde heeft burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD) grote plannen rond
‘kernversterkende’ maatregelen om de open ruimte te vrijwaren. ‘We gaan onder meer oude
fabriekspanden in het centrum afbreken voor woonprojecten en creatieve bedrijven’”, lezen we.
Maatregelen zullen nodig zijn. Want in de Standaard van 26 oktober 2019 lezen we dat in Oudenaarde
jaarlijks nog steeds 18 voetbalvelden aan open ruimte verdwijnen en dat al tien jaar lang. Dat is meer dan
in gelijkaardige steden. In hetzelfde artikel lezen we ook dat in vergelijkbare steden het voorbije
decennium minder bouwvergunningen voor nieuwbouwprojecten werden uitgereikt. “Bouwen in
afgelegen verkavelingen of linten is niet meer aangewezen.”, zo staat er letterlijk.
De studie van de Standaard bevestigt het Betonrapport van Natuurpunt van midden vorig jaar. Daaruit is
af te leiden dat Oudenaarde de stad in onze regio is waar de betonmolen de afgelopen jaren het snelste
draaide. De open ruimte verdween in onze stad tussen 2005 en 2015 met gemiddeld 359 vierkante meter
per dag. Dat is heel wat meer dan het Vlaamse gemiddelde van 201 vierkante meter beton per dag. In de
statistiek van Natuurpunt bekleedt Oudenaarde dan ook een 38ste plaats op 308 steden en gemeenten.
Er is hoop. In het bestuursakkoord lezen we als eerste zinnen onder het hoofdstuk Ruimtelijke Ordening:
“De nadruk ligt op een zuinig ruimtegebruik. Het bijkomend aansnijden van open ruimte wordt zoveel
mogelijk beperkt.”
Het bestuursakkoord moet ons inderdaad hoopvol stemmen. Want het behoud van open ruimte is
noodzakelijk voor de instandhouding van de biodiversiteit, om een antwoord te hebben op de
klimaatverandering (overstromingen) maar ook om te kunnen ontspannen
Vraag:
- Welke ‘grote plannen’ heeft de burgemeester rond kernversterkende maatregelen om de open ruimte
te vrijwaren?
- Zal het stadsbestuur maatregelen nemen om bouwen in afgelegen verkavelingen of linten te
ontmoedigen?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
1.2.

Vraag 2: Plannen voor een paardenkliniek in Welden.

Een actiecomité in Welden verzet zich tegen de mogelijke komst een veeartsenijkundige kliniek met
woning in de Reytstraat te Welden/Nederename. Momenteel zit dit project in fase van openbaar
onderzoek.
Er zijn heel wat bezwaren te maken tegen dit project.
1. De schaalgrootte: Het op te richten gebouw is 35 meter breed aan de straat en 80 meter diep. De nok
van het dak komt 1 meter hoger dan de wettelijk toegelaten nokhoogte van omliggende woningen.
Het betreft hier dus een industriebouw van 2800 vierkante meter! Zo een grootschalig project past
niet tussen de bestaande woningen.
2. Deze veeartsenijkundige kliniek is een volledig nieuwe constructie die in agrarisch gebied zou
opgetrokken worden. Er is geen enkele band tussen de landbouw en bijhorende activiteiten en de
activiteit die in deze kliniek zal uitgeoefend worden. Dergelijke nieuwbouw hoort bijgevolg niet
thuis in agrarisch gebied.
3. Milieu en duurzaamheid: De gekozen locatie is het laatste open ruimte gebied in de Reytstraat, een
natuurlijke verbinding tussen Scheldevallei, de Reytmeersen en de bossen van Ename: een doorkijk,
een vergezicht, een bepalend dorpszicht. Gaat ook dit laatste ecologisch waardevolle gebied
opgegeven worden?
Vandaar mijn vraag : wat is de houding van de stad ten opzichte van dit ingrijpende grootschalige
project?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
2.
2.1.

Raadslid Steven Bettens
Voorstel 1: Invoeren van fietsstraten in het centrum van Oudenaarde.

Sinds 26 oktober 2019 is de Mechelse binnenstad één grote fietszone. Sinds die dag moeten auto's achter
de fietsers blijven, ze mogen die dus niet meer inhalen. En niemand mag sneller rijden dan dertig
kilometer per uur. Vier maanden eerder werd ook de Kortrijkse binnenstad één grote fietszone. 74 straten
zijn er fietsstraat. Ook kleinere steden uit onze regio als Avelgem, Deinze, Waregem of Kuurne hebben in
hun centrum meerdere fietsstraten. Oudenaarde hinkt achterop. Diep verscholen in onze stad hebben we
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er 2: de voor gemotoriseerd verkeer doodlopende Trekweg Rechteroever en de eveneens voor
gemotoriseerd verkeer doodlopende toegangsweg tot garages achter de Galgestraat.
Oudenaarde dong al meermaals naar de titel ‘Fietsstad van het jaar’ en heeft de ambitie dé fietsstad van
de regio te worden. Uit de eerste resultaten van het inspraakproject ‘Maak Oudenaarde Mee’ blijkt
duidelijk dat de inwoners van Oudenaarde meer inspanningen voor de fietser wil.
Voorstel:
- Oudenaarde richt haar centrumstraten in als fietsstraten.
- Oudenaarde onderzoekt op korte termijn in welke deelgemeenten fietsstraten ingericht kunnen
worden.
- Oudenaarde maakt via extra informatieborden duidelijk wat een fietsstraat is (want op Trekweg
Rechteroever worden fietsers nog steeds voorbijgestoken door auto’s en ander gemotoriseerd
verkeer).
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
2.2.

Vraag en voorstel 2: Trage wegen in Oudenaarde.

“Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en
wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden.” Zo lezen we in de digitale
nieuwsbrief die het stadsbestuur van Oudenaarde op 4 oktober van dit jaar verstuurde. “Momenteel
werken we aan de opmaak van een Trage Wegenplan maar in afwachting krijgen verschillende
voetwegen en trage wegen nu alvast een opknapbeurt”, gaat het verder. En dan volgen een overzicht van
3 trage wegen die onlangs in Mullem, Bevere en Welden werden opgeknapt.
Trage wegen, de inventarisatie, het onderhoud en herstel ervan plaatste Groen met de regelmatig van de
klok op de agenda van deze gemeenteraad.
Uiteraard zijn we zeer verheugd dat het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, tal van vrijwilligers en
de stad Oudenaarde begonnen zijn met de inventarisatie. In 2018 werden 6 deelgemeenten - Eine,
Mullem, Heurne, Welden, Mater en Nederename – geïnventariseerd. Op 19 juni 2019 werd de
evaluatiekaart voorgesteld en besproken. De volgende stap is de opmaak van de wenselijkheidskaart: wat
is er wenselijk dat er zou gebeuren met de geïnventariseerde trage wegen. Dit najaar zouden de
adviesnota, het actieplan en de definitieve kaart voor de 6 deelgemeenten klaar moeten zijn. En nog dit
jaar of begin volgend jaar zou de goedkeuring door het schepencollege en de gemeenteraad volgen.
Vraag:
- Wanneer worden de adviesnota, het actieplan en de definitieve kaart voor de 6 reeds
geïnventariseerde deelgemeenten aan het college en de gemeenteraad voorgesteld?
- Zal zoals gepland in het voorjaar van 2020 begonnen worden met de inventarisatie van de trage
wegen in de resterende deelgemeenten? Wanneer vindt het eerste infomoment hierrond plaats?
Voorstel: in afwachting van het Trage Wegenplan stellen we voor in 2020 volgende trage wegen een
opknapbeurt te geven:
- Voetweg 32, in het bijzonder het nog niet gerenoveerde deel tussen de Kortrijkstraat en Huttegem in
Bevere (een meerderheid van de omwonenden stemde als antwoord op een vraag van de stad
Oudenaarde voor het behoud en de renovatie)
- Buurtweg 13 (tussen Vijflindendries en Rooigem): aanleg van een verharding in het midden
- Voetwegen 39 en 40 (tussen Rooigem en Prinsenhof in Huise)
Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Peter Simoens en schepen John Adam.
3.
3.1.

Raadslid Eva Pycke
Voorstel 1: Concept tiny houses.

Tiny houses zijn compacte, al dan niet mobiele woningen met als maximumafmetingen: 12m x 4m x
2,5m. Je hebt er het nodige comfort dankzij het slim gebruik van ruimte en technologieën. Bovendien zijn
ze meestal gebouwd met duurzame, bio-ecologische materialen en brengen ze aanzienlijk lagere bouw- en
vaste kosten met zich mee. Een tiny house is daarenboven zoveel mogelijk zelfvoorzienend of zelfs
volledig autarkisch (off-grid).
De term tiny house ontstond in 2008 na de vastgoedbubbel in de Verenigde Staten om een alternatief te
bieden voor wie betaalbaar en duurzaam wou wonen. Het tiny house groeide vanuit harde economische
noodzaak maar ging naadloos over in de Tiny House Movement met een sterk ecologisch getinte filosofie
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van downsizing. In Amerika blijft het concept tot op heden erg populair bij jongeren die geen eigen huis
kunnen of willen kopen, die zich niet op een vaste plaats willen vestigen of die niet jarenlang
een lening willen afbetalen. Ook bij ons is voor velen een traditionele woning niet meer haalbaar of
betaalbaar. Het kan ook geschikt zijn voor jongeren die voorlopig bij hun ouders in de tuin wonen of voor
koppels die hun vader en moeder in huis nemen, maar toch hun privacy willen behouden. Een tiny house
kan een budgetvriendelijk alternatief bieden.
Ook bij ons in België groeit de interesse in dergelijk kleinschalig woonconcept. In Vlaanderen vormt, in
tegenstelling tot Wallonië, de wetgeving evenwel nog een struikelblok. De Vlaamse wooncode schrijft
voor dat er een minimum woonoppervlakte van 18m2 per persoon moet worden gerespecteerd, met 2,20m
boven je hoofd. Die wetgeving heeft best wat gevolgen: het is momenteel onmogelijk om je in
Vlaanderen te domiciliëren in een tiny house. Dat maakt dat tiny house-bewoners geen plek vinden om
hun kleine woonst legaal te plaatsen. Gevolg: ze staan meestal bij iemand in de tuin, mits gedoogbeleid
van de stad of gemeente waar ze ‘geparkeerd’ staan.
Voorstel
1. Onze stad is bereid een wetgevend kader te scheppen mbt het concept tiny houses.
2. Onze stad bekijkt of er grond(en) ter beschikking kan gesteld worden waar deze tiny houses
terecht kunnen. Dit kan gaan om:
 Gedoogbeleid voor tiny houses die bij iemand in de tuin staan, mits de nodige regelgeving
hierrond
 Bewoners van deze kleine woonvorm de mogelijkheid geven om met meerdere huisjes op een
stuk grond te staan (kopen of huren)
 Campinggrond ter beschikking stellen (type Roompot)
 Braakliggende terreinen een nieuwe (eventueel slechts tijdelijke) bestemming geven
3. Onze stad is bereid administratieve (oa mogelijkheid tot domiciliëring) en logistieke hulp te
bieden aan tiny house-bewoners.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.
4.
4.1.

Raadslid Folke D'Haeyer
Vraag 1: Roompot.

