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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 25 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, Mathieu De Cock, Christine Vandriessche,
Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer, Eva Pycke,
Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke,
André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
Kurt Vandeputte, Cindy Franssen, Boris Labie: raadsleden
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

I.Vl.A. Uitnodiging en agenda voor de buitengewone algemene vergadering op 18 december
2019.

Raadslid Eva Pycke vervoegt de zitting om 19u09.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de afvalintercommunale I.Vl.A.;
Gelet op de statuten van I.Vl.A.;
Gelet op de uitnodigingsbrieven dd. 16 september 2019 en 6 november 2019, waarbij de stad wordt
uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone algemene vergaderingen van I.Vl.A. op 18 december
2019 met als agenda’s:
Vergadering 19.00u:
1. Statutenwijziging
Vergadering 19.30u:
2. Beleidsplan 2020-2025
3. Begroting 2020
4. Kruisparticipatie met IMOG (uitwisseling van 1 aandeel)
5. Kruisparticipatie met ILvA (uitwisseling van 1 aandeel)
6. Lidmaatschap bij SOLVA (1 aandeel)
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda’s van de buitengewone algemene vergaderingen van I.Vl.A. op 18 december
2019 goed.
Artikel 2. Raadslid Julie Dossche, voor de legislatuur 2019-2024 aangeduid als vertegenwoordiger van de
stad of gemeenteraadsvoorzitter Lieven Cnudde, plaatsvervangend vertegenwoordiger, die aan de
algemene jaarvergadering zal deelnemen, op te dragen haar/zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen, genomen in de gemeenteraad van heden.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en brengt er I.Vl.A. van op de hoogte.
2.

TMVW. Goedkeuring geactualiseerde agenda voor de buitengewone algemene vergadering op
19 december 2019.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVW ov
Gelet op de statuten van TMVW ov;;
Gelet op de aangetekende brief dd. 4 november 2019, waarbij de stad wordt uitgenodigd deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op donderdag 19 december 2019 voor de
bespreking van de agenda zoals in de uitnodigingsbrief opgenomen;
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Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov. op donderdag 19
december 2019 goed.
Artikel 2. De raadsleden Danny Lauweryns en Mathieu De Cock, voor de legislatuur 2019-2024
aangeduid als vertegenwoordigers van de stad, die aan de algemene jaarvergadering zullen deelnemen, op
te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen, genomen in de gemeenteraad van heden.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing
en brengt er TMVW ov van op de hoogte.
3.

SOLVA. Goedkeuring geactualiseerde agenda voor de buitengewone 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 beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2019 met goedkeuring van de agenda voor
de buitengewone algemene vergadering van SOLVA op 11 december 2019;
Gelet op de aangetekende brief dd. 6 november 2019 van SOLVA, waarbij wordt meegedeeld dat een
punt bij hoogdringendheid aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering op 11 december
2019 wordt toegevoegd, zodat de geactualiseerde agenda er uitziet als volgt:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuren actieplan en budget 2020
3. Statutenwijziging SOLVA: bestaansduur SOLVA na verlenging
4. Toetreding ILvA bij SOLVA
5. Benoeming van de bestuurders voor mandaten, opengevallen sinds de jongste algemene
vergadering
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Keurt de geactualiseerde 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.
4.

Deontologische code.

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de model-deontologische code voor lokale mandatarissen van de VVSG;
Besluit: eenparig
Enig artikel. De gemeenteraad keurt onderstaande-deontologische code voor lokale mandatarissen goed.

Deontologische code voor lokale mandatarissen
Regels voor een zuivere besluitvorming
Toepassingsgebied
Artikel 1
De deontologische code is van toepassing op de lokale mandatarissen. Voor de gemeente worden
hieronder begrepen:
- de voorzitter van de gemeenteraad
- de gemeenteraadsleden,
- de burgemeester,
- de schepenen.
Deze code is bij uitbreiding eveneens van toepassing op de medewerkers van de lokale mandatarissen,
welke ook hun statuut of hoedanigheid is (kabinets- en fractiemedewerkers), en op de
vertrouwenspersonen.
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Lokale mandatarissen die namens de gemeente andere mandaten bekleden, zijn in die hoedanigheid
eveneens ertoe gehouden de bepalingen van de deontologische code na te leven. Dit geldt zowel voor de
mandaten die rechtstreeks in verband staan met hun ambt als voor alle hiervan afgeleide mandaten.
Indien een mandaat namens de gemeente wordt opgenomen door een extern persoon, dus niet vermeld
onder de eerste paragraaf van dit artikel, zal bij diens aanstelling gevraagd worden deze deontologische
code te onderschrijven.
Zij zullen er tevens over waken dat zij, ook buiten het kader van deze mandaten, geen dienstverlenende
activiteiten ontplooien die afbreuk doen aan de eer en de waardigheid van hun ambt.

Belangenvermenging en de schijn ervan
Artikel 2
Een lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet gebruiken voor het eigen persoonlijk belang.
Dat mag ook niet voor het persoonlijk belang van een ander persoon of het belang van een organisatie bij
wie hij/zij een directe of indirecte betrokkenheid heeft.
Artikel 3
Een lokale mandataris gaat actief en uit zichzelf alle vormen van belangenvermenging, en zelfs de schijn
daarvan, tegen. Een lokale mandataris neemt geen deel aan de bespreking en de stemming wanneer er
sprake is van een beslissing waarbij belangenvermenging speelt.
Artikel 4
Een lokale mandataris beseft dat mogelijke belangenvermenging niet beperkt is tot de bespreking en
stemming. Daarom zorgt een lokale mandataris dat er ook geen enkele beïnvloeding is tijdens de andere
fases van het besluitvormingsproces.
Artikel 5
Een lokale mandataris zorgt dat bij contacten met de burger nooit de schijn gewekt wordt dat particuliere
belangen begunstigd (kunnen) worden.
Artikel 6
Een lokale mandataris mag de in artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur genoemde functies niet
uitoefenen.
Artikel 7
Een lokale mandataris mag de in artikel 27 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur genoemde overeenkomsten
en handelingen niet aangaan.
Artikel 8
Ter bevordering van de transparantie en om schijn van partijdigheid te voorkomen, meldt een lokale
mandataris aan de algemeen directeur welke betaalde en onbetaalde mandaten hij/zij vervult naast het
politiek mandaat bij het lokaal bestuur.
Artikel 9
Een lokale mandataris meldt aan de algemeen directeur wanneer hij/zij substantiële financiële belangen
heeft (bijvoorbeeld aandelen of opties) in een onderneming waarmee de gemeente zaken doet of waarin
de gemeente een belang heeft.
Artikel 10
De door een lokale mandataris gemelde mandaten en substantiële financiële belangen zijn openbaar en
worden ter inzage gelegd. Ook een tussentijds ontstaan mandaat of belang moet meegedeeld worden. De
algemeen directeur of een personeelslid dat daartoe door de algemeen directeur werd aangewezen, draagt
zorg voor een geactualiseerde openbare lijst van gemelde mandaten en belangen.