In het bestuursakkoord lezen we “We zetten maximaal in op de uitbouw van het verblijfstoerisme,
gericht naar specifieke doelgroepen. Op de Donksite zal dit gebeuren in samenwerking met het
Nederlandse ‘Roompot’ dat in de voorbije legislatuur heeft ingetekend op de Europese
aanbesteding van het stadsbestuur en dat concrete plannen heeft om deze site verder te ontwikkelen.
In de toekomst zullen er driehonderdvijftig vakantiewoningen worden gebouwd, dit in vier fases. In
2019 zullen de eerste honderdtwintig huisjes worden opgeleverd.”
Vragen:
 Wat is de stand van zaken in het dossier?
 Kan de verkoop van “Roompot” door de Franse investeringsmaatschappij PAI Partners een
(negatief) gevolg hebben voor de ontwikkeling van de site in Oudenaarde?
 Bevat de overeenkomst tussen de stad Oudenaarde en Roompot clausules die het voor Roompot
mogelijk maken de overeenkomst eenzijdig te verbreken? Indien wel, hoe en op welke termijn
kan een verbreking?"
De vraag wordt gezamenlijk behandeld met vraag 6.1 van raadslid Kristof Meerschaut en wordt
beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
4.2.

Vraag 2: Groendaken.

Groendaken dragen bij aan energiebesparing in de zomer (denk aan airconditioning) en absorberen
zonnewarmte in plaats van deze te reflecteren. Bovendien heeft het groen zelf ook een meerwaarde voor
fauna en flora. Ze kunnen een belangrijk element zijn in de uitdaging om klimaat- en milieudoelstellingen
te behalen. Bovendien kunnen ze het zicht vanuit hoger gelegen gebouwen erg veraangenamen.
Op klimaatenruimte.be, een website van de Vlaamse overheid lezen we dat groendaken als maatregel
kaderen in de ruimtelijke strategie “warmteopname beheersen”.
Gent subsidieert groendaken en onderzoeken naar stabiliteit van daken in het kader van groendaken;
Utrecht, Hasselt en Leuven willen groendaken op bushokjes.
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Vragen:
 Zijn er in Oudenaarde stedelijke gebouwen met groendaken?
 Komen er (nog) groendaken (bij) op stedelijke gebouwen in Oudenaarde?
 Zullen particulieren en bedrijven worden gestimuleerd groendaken aan te leggen in Oudenaarde?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
5.
5.1.

Raadslid Maud Wybraeke
Voorstel 1: Oprichten kindergemeenteraad.

Het stadsbestuur besliste bij het aantreden van deze legislatuur sterk in te zetten op participatie. Om het
concept participatie open te trekken naar alle burgers, mogen we echter zeker onze jongste inwoners niet
vergeten.
Om inspraak van kinderen concreet te maken alsook te verwerken in het beleid en kinderen warm te
maken voor politiek kan Oudenaarde een kindergemeenteraad oprichten. Gemeentes zoals De Pinte,
Dendermonde, Wachtebeke, Zwevegem, Lille etc. gingen ons hier reeds in voor.
Voorstel:
Oudenaarde richt een kindergemeenteraad als permanent raadgevend orgaan op waarbij kinderen hun
wensen en ideeën bespreken en uitwerken waarna deze voorgelegd worden aan het stadsbestuur.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Carine Portois.
6.
6.1.

Raadslid Kristof Meerschaut
Vraag 1: Toekomst vakantiepark Roompot.

Half oktober stond in de krant dat Roompot te koop staat. Daarmee zou Roompot al voor de derde keer in
10 jaar van eigenaar wisselen. PAI kocht Roompot medio 2016 van de Nederlandse investeerder Gilde
Buy Out Partners voor bijna 600 miljoen euro. Roompot was sinds 2011 in handen van Gilde, dat het
bedrijf destijds overnam van AAC Capital Partners. Roompot zelf bleek verrast te zijn door het bericht
dat eigenaar PAI de uitbater van vakantieparken in de etalage wil zetten.
In het voorjaar werd aangekondigd dat de omgevingsvergunning voor het project in Oudenaarde
aangevraagd zou worden in het najaar van 2019. De werken (fase 1) zouden starten in het najaar van
2020. In de zomer van 2021 zouden eerste gasten verwelkomd kunnen worden.
Vragen:
1. Welke impact heeft de verkoop op het voorziene project in Oudenaarde? (Gaat het project nog door?
Heeft dit impact op de timing?)
2. Heeft het stadsbestuur reeds contact opgenomen met Roompot hieromtrent?
3. Wat is de huidige stand van zaken/timing voor wat betreft het project?
Werd de
omgevingsvergunning reeds ingediend?
De vraag werd gezamenlijk behandeld met vraag 4.1 van raadslid Folke D’Haeyer en werd beantwoord
door burgemeester Marnic De Meulemeester.
7.
7.1.

Raadslid Boris Labie
Voorstel 1: Parkeerplaatsen Devosstraat.

Sinds kort zijn de rioleringswerken gestart in de Gevaertsdreef. Hierdoor zijn er plaatselijk beduidend
minder parkeerplaatsen beschikbaar, wat niet aangenaam is voor de betrokken bewoners, en wat sowieso
nefast is voor de handels- en horecazaken in de buurt. Aangezien er in de aanpalende Devosstraat enkel
bestemmingsverkeer en geen doorgaand verkeer mogelijk is tijdens de werken ontstaan daar kansen om
tijdelijk enkele parkeerplaatsen bij te creëren.
Voorstel:
1. Gedurende de rioleringswerken in de Gevaertsdreef wordt toegestaan dat in de Devosstraat aan beide
zijden kan worden geparkeerd.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
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8.
8.1.