Corruptie en de schijn ervan
Artikel 11
Een lokale mandataris mag zijn/haar invloed en stem niet laten kopen of beïnvloeden door geld, goederen,
diensten of andere gunsten die hem/haar gegeven of beloofd werden.
Artikel 12
Een lokale mandataris moet actief en uit zichzelf de schijn van corruptie tegengaan.
Artikel 13
Een lokale mandataris neemt geen geschenken aan die hem/haar door zijn/haar functie worden
aangeboden. Eventueel uitgezonderd zijn de incidentele, kleine attenties (zoals een bloemetje of een fles
wijn) waarbij de schijn van corruptie en beïnvloeding minimaal is én waarbij minstens aan één van de
onderstaande voorwaarden voldaan wordt:
- Het weigeren of teruggeven van het geschenk zou de gever ernstig kwetsen of bijzonder in
verlegenheid brengen.
- De overhandiging van het geschenk vindt in het openbaar plaats.
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- Het terugbezorgen van het geschenk is praktisch onwerkbaar.
- Het gaat om een prijs die door de lokale mandataris gewonnen wordt bij een tombola of activiteit.
Artikel 14
Als geschenken (al dan niet volgens de regels in artikel 13 van deze code) in het bezit komen van een
lokale mandataris, wordt dit door de lokale mandataris gemeld aan de algemeen directeur.
Afhankelijk van de aard van het geschenk en de omstandigheden waarin het gegeven werd, wordt het
ofwel alsnog terugbezorgd, ofwel eigendom van de gemeente. De algemeen directeur registreert deze
giften en geeft ze in alle transparantie een gemeentelijke bestemming.
Artikel 15
De gemeenteraad kan in concrete gevallen afwijken van de regels die gelden over het aannemen van
geschenken. Dit kan enkel in volledige openbaarheid.
Artikel 16
Een lokale mandataris accepteert geen persoonlijke geschenken, voordelen of diensten van anderen, die
hem/haar uit door zijn/haar functie worden aangeboden, ontvangen, tenzij aan alle onderstaande
voorwaarden voldaan wordt:
- Het weigeren ervan maakt het raadswerk onmogelijk of onwerkbaar.
- De schijn van corruptie of beïnvloeding is minimaal.
Artikel 17
Een lokale mandataris gebruikt die persoonlijke geschenken, voordelen of diensten die voor zijn/haar
raadswerk aangenomen mogen worden nooit voor privédoeleinden.
Artikel 18
Een lokale mandataris accepteert uitnodigingen (lunches, diners, recepties en andere) die door anderen
betaald of gefinancierd worden enkel wanneer aan alle onderstaande voorwaarden voldaan wordt:
- De uitnodiging behoort tot de uitoefening van het raadswerk.
- De aanwezigheid kan worden beschouwd als functioneel (protocollaire taken, formele
vertegenwoordiging van de gemeente, …).
- De schijn van corruptie of beïnvloeding is minimaal.
Artikel 19
Een lokale mandataris accepteert werkbezoeken, waarbij reis- en verblijfkosten door anderen betaald
worden alleen bij hoge uitzondering. Een dergelijke invitatie dient altijd besproken te worden op de
gemeenteraad of het fractievoorzittersoverleg. De invitatie kan alleen geaccepteerd worden wanneer het
bezoek aantoonbaar van belang is voor de gemeente en de schijn van corruptie of beïnvloeding minimaal
is. Van een dergelijk werkbezoek wordt altijd (schriftelijk) verslag gedaan aan de raad.

Het gebruik van faciliteiten en middelen van het lokaal bestuur
Artikel 20
Een lokale mandataris houdt zich aan de regels die vastgelegd zijn over het gebruik van faciliteiten en
middelen van het lokaal bestuur.
Artikel 21
Een lokale mandataris houdt zich aan de regels die vastgesteld zijn voor het gebruik van interne
voorzieningen die voor het raadswerk worden voorzien zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Artikel 22
Een lokale mandataris houdt zich aan de regels over onkostenvergoedingen zoals vastgesteld in het
huishoudelijk reglement.

Omgaan met informatie
Artikel 23
De gemeenteraad werkt onder het principe van principiële openbaarheid. Zij ziet erop toe dat het college
van burgemeester en schepenen alle relevante informatie aangaande dossiers, stukken en akten openbaar
toegankelijk maakt.
Artikel 24
Een lokale mandataris communiceert eerlijk over de redenen en motieven op basis waarvan hij/zij
individueel gestemd heeft. Daarnaast communiceert een lokale mandataris eerlijk over de reden en
motieven op basis waarvan de raad als geheel de beslissing genomen heeft.
Artikel 25
Een lokale mandataris is gebonden aan het beroepsgeheim wanneer hij/zij door de functie van lokale
mandataris kennis krijgt van geheimen die door personen aan de gemeente zijn toevertrouwd.
Bekendmaking van deze geheimen is verboden, behalve wanneer de wet de openbaring oplegt of
mogelijk maakt.
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Artikel 26
Naast het strenge beroepsgeheim geldt eveneens een geheimhoudingsplicht voor lokale mandatarissen.
Deze plicht beschermt wat besproken wordt tijdens een besloten vergadering (feiten, meningen,
overwegingen…).
Artikel 27
Een lokale mandataris heeft een algemene discretieplicht. Hij/zij gaat op discrete en voorzichtige wijze
om met de informatie die hem/haar toekomt in de uitoefening van zijn/haar functie.
Artikel 28
Een lokale mandataris gebruikt de informatie die hij/zij kreeg door de uitoefening van zijn/haar functie
enkel voor zijn/haar raadswerk en niet voor zijn/haar persoonlijk belang of voor het persoonlijk belang
van anderen.
Artikel 29
Een lokale mandataris maakt brieven niet openbaar en stuurt e-mails niet door wanneer het niet zeker is
dat de afzender daarmee zou instemmen. Bij twijfel over de bedoeling van de afzender wordt de
expliciete toestemming gevraagd.

Onderlinge omgang en afspraken over vergaderingen
Artikel 30
Raadsleden gaan respectvol om met elkaar, de leden van het college en de personeelsleden van de
gemeente.
Artikel 31
Raadsleden richten zich tot elkaar, de leden van het college, de algemeen directeur en de andere
personeelsleden op een correcte wijze en dit zowel verbaal, non-verbaal als schriftelijk, inclusief de
elektronische communicatie en de sociale media.
Artikel 32
Lokale mandatarissen houden zich tijdens vergaderingen van de politieke organen aan het huishoudelijk
reglement en volgen de aanwijzingen van de voorzitter hierover op.
Artikel 33
Lokale mandatarissen onthouden zich in het openbaar, dus ook in openbare raads- en
commissievergaderingen, van negatieve uitlatingen over individuele personeelsleden.

Naleving en handhaving van de deontologische code
Artikel 34
De gemeenteraad stelt regels op over het omgaan met de deontologische code en mogelijke schendingen
ervan.
Artikel 35
De gemeenteraad ziet erop toe dat de fracties en de individuele lokale mandatarissen volgens de
deontologische code handelen.
Er zijn verschillende fasen te onderscheiden die spelen bij het toezien op de naleving van de
deontologische code, namelijk:
- het voorkomen van mogelijke schendingen
- het signaleren van vermoedens van schendingen van de deontologische code
- het eventueel onderzoeken van vermoedens van schendingen van de deontologische code
- het eventueel zich uitspreken over schendingen van de deontologische code
Artikel 36
Wanneer een lokale mandataris twijfelt of een handeling die hij/zij wil verrichten een overtreding van de
code zou kunnen zijn, wint het lid hierover advies in bij de algemeen directeur of het personeelslid dat
door de algemeen directeur daartoe werd aangewezen.
Artikel 37
Wanneer een lokale mandataris twijfelt over een nog niet uitgevoerde handeling van een andere lokale
mandataris, dan waarschuwt hij/zij die persoon. De lokale mandataris verwoordt de twijfels en verwijst
de betrokkene zo nodig door naar de algemeen directeur of het personeelslid dat door de algemeen
directeur daartoe werd aangewezen.
Artikel 38
Wanneer een lokale mandataris vermoedt dat een regel van de deontologische code is overtreden door
een andere lokale mandataris, dan kan hij/zij hiervan melding van maken bij de algemeen directeur of
het personeelslid dat door de algemeen directeur daartoe werd aangewezen.
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Indien het vermoeden van een schending blijft bestaan, meldt de lokale mandataris dit aan de voorzitter
van de gemeenteraad, die dan meteen doorverwijst naar de daartoe aangewezen persoon of instantie om
een vooronderzoek te doen.
Artikel 39
Wanneer er na vooronderzoek door de aangewezen instantie een concreet vermoeden bestaat dat een
lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft overtreden, kan opdracht gegeven worden
tot het verrichten van een uitgebreid onderzoek hiernaar.
Artikel 40
Wanneer vaststaat dat er sprake is van overtreding van een regel van de deontologische code, kan dit
leiden tot een uitspraak van de gemeenteraad over de betreffende mandataris die de schending heeft
begaan.
Artikel 41
Minimaal één keer per bestuursperiode evalueren de fractievoorzitters tijdens het fractievoorzittersoverleg
deze deontologische code. Ze bekijken of de code nog actueel is, nog goed werkt en of ze nageleefd
wordt. Het fractievoorzittersoverleg brengt hierover verslag uit aan de gemeenteraad.

Enkele algemene bepalingen
Artikel A1
De lokale mandatarissen zullen voor de omschrijving van hun dienstverlenende activiteiten geen termen
gebruiken die verwarring kunnen scheppen met officiële, door de overheden ingestelde instanties belast
met het verstrekken van informatie of met de behandeling van klachten. Het gebruik van de termen
‘ombuds’, ‘klachtendienst’ en andere afleidingen of samenstellingen is verboden.
Artikel A2
De lokale mandatarissen maken in hun verkiezingscampagnes en -mailings die gericht zijn op individuen
geen melding van de diensten die zij eventueel voor de betrokkenen hebben verricht. In geen geval mogen
zij de indruk wekken dat zij om steun vragen in ruil voor bewezen diensten.
Artikel A3
Bij hun optreden op en buiten het lokale bestuursniveau en in hun contacten met individuen, groepen,
instellingen en bedrijven, geven de lokale mandatarissen principieel voorrang aan het algemeen boven het
particulier belang.
Artikel A4
Elke vorm van rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling, doorverwijzing of begeleiding
gebeurt zonder enige materiële of geldelijke tegenprestatie van welke aard of omvang ook en mag geen
vorm van cliëntenwerving inhouden.
Artikel A5
De lokale mandatarissen staan op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste van alle burgers zonder
onderscheid van geslacht, huidskleur, afstamming, sociale stand, nationaliteit, filosofische en/of
religieuze overtuiging, ideologische voorkeur of persoonlijke gevoelens.