Raadslid Kathy De Rycke
Domiciliefraude sociale woningen

Domiciliefraude binnen de sociale huisvesting is een zeer asociale fraude: een sociale woning blijft
leegstaan (omdat de huurder vb. intrekt bij zijn/haar partner), terwijl in Vlaanderen 135.000 mensen op de
wachtlijst staan voor een sociale woning.
Sinds 2017 kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen, via distributie- en nutsbedrijven, domiciliefraude
opsporen: zij kunnen de verbruiksgegevens van hun huurders opvragen. Dit helpt om domiciliefraude aan
het licht te brengen.
Op een eerdere vraag (GR 24.06.2019) antwoordde toenmalig schepen Cindy Fransen dat er reeds volop
werk gemaakt wordt van het opsporen van domiciliefraude. Toch blijken er slechts 2 dossiers te bestaan
bij de sociale dienst. Ook bij de lokale politie zijn er slechts 2 feiten geregistreerd sinds januari 2018, ze
verwijzen naar de procedure ambtshalve in- en afschrijving om een beter beeld te bekomen van de
problematiek.
Vragen:
1. Op basis waarvan kan gesteld worden dat er ‘goed werk’ wordt geleverd als er uiteindelijk maar 2
dossiers gekend zijn?
2. Kan de bevoegde schepen bij de dienst bevolking nagaan hoe vaak een procedure tot ambtshalve inof afschrijving werd uitgevoerd als gevolg van een anomalie (domiciliefraude) vastgesteld door de
wijkinspecteur, dit in het bijzonder bij sociale woningen?
De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.
9.
9.1.

Raadslid André Vansteenbrugge
Vraag 1: Waar is de wijkagent?

Op de Politieraad van 8 oktober ll. heb ik een vraag gesteld over de wijkinspecteurs, de manier waarop
die bekend worden gemaakt bij de bevolking en hun aanwezigheid.( Dat laatste aspect valt deels buiten de
taken van déze vergadering.)
Dat de burger weet wie zijn/haar wijkagent is, als directe aanspreekpersoon van de Lokale Politie, kan
evenwel hier ingevuld worden. Op de stedelijke website is die informatie echter niet direct te vinden. (Via
de knop Zoeken ‘veiligheid’ vindt men verwijzing naar de Politie op p. 2 van de resultaten, onder
‘Zwemrol’). Nochtans vermeldt het bestuursakkoord heel duidelijk het belang van veiligheid voor de
burger, evenals een doorgedreven aanwezigheid van de politie. (p.6-7). En dan spreek ik nog niet over de
ambitie m.b.t. Communicatie.
Vraag:
- kan heel binnenkort op de website van Stad Oudenaarde, naar het voorbeeld van de andere gemeenten
uit de Politiezone, een overzicht van de wijkinspecteurs (graag mét foto) geplaatst worden?
- kan eenzelfde overzicht verschijnen in de eerstvolgende editie van het stedelijk informatieblad?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
10. Raadslid Dagmar Beernaert
10.1. Vraag 1: Natuurbegraafplaats.
Sinds eind 2016 voorziet Vlaanderen de mogelijkheid om natuurbegraafplaatsen aan te leggen. Dat zijn
plaatsen waar graven en urnen een plaats krijgen in een natuurlijke omgeving. Meestal gaat het hier om
een bos of een parkachtig landschap. In november 2016 stelde ik voor om een natuurbegraafplaats aan te
leggen. Het stadsbestuur toonde zich grote voorstander en beloofde werk te maken van het voorstel. Er
zou een werkgroep komen om een geschikte locatie te zoeken en de modaliteiten uit te werken. In mei
2018 herhaalden we ons voorstel. De bevoegde schepen liet toen verstaan dat de natuurbegraafplaats in
het najaar van 2018 zou gerealiseerd worden op de stedelijke begraafplaats Meulewal. Eind 2018 kwam
het voorstel opnieuw aan bod op de gemeenteraad. De schepen liet weten dat het niet zo goed vlot met de
opstart. Na de verkiezingen van oktober 2018 zou van start gegaan worden met de aanleg. We zijn
opnieuw een jaar later en van een natuurbegraafplaats is geen spoor:
Daarbij volgende vragen:
1. Wat is de stand van zaken in dit dossier?
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2. Waarom loopt dit dossier zoveel (3 jaar!) vertraging op?
3. Wanneer zal de natuurbegraafplaats aangelegd worden?
4. Bijkomend, de begraafplaats Meulewal in Eine zou geteisterd worden door diefstallen. Is het
stadsbestuur op de hoogte van dit fenomeen? Over hoeveel voorvallen gaat het? Wordt hiertegen actie
ondernomen?
De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.
10.2.

Vraag 2: Fusieplannen.