Informatiebemiddeling
Artikel B1
Het behoort tot de wezenlijke taken van de lokale mandataris informatie te ontvangen en te verstrekken,
in het bijzonder over de diensten die instaan voor informatieverstrekking en over de manier waarop de
burger zelf informatie kan opvragen in het kader van de openbaarheid van bestuur.
Artikel B2
De lokale mandatarissen stellen informatie ter beschikking van de burger met betrekking tot de werking
van de ombudsdiensten en van de diensten die instaan voor de behandeling van klachten over het
optreden of het niet-optreden van de overheid.
Artikel B3
Informatie waarop de vraagsteller geen recht heeft, die de goede werking van de administratie kan
doorkruisen of die de privacy van anderen in het gedrang kan brengen, mogen door de lokale
mandatarissen niet worden doorgegeven.
Artikel B4
De lokale mandatarissen verwijzen de vragensteller, waar mogelijk, naar de bevoegde administratieve
dienst(en). Waar het gaat om de behandeling van klachten en/of conflicten, worden de belanghebbenden
in eerste instantie doorverwezen naar de bevoegde klachten- of ombudsdienst.

Administratieve begeleiding en ondersteuning
Artikel C1
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De lokale mandatarissen kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de
administratie of met de betrokken instanties. Zij kunnen de burgers helpen om, via de daartoe geëigende
kanalen en procedures, een aanvraag te richten tot de overheid, informatie te verkrijgen over de stand van
zaken in een dossier, daarover nadere uitleg en toelichting te vragen en vragen te stellen over de
administratieve behandeling van dossiers.
Artikel C2
Bij de administratieve begeleiding en ondersteuning van de burgers respecteren de lokale mandatarissen
de onafhankelijkheid van de diensten en van de personeelsleden, de objectiviteit van de procedures en de
termijnen die als redelijk moeten worden beschouwd voor de afhandeling van soortgelijke dossiers.
Artikel C3
De briefwisseling met de overheid, gevoerd in het kader van de administratieve begeleiding en
ondersteuning, wordt uitsluitend op naam van de burger gesteld. Er wordt op geen enkele wijze melding
gemaakt van de begeleidende en ondersteunende rol van de lokale mandataris.

Bespoedigings- en begunstigingstussenkomsten
Artikel D1
Bespoedigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij lokale mandatarissen een administratieve
procedure proberen te bespoedigen in gevallen of in dossiers die zonder die tussenkomst een regelmatige
afloop of resultaat zouden krijgen, maar dan na verloop van een langere verwerkings- of
behandelingstermijn.
Dergelijke tussenkomsten, die een ongelijke behandeling van de betrokken burgers inhouden, zijn
verboden.
Artikel D2
Begunstigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij de lokale mandataris zijn voorspraak aanwendt
om de afloop of het resultaat van een zaak of van een dossier te beïnvloeden in de door de
belanghebbende burger gewenste zin. Dergelijke tussenkomsten zijn verboden.
Artikel D3
Tussenkomsten bij selectievoerende instanties, die tot doel hebben het verhogen van kansen op
benoeming, aanstelling en bevordering in de administratie, zijn verboden.
Lokale mandatarissen die om steun gevraagd worden door of voor kandidaten die een functie, aanstelling
of bevordering ambiëren, delen betrokkene mee dat de aanstelling, de benoeming of de bevordering
gebeurt op basis van de geldende normen en procedures. Zij verwijzen de belanghebbende naar de
bevoegde dienst of instantie.
Artikel D4
Lokale mandatarissen mogen occasioneel en op eigen initiatief personen aanbevelen bij werkgevers in de
particuliere sector. Ze mogen geen enkele tegenprestatie, van welke aard ook, beloven of leveren aan de
betrokken werkgevers.
Artikel D5
De algemeen directeur neemt de nodige maatregelen opdat de dossierbehandelende personeelsleden alle
tussenkomsten opnemen in het desbetreffende administratieve dossier, wat ook de aard van de
tussenkomst of de hoedanigheid van de tussenkomende persoon is.
Artikel D6
De volgende handelingen worden niet beschouwd als tussenkomsten die in het administratief dossier
dienen te worden opgenomen:
- louter informatieve vragen van algemene of technische aard
- vragen en/of tussenkomsten van uitvoerende mandatarissen in het kader van hun functionele en
hiërarchische relaties ten aanzien van de behandelende personeelsleden of diensten
BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
5.

Besluit betreffende het voorzien in rechtstreekse participatie bij de realisatie van grootschalige
hernieuwbare energie-installaties

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21/03/2016 betreffende de goedkeuring van het
Duurzaam Energieactieplan in het kader van het burgemeestersconvenant;
Gelet op de doelstelling van de Provincie Oost-Vlaanderen om klimaatneutraal te worden tegen 2040;
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Gelet op het Provincieraadsbesluit van 24 april 2013 waarbij het draagvlakmodel om de herverdeling van
lusten en lasten van windturbineprojecten te bewerkstellingen, werd uitgewerkt in de zones van de 2
windlandschappen (Eeklo-Maldegem & E40). Dit model bestaat uit het voorzien van minstens 20%
participatie en uit een bijdrage van de betreffende ontwikkelaars in een omgevingsfonds dat ten goede
komt aan de lokale gemeenschap;
Gelet op het Provincieraadsbesluit van 26 april 2017 waarbij het draagvlakmodel - zoals hierboven
beschreven - werd uitgebreid naar het volledige grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen;
Gelet op de Europese richtlijn 2018/2001 van het Europees parlement en de Raad van 11 december 2018
ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, in het bijzonder artikel 22 dat
aangeeft dat bij de planning van de benodigde infrastructuur voor hernieuwbare energieproductie
rekening moet gehouden worden met beleidsmaatregelen die verband houden met de deelname van
diegenen die door de projecten worden geraakt, in het bijzonder de plaatselijke bevolking; en dat lidstaten
deze richtlijn in werking moeten doen treden uiterlijk op 30 juni 2021;
Gelet op de conceptnota ‘Windkracht 2020’, gelanceerd door de Vlaamse regering op 16 december 2016,
met verschillende initiatieven om tegen 2020 240 grote windturbines op Vlaamse bodem bij te voorzien,
waarvan 80 in Oost-Vlaanderen;
Gelet op de brief van de intercommunale SOLVA met de vraag om in kader van het project
Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen het engagement aan te gaan om burgerparticipatie bij de oprichting
van toekomstige grootschalige hernieuwbare energieprojecten in de stad te stimuleren;
Gelet op de gelijkaardige initiatieven in de gemeenten Eeklo, Laarne, Kruibeke, Ninove, Geraardsbergen
en Ronse om een Gemeenteraadsbesluit te nemen de rechtstreekse burgerparticipatie bij het oprichten van
toekomstige grootschalige hernieuwbare energieprojecten op grondgebied van hun stad of gemeente te
stimuleren;
Overwegende dat om de doelstelling van het klimaatplan te halen het zowel nodig is om maatregelen te
treffen die de CO2-uitstoot verlagen, als ook om de productie van hernieuwbare energie te stimuleren;
Overwegende dat volgens het klimaatplan ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen (13 gemeenten) in
2011 slechts 39.535 MWh aan duurzame energie werd opgewekt, slechts 3,9% van het potentieel; dat
tegen 2030 maar liefst 1.021.772 MWh moet opgewekt worden (= 24% van de totale CO2-besparing);
Overwegende dat het belangrijk is om daarbij in te zetten op burgerparticipatie, door burgers rechtstreeks
te betrekken bij hernieuwbare energieprojecten om zo een groter maatschappelijk draagvlak te creëren
voor grootschalige hernieuwbare energieprojecten;
Gelet op de burgercoöperaties die momenteel in Zuid-Oost-Vlaanderen reeds actief zijn:
 Denderstroom cvba, regio Dender
 EnerGent cvba, regio Gent en Oost-Vlaanderen