Ook de nieuwe Vlaamse regering zet in op fusies van gemeenten. Er wordt een fusiebonus voorzien voor
gemeenten die fuseren. In de politieke wandelgangen horen we dat er ook in de Vlaamse Ardennen
fusieplannen zouden zijn.
Daarbij volgende vragen:
1. Hoe staat het stadsbestuur tegenover fusies van gemeenten?
2. Werd Oudenaarde reeds aangesproken mbt mogelijke fusieplannen?
a. Zo ja, over welke gemeenten gaat het? Hoe ver staan de plannen?
b. Zo neen, zal Oudenaarde deze legislatuur zelf stappen ondernemen in het kader van een
mogelijke fusie?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
11.
Raadslid Vincent Thomaes
11.1. Vraag 1: Overvallen in de schoolbuurt.
De laatste weken zijn er onrustwekkend heel wat gevallen van agressieve overvallen op schoolgaande
jeugd met ontvreemding van portefeuilles en smartphones.
Heel wat burgers maken zich oprecht zorgen en durven bijna schoolgaande jeugd niet meer allen naar
school te laten gaan uit bezorgdheid.
Wat zijn de genomen acties en hebben die al enig resultaat opgeleverd?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
11.2. Vraag 2: Speedpedelecs in het verkeer.
Er is heel wat verwarring rond het gebruik van fietspaden door speedpedelecs omdat dit op heel wat
plaatsen slecht aangeduid zou zijn en aldus voor verwarring zorgt. Vooral bij fietspaden voor gemengd
gebruik.
Is er enig plan van aanpak hier voorzien om dit te verduidelijken in onze stad?
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
Voorzitter Lieven Cnudde schorst de zitting om 21u25 voor de vergadering van de OCMW-raad.
Voorzitter Lieven Cnudde heropent de zitting om 21u36 voor de behandeling van de geheime zitting.
GEHEIME ZITTING
27. Samenstelling Gecoro periode 2019 - 2024.
De Gemeenteraad in geheime zitting,
Gelet op Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in werking op 01 september 2009, zoals tot op heden
gewijzigd.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor
ruimtelijke ordening.
Overwegende dat voor een gemeente met meer dan 30.000 en niet meer dan 50.000 inwoners er minstens
5 verschillende maatschappelijke geledingen dienen te worden opgeroepen, dat het aantal leden moet
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bestaan uit minimum 13 en maximum 17 leden – dat de stad Oudenaarde met een totaal aantal inwoners
van 31.333 - op datum van 01.01.2019 tot voornoemde categorie behoort.
Overwegende dat omwille van de goede werking van de Gecoro het aangewezen is de samenstelling
ervan te beperken tot 13 leden, de voorzitter inbegrepen – dat hiervoor per maatschappelijke geleding één
vertegenwoordiger en één plaatsvervanger mag worden voorgedragen – dat indien meerdere organisaties
deel uitmaken van een maatschappelijke geleding, zij slecht één lid mogen voordragen.
Gelet op art. 304 § 3 van het decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat binnen een overlegstructuur
hoogstens twee derde van de leden van het zelfde geslacht mag zijn. Die regel is van toepassing op alle
adviesraden, dus ook op de Gecoro. Als de 2/3 regel niet gerespecteerd wordt, zijn adviezen van de
Gecoro zelfs niet rechtsgeldig.
Overwegende dat bij besluit van de Raad dd° 25/02/2019 volgende maatschappelijk geledingen werden
voorgedragen :
- de milieu- en natuurverenigingen
- vereniging voor werkgevers – zelfstandigen
- vereniging van landbouwers
- vereniging van handelaars
- vereniging van werknemers.
Dat voornoemde maatschappelijke geledingen dienden worden aangevuld met één vertegenwoordiger van
de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, één deskundige duurzaamheid, één deskundige
mobiliteit en met vijf onafhankelijke deskundigen - ieder van hen heeft een onafhankelijke deskundige
plaatsvervanger met uitzondering van de voorzitter.
Overwegende dat binnen de Gecoro minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter,
deskundigen zijn inzake ruimtelijke ordening.
Gelet op de diverse oproepen (aanschrijven maatschappelijke geledingen, oproep website, facebook, pers
en huidige Gecoro-leden) voor kandidaatstelling Gecoro via de dienst communicatie en de publicatie aan
de balie van het bestuur infrastructuur ruimtelijke ordening.
Overwegende dat binnen de eerste oproep er geen deskundige voor mobiliteit en duurzaamheid konden
worden aangeduid gezien geen enkele kandidaat expliciet heeft aangegeven affiniteit te hebben met
mobiliteit en duurzaamheid.
Overwegende dat een nieuwe oproep werd gelanceerd (via website, facebook, pers, mail huidige leden)
waarbij specifiek werd gezocht naar een deskundige mobiliteit en duurzaamheid.
Gelet op het raadsbesluit dd° 04/11/2019 inzake wijzigen raadsbesluit dd° 25/02/2019 met betrekking tot
samenstelling Gecoro.
Gelet op de schriftelijk ingediende kandidaturen van de diverse maatschappelijke geledingen en van de
sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen ten gevolge van voornoemde publicaties en
schrijven :
- Vereniging
van
werkgevers/zelfstandigen
(VOKA):
Olivier
Herberigs
effectief
vertegenwoordiger – Sally Verpoort plaatsvervangend vertegenwoordiger.
- Vereniging van werknemers (ACLBV): Annelies De Croo effectief vertegenwoordiger – Nancy
De Meulemeester plaatsvervangend vertegenwoordiger.
- Vereniging van landbouwers (Boerenbond): Richard Eeckhaut effectief vertegenwoordiger – Luc
Lammens plaatsvervangend vertegenwoordiger.
- Vereniging van handelaars (Unizo): Luc De Mey effectief vertegenwoordiger – Michel Van
Welden plaatsvervangend vertegenwoordiger.
- Vereniging van milieu- en natuurverenigingen (Natuurpunt): Bert Deckmyn effectief
vertegenwoordiger – Joris Van Garsse plaatsvervangend vertegenwoordiger.
- Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHMVA): Hilde Bovijn effectief vertegenwoordiger – Johan
Dendauw plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op de ingediende kandidaturen voor deskundigen ten gevolge van voornoemde publicaties en
schrijven:
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Naam

Graad diploma

Beroep

Verwezenlijkingen/opdrachten/
ervaring
Sabine Okkerse
Burgerlijk
Achitectenbureau
Adviesopdrachten
als
ingenieur
Sabine Okkers bvba.
erfgoeddeskundige – zelfstandig
architect
consulent voor LDR advocaten in
Erfgoeddeskundige
verband met erfgoeddossiers –
praktijkervaring
:
restauratiedossiers .
Sarah Aers
Academische
Real Estate expert bij Inzichten bieden aan analisten en
graad van: Master BNP Paribas Fortis.
het management in de niet- strikt
in Real Estate
financiële en kredietrisicoaspecten
Management.
van business.
Diplomée d’Etudes Spécialisées
en Urbanisme et
Architecture.
Burgerlijk
Ingenieur
Architect
Loes Dewulf
Regioconsulent
Volgt ruimtelijke processen op
Boerenbond
Sofie
Van Master in de ste- Omgevingsambtenaar
Ruimtelijk planner bij Adoplan.
Steenbrugge
denbouw en ruim- stad Gent.
Secretaris Gecoro Kortemark
telijke planning.
Master in de geografie.
Lieselotte
Burgerlijk
Zaakvoerder – stichter Actief
in
de
particuliere
Steurbaut
ingenieur-archist.Architecten.
woningbouw,
projectbouw,
tect optie Stedenmeergezinswoningen, kantoren en
bouw.
handelsruimtes.
Master in de
Meerdere
realisaties
energietechnieken
passiefwoningen,
.
nulenergiewoningen,
BENwoningen…
Stefaan
Architect
Zelfstandig archtitect
Browaeys
Michaël De Mol
Licentiaat in de Advocaat (specificatie Advocatenkantoor
rechten.
omgevingsrecht).
Master in het
Milieurecht.
Darel Torremans Ingenieur-archiProject Developer
Project Developer bij Re-Vive tot
tect optie steden2017 onder meer voor project
bouw
Saffre Frères Dijkstraat.
Master in General
Momenteel Project – Developer
Management
BPI Real Estate Belgium
Master in Business Economics
Master
in
Engineerin
Architecture
Carlo Mas
architect
Architectenburo Mas.
Projecten
qua
sociale
huisvestingsmaatschappij,
scholenbouw, woonzorgcentra…
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Riem
Vanderstraeten