 Stroomvloed cvba, regio tussen Leie en Schelde
 Beauvent cvba, regio West-Vlaanderen
Overwegende dat de Belgische federatie REScoop, opgericht in 2010, de verschillende burgercoöperaties
begeleidt en verenigt onder één noemer;
Overwegende dat de doelstelling van burgercoöperaties is om burgers rechtstreeks te laten participeren in
hernieuwbare energieprojecten volgens de 7 ICA-principes (International Cooperative Alliance), waarbij
burgers mede-eigenaar kunnen worden, mee beslissingen kunnen nemen en mee het beleid uitstippelen;
Overwegend dat hierbij de omgevingsenergie uit zon, wind, water, biomassa en aardwarmte wordt
geoogst voor eigen gebruik zodat de lusten en de lasten van hernieuwbare energieprojecten eerlijker
worden verdeeld;
Overwegende dat het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen tevens een fundamentele rol
speel bij de bevordering van energievoorzieningszekerheid en duurzame energie voor een betaalbare prijs
en tegelijkertijd maatschappelijke en milieu- en gezondheidsvoordelen biedt en grote kansen voor
werkgelegenheid en regionale ontwikkeling, met name in de plattelandsgebieden;
Overwegende dat wettelijk gezien het participatiemodel bij hernieuwbare energieprojecten op privaat
domein niet kan worden afgedwongen, maar dat het wel kan helpen om projectontwikkelaars te
overtuigen om in zee te gaan met een burgercoöperatie om zo het maatschappelijk draagvlak voor hun
projecten te vergroten.
Besluit: eenparig
Artikel 1.
De stad streeft ernaar om op het eigen grondgebied rechtstreekse participatie van minstens 50% in alle
nieuwe grootschalige hernieuwbare energieprojecten te voorzien via burgercoöperaties die de ICAprincipes respecteren (enkel voor projecten die niet uitsluitend in eigen energieverbruik voorzien). Om op
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die manier lokale natuurlijke rijkdom voor iedereen toegankelijk te maken en draagvlak bij de bevolking
te creëren.
Artikel 2.
Bij nieuwe grootschalige hernieuwbare energieprojecten (die niet uitsluitend in eigen energieverbruik
voorzien) op gronden, eigendom van de stad, zal voorzien worden in minimum 50% rechtstreekse
participatie. Hiertoe wordt in de aanbestedingsprocedure minstens 30% van de gunningspunten ingezet op
volgende kwalitatieve en kwantitatieve gunningscriteria:
 percentage aanbieden aan inwoners om rechtstreeks financieel in het project te participeren
 opzetten van een informatie- en communicatiecampagne door de bouwheer/exploitant voor,
tijdens en na de bouw van het project;
 aanbieden van overige tegemoetkomingen door de bouwheer/exploitant, zoals engagement tot
realiseren of financieren van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energieprojecten (of
andere milieuprojecten) in de stad/gemeente of directe regio;
 twee referenties van gelijkaardige projecten waarbij o.a. informatie, communicatie en
rechtstreekse financiële participatie werden uitgewerkt en gerealiseerd.
Artikel 3.
Voor nieuwe hernieuwbare energieprojecten op gronden van semipublieke rechtspersonen – zoals
gedefinieerd door de Vlaamse overheid in art. 1.2., eerste lid, 21° van het Decreet Grond en Pandenbeleid
– en op publieke gronden die geen eigendom zijn van de stad/gemeente wordt een kader geschept dat
uitgaat van minstens 50% rechtstreekse participatie via burgercoöperaties (en dat de gunningscriteria
genoemd in artikel 2 van dit besluit zo maximaal mogelijk toepast).
BESTUUR CULTUUR. STADSARCHIEF
6.