Industrieel
Bouwkundige
ingenieur
optie Solva
bouwkunde
Kirsten
Van Burgerlijk
Projectmanager
Cauwenberghe
Ingenieur –
architect – optie
stedenbouw
Cindy
Vandenbogaerde

Silvan De Clercq

Kevin Claeys

Ruben
Verstraeten
Jo Decraeye

Seger Delmulle
Johan Franceus

Firmin Mees

bij Realisatie
van
gemeentelijke
gebouwen en projecten.

Begeleiding en opvolging van
masterplannen
van
stationsomgevingen in Vlaanderen.
Opvolging dossiers in voortraject
naar bouwaanvraag
Architect –
Omgevingsconsulent
Opmaak
stedenbouwkundige
ruimtelijke
Departement
studies, masterplannen, bijzonder
planning
Omgeving
plannen van aanleg, ruimtelijke
uitvoeringsplannen- sensibiliseren
van verschillende doelgroepen over
grote
beleidsthema’s
inzake
ruimtelijke ordening en milieu .
Griffier – jurist Raad Verbonden aan de Xe Kamer van
van State
de Raad van State – deze kamer
houdt zich uitsluitend bezig met
zaken in het domein van de
ruimtelijke
ordening
en
stedenbouw.
Master of Science Urban planner bij Bouwprojecten in Vlaanderen en
in de Stedenbouw Matexi NV.
Wallonië.
en de Ruimtelijke
planning.
Pre
master
architectuur.
Bachelor of Arts
in de Lanschapsen
tuinarchitectuur.
Prof.
Dr.
Ir.
Uitvoering van tal van projecten,
Architect.
stadsontwerpen,
participaties,
wedstrijden, publicaties als
Diploma rechten
De 3 Advocaten
Komt in aanraking met aspecten
van
ruimtelijke
ordening –
adviezen omgevingsvergunningen,
bezwaren en beroep bij Deputatie ..
architect
Zelfstandig architect
Uitvoering van architecturale en
stedenbouwkundige projecten.
Burgerlijk
Gedelegeerd
bouwonderneming
ingenieur
bestuurder Wyckaert
bouwkunde
NV
Prof.
Dr.
Ir. Eigen ontwerpburo
Lid van talrijke stuurgroepen –
Architect
jury’s – gecoro’s. Medewerker
vormgeving GRS Oudenaarde.

Na de tweede oproep met betrekking tot een deskundige duurzaamheid en mobiliteit werden volgende
kandidaturen ontvangen :
Duurzaamheid :
Naam
Graad diploma
Beroep
Verwezenlijkingen/opdrachten/erva
ring
Bart
Van Industrieel bouwkunde Zelfstandig
Uitvoeren projecten van enkele
Hee
Gegradueerde
in landmeter
bouwloten tot projecten met meer dan
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Topografie
Veerle Van Dr. Ir. in de Bio- Onderzoeker aan
linden
ingenieurswetenschap het instituut voor
pen
Landbouw-,
Visserij
en
Voedingsonderzoek
.
Lien
Van Master milieu- en Werkzaam bij 3E nv
Breusegem
preventiemanagement studiebureau
dat
technisch
advies
aanlevert
met
betrekking
tot
hernieuwbare
energie en alle
aspecten hiervan.
Ann Lootens Bio ingenieur
-

honderd loten..
Medewerking
aan
tal
van
onderzoeksprojecten
–
verlenen
expertise.

Opmaak van haalbaarheidsstudies
voor windenergie en het volledige
vergunningstraject – projectmanager
voor dergelijke vergunningsdossiers.

20 jaar gewerkt op milieudienst van
Oudenaarde.
Voorzitter gecoro Wortegem Petegem

Mobiliteit : geen kandidaten
Overwegende dat op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd° 21/10/2019 de heer
Firmin Mees, Daalbosstraat 19, 9700 Oudenaarde (uittredend voorzitter), prof. Dr. Ingenieur – architect,
voorgedragen wordt als voorzitter van de Gecoro 2019 - 2024, om reden van zijn gemotiveerde
kandidatuur, de positieve ervaring van samenwerking en deskundigheid die het bestuur gedurende zijn
voorbij voorzitterschappen heeft genoten.
Overwegende dat op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21/10/2019
mevrouw Maaike Bockstal, Rue d’Aulnoit 76, 7890 Ellezelle, hoofd bestuur infrastructuur ruimtelijke
ordening stad Oudenaarde, voorgedragen wordt als vaste secretaris van de Gecoro.
Overwegende dat binnen het raadsbesluit dd° 25/02/2019 met betrekking tot het vastleggen
maatschappelijke geledingen in de Gecoro men het volgende kan lezen : “Artikel 2 - onder deskundigheid
dient te worden verstaan een persoon die bij voorkeur een gediplomeerde ruimtelijk planner is of die bij
zijn kandidaatstelling afdoende aantoont over kennis inzake ruimtelijke ordening te beschikken”.
Overwegende dat, conform art. 3 van voornoemd raadsbesluit aan het college van burgemeester en
schepenen opdracht werd gegeven om de nominatieve voordracht van de leden van de Gecoro ter
benoeming aan de gemeenteraad voor te leggen.
Overwegende dat rekening houdende met de genoten opleiding, de kennis en de ervaring inzake
ruimtelijke ordening en duurzaamheid en de afwezigheid van tewerkstelling bij professionele
ontwikkelaars, volgende deskundigen worden voorgesteld :
- Firmin Mees (Prof. Dr. Ir. Architect) : is zeer vertrouwd met de geschiedenis en structurele groei
van de stad. Is sedert 2001 voorzitter van de Gecoro van Oudenaarde, zetelt tevens binnen het
twee partijenoverleg en was betrokken bij verschillende projecten en stedenbouwkundige
wedstrijden binnen het grondgebied van Oudenaarde als lid van stuurgroepen en als lid van de
jury.
- Ruben Verstraeten (Prof. Dr. Ir. Architect) : uit zijn curriculum vitea kan men afleiden dat de heer
Verstraeten medewerker/ontwerper is aan tal van stadsontwerpen – zijn medewerking heeft
verleend aan tal van academische publicaties e.d. Hieruit kan men afleiden dat deze eveneens
zeer vertrouwd is met de materie.
- Sarah Aers (Academische graad van diplomée d’Etudes Spécialisées en Urbanisme et
Achitecture) : is via haar werk bij BNP Parisbas Fortis zeer goed op de hoogte van het ruimtelijk
beleid in België en van de tendensen binnen het vastgoedlandschap.
- Michaël De Mol : advocaat met bijkomende master in het milieurecht en 10 jaar ervaring aan de
balie in omgevingsrecht.
- Lien Van Breusegem (master milieu- en preventiemanagement) (deskundige duurzaamheid) is
werkzaam bij een studiebureau 3 E nv welke actief is in de wereld van de hernieuwbare energie
en het rationaal energieverbruik. Ze leveren gespecialiseerde diensten aan projectontwikkelaars
en high – level producten aan expert – en technologiebedrijven, financiële instellingen en
beleidsmakers.
De aangeboden diensten hebben betrekking tot hernieuwbare energie
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(fotovoltaïsche en thermische zonne-energie, onshore en offshore windenergie, bio-energie,
waterkracht), rationeel energieverbruik (energieconcepten van gebouw en industriële sites, de
energetische optimalisatie en de operationele follow-up van gebouwen in alle sectoren) en
energiebeleid (voor overheidsinstellingen en privé-organisatie). Deze werkervaring sluit best aan
bij het facet duurzaamheid binnen de schoot van de Gecoro.
- Cindy Vandenbogaerde (architect ruimtelijke planning) : is tewerkgesteld bij het Departement
Omgeving en is betrokken bij de opmaak van tal van stedenbouwkundige studies, masterplannen,
bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen. Door haar werk is Mevr.
Vandenbogaerde eveneens goed op de hoogte van de laatste wetgeving met betrekking tot de
materie ruimtelijke ordening.
- Carlo Mas : zaakvoerder architectenburo – gelet op de opleiding en de ruime 40 jaar ervaring in
de sector.
Overwegende dat rekening houdende met de genoten opleiding, de kennis en de ervaring inzake
ruimtelijke ordening en duurzaamheid en de afwezigheid van tewerkstelling bij professionele
ontwikkelaars, volgende plaatsvervangers worden voorgesteld :
- Seger Delmulle (architect) : architectenburo die zich meer en meer op bredere architecturale en
stedenbouwkundige pilootprojecten richt. Verschillende realisaties (kleinere projecten) werden
reeds in Oudenaarde gerealiseerd.
- Kirsten Van Cauwenberghe (Burgerlijk ingenieur – architect – optie stedenbouw) : werd
beroepsmatig een aantal jaren betrokken bij de begeleiding en opvolging van masterplannen van
stationsomgevingen in Vlaanderen.
- Jo Decraeye (advocaat) : bezig met aspect ruimtelijke ordening qua omgevingsvergunningen –
beroepen e.d.
- Sofie Van Steenbrugge (master in de stedenbouw en ruimtelijke planning – master in de
geografie) omgevingsambtenaar bij de stad Gent.
- Lieselotte Steurbaut (Burgerlijk ingenieur – architect / Master in de Energietechnieken) : beschikt
over een uitgebreide kennis & ervaring in duurzaam bouwen – een item wat op de dag van
vandaag meer en meer in de kijker staat.
- Stefaan Browaeys (architect) : architect die reeds meerdere projecten op kleine schaal heeft
gerealiseerd in Oudenaarde van sociale woningbouw tot meergezinswoningen.
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 326 tot en met 341.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende
bevoegdheden van de gemeenteraad.
Gaat over tot de geheime stemming voor de aanstelling van 7 leden-deskundigen met inbegrip van de
voorzitter;
Er nemen 30 leden aan de stemming deel;
Er worden 29 geldige stemmen en 1 ongeldige stem uitgebracht, waarvan op naam van:
- Firmin Mees: 26 ja-stemmen en 3 blanco-stemmen
- Ruben Verstraeten: 27 ja-stemmen en 2 blanco-stemmen
- Carlo Mas: 21 ja-stemmen en 8 blanco-stemmen
- Sarah Aers: 21 ja-stemmen en 8 blanco-stemmen
- Michaël De Mol: 21 ja-stemmen en 8 blanco-stemmen
- Lien Van Breusegem: 27 ja-stemmen en 2 blanco-stemmen
- Cindy Vandenbogaerde: 27 ja-stemmen en 2 blanco-stemmen
- Sabine Okkers: 1 ja-stem, 1 neen-stem en 27 blanco-stemmen
- Loes Dewulf: 2 ja-stemmen, 1 neen-stem en 26 blanco-stemmen,
- Sofie Van Steenbrugge: 6 ja-stemmen, 1 neen-stem en 22 blanco-stemmen
- Lieselotte Steurbaut:7 ja-stemmen, 1 neen-stem en 21 blanco-stemmen
- Stefaan Browaeys: 1 ja-stem, 1 neen-stem en 27 blanco-stemmen
- Darel Torremans: 1 ja-stem, 1 neen-stem en 27 blanco-stemmen
- Riem Vanderstraeten: 1 ja-stem, 1 neen-stem en 27 blanco-stemmen
- Kirsten Van Cauwenberghe: 2 ja-stemmen, 1 neen-stem en 26 blanco-stemmen
- Silvan De Clercq: 1 neen-stem en 28 blanco-stemmen
- Kevin Claeys: 1 ja-stem, 1 neen-stem en 27 blanco-stemmen
- Jo Decraeye: 1 ja-stem, 1 neen-stem en 27 blanco-stemmen
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- Seger Delmulle: 3 ja-stemmen, 1 neen-stem en 25 blanco-stemmen
- Johan Franceus: 1 neen-stem en 28 blanco-stemmen
- Bart Van Hee: 1 neen-stem en 28 blanco-stemmen
- Veerle Van Linden: 6 ja-stemmen, 1 neen-stem en 22 blanco-stemmen
- Ann Lootens: 1 neen-stem en 28 blanco-stemmen
Gaat over tot de geheime stemming voor de aanstelling van 6 plaatsvervangende leden-deskundigen;
Er nemen 30 leden aan de stemming deel;
Er worden 29 geldige stemmen en 1 ongeldige stem uitgebracht, waarvan op naam van:
- Firmin Mees: 1 ja-stem en 28 blanco-stemmen
- Ruben Verstraeten: 1 ja-stem en 28 blanco-stemmen
- Carlo Mas: 29 blanco-stemmen
- Sarah Aers: 29 blanco-stemmen
- Michaël De Mol: 29 blanco-stemmen
- Lien Van Breusegem: 2 ja-stemmen en 27 blanco-stemmen
- Cindy Vandenbogaerde: 2 ja-stemmen en 27 blanco-stemmen
- Sabine Okkers: 1 ja-stem en 28 blanco-stemmen
- Loes Dewulf: 2 ja-stemmen en 27 blanco-stemmen
- Sofie Van Steenbrugge: 25 ja-stemmen en 4 blanco-stemmen
- Lieselotte Steurbaut: 26 ja-stemmen en 3 blanco-stemmen
- Stefaan Browaeys: 23 ja-stemmen en 6 blanco-stemmen
- Darel Torremans: 29 blanco-stemmen
- Riem Vanderstraeten: 29 blanco-stemmen
- Kirsten Van Cauwenberghe: 26 ja-stemmen en 3 blanco-stemmen
- Silvan De Clercq: 2 ja-stemmen en 27 blanco-stemmen
- Kevin Claeys: 3 ja-stemmen en 26 blanco-stemmen
- Jo Decraeye: 23 ja-stemmen en 6 blanco-stemmen
- Seger Delmulle: 23 ja-stemmen en 6 blanco-stemmen
- Johan Franceus: 2 ja-stemmen en 27 blanco-stemmen
- Bart Van Hee: 2 ja-stemmen en 27 blanco-stemmen
- Veerle Van Linden: 6 ja-stemmen en 23 blanco-stemmen
- Ann Lootens: 3 ja-stemmen en 26 blanco-stemmen
Besluit:
Artikel 1. De heer Firmin Mees, Daalbosstraat 19, 9700 Oudenaarde, prof. Dr. Ingenieur – architect en
Mevrouw Maaike Bockstal, rue d’Aulnoit 76, 7890 Ellezelle , hoofd dienst bestuur infrastructuur
ruimtelijke ordening stad Oudenaarde worden respectievelijk aangesteld als voorzitter en als vaste
secretaris van de gemeentelijke commissie van advies voor ruimtelijke ordening (Gecoro).
Artikel 2. Worden aangesteld als effec3
tief en plaatsvervangend deskundig lid:
Effectief deskundigen

Plaatsvervangend deskundigen

Firmin Mees (voorzitter)
Ruben Verstraeten

Seger Delmulle

Carlo Mas

Kirsten Van Cauwenberghe

Sarah Aers

Jo Decraeye

Michaël De Mol

Sofie Van Steenbrugge

Lien Van Breusegem

Lieselotte Steurbaut

Cindy Vandenbogaerde

Stefaan Browaeys

Artikel 3. In de Gecoro hebben volgende maatschappelijke geledingen één vertegenwoordiger en één
plaatsvervanger:
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Effectief maatschappelijke geleding
Olivier Herberigs
Vereniging van
VOKA

Plaatsvervangend maatschappelijke geleding.

werkgevers/zelfstandigen

Sally Verpoort
- Vereniging van werkgevers/zelfstandige - VOKA

Annelies De Croo
Vereniging van werknemers - ACLVB

Nancy De Meulemeester
Vereniging van werknemers - ACLVB

Richard Eeckhaut
Vereniging van landbouwers - Boerenbond

Luc Lammens
Vereniging van landbouwers – Boerenbond.

Luc De Mey
Vereniging van handelaars

Michel Van Welden
Vereniging van handelaars

Bert Deckmyn
Vereniging van milieu- en natuurverenigingen

Joris Van Garsse
Vereniging van milieu- en natuurverenigingen

Hilde Bovijn
Sociale
huisvestingsmaatschappij
Ardennen – SHMVA.

Johan Dendauw
Vlaamse Sociale
huisvestingsmaatschappij
Ardennen - SHMVA

De vergadering wordt geheven om 22u02.
Goedgekeurd in zitting van 25 november 2019.
Algemeen directeur,

De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

L. CNUDDE

Vlaamse