Toetreding Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen

De Gemeenteraad,
Gelet de herschikking van bevoegdheden van de provinciale en Vlaamse bestuursniveaus,
Gelet de ontvoogding van de lokale besturen en de nieuwe taken die daaruit voortvloeien voor de lokale
besturen, ook op het domein van het onroerend erfgoed,
Gelet het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, en wijzigingen,
Gelet het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, en wijzigingen,
Gelet de mogelijkheden om rond de materie onroerend erfgoed een intergemeentelijke samenwerking uit
te bouwen,
Gelet de subsidiemogelijkheden die voor een dergelijke werking kunnen worden bekomen,
Gelet de expertise op de domeinen van het archeologische erfgoed, het cultuurhistorisch landschappelijk
erfgoed en het bouwkundig erfgoed en onroerend erfgoed in het algemeen die bij de projectvereniging
VARIANT, het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA en Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen vzw aanwezig is,
Gelet de bereidheid van deze organisaties om via een samenwerkingsmodel rond onroerend erfgoed te
werken onder de vorm van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED),
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 30 september 2019 betreffende de goedkeuring van de
statuten van een projectvereniging (VARIANT) en de aanvraag van een erfgoedconvenant voor de
Vlaamse Ardennen,
Gelet het feit dat de IOED een samenwerkingsverband is tussen Projectvereniging VARIANT, SOLVA
en het RLVA vzw. Waarbij de IOED wordt ondergebracht onder projectvereniging VARIANT waar het
lokaal bestuur reeds lid is. Door toetreding tot de IOED zal de gemeente ook beroep kunnen doen op
dienstverlening inzake Onroerend Erfgoed,
Gelet de “begeleidende nota bij het toetredingsbesluit tot de Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
Vlaamse Ardennen” (bijlage 1),
Overwegende dat de stad Oudenaarde lid is van elk van de bovenvermelde organisaties,
Overwegende dat door een samenwerkingsmodel tussen deze organisaties geen nieuwe structuren dienen
te worden opgericht,
Overwegende dat een samenwerkingsmodel verdere versnippering van het domein onroerend erfgoed
tegengaat, maar net efficiëntiewinst kan genereren,
Overwegende dat de IOED een ondersteunende rol zal vervullen, waarbij de lokale besturen de
gemeentelijke autonomie behouden,
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Overwegende dat een toetreding tot de IOED kosteloos is,
Overwegende dat het lokaal bestuur vrijblijvend en kosteloos beroep kan doen op het generieke aanbod,
en dat er vrijblijvend kan geopteerd worden voor acties ‘op maat’ tegen kostprijs,
Overwegende dat de projectvereniging VARIANT (deelwerking Erfgoed Vlaamse Ardennen), het
intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw
(RLVA) de mogelijkheden voor een intergemeentelijke werking rond onroerend erfgoed in de Vlaamse
Ardennen in kaart hebben gebracht. Hieruit blijkt dat er in de regio een noodzaak en een grote
bereidwilligheid bestaat om de krachten te bundelen rond het thema Onroerend Erfgoed,
Overwegende dat de aanvraag tot erkenning van een IOED ten laatste ingediend dient te worden op 15
januari 2020. Ten laatste op 30 april 2020 volgt al dan niet de erkenning van de IOED. Een beslissing
omtrent de subsidiëring volgt uiterlijk op 1 oktober 2020, waardoor de gesubsidieerde werking zal kunnen
aanvatten per 1 januari 2021, tot en met 31 december 2026,
Overwegende dat de werking zich richt op drie actielijnen die een meerwaarde kunnen betekenen voor de
lokale besturen (bijlage 2): (1) de IOED bouwt een instrumentarium uit ten behoeve van de onroerend
erfgoedwerking van de lokale besturen, (2) de IOED concretiseert dit aanbod in projectmatige werkingen
en (3) de IOED bouwt in brede zin aan een draagvlak voor onroerend erfgoed,
Overwegende dat deze werking ondersteunend is waarbij de gemeentelijke autonomie van het lokaal
bestuur behouden blijft,
Besluit: eenparig
Artikel 1. Stad Oudenaarde gaat akkoord met de toetreding tot de Intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen voor de werkingsperiode 2020-2026.
Artikel 2. Stad Oudenaarde gaat akkoord met de beoogde werking die een ondersteunend en vrijblijvend
aanbod wil uitbouwen voor de deelnemende besturen en zoals naar structuur, werking en financiering
staat omschreven in de “Begeleidende nota bij het toetredingsbesluit tot de Intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen”(bijlage 1).
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN EREDIENSTEN
7.

Erediensten - Afsprakennota tussen het gemeentebestuur, het centraal kerkbestuur en de
kerkfabrieken

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, inzonderheid artikel 33/1;
Overwegende dat de stad en het Centraal Kerkbestuur, ook namens de kerkfabrieken die eronder vallen,
afspraken kunnen maken die bindend zijn voor het centraal kerkbestuur, het stadsbestuur en de betrokken
kerkfabrieken;
Overwegende dat in deze afsprakennota bepalingen kunnen worden vastgelegd met betrekking tot de
timing voor opmaak en indiening van de documenten, afspraken met betrekking tot de exploitatie- en
investeringstoelagen,…;
Overwegende dat volgende afsprakennota werd besproken tussen het Centraal Kerkbestuur en de stad;
Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: De Gemeenteraad gaat akkoord met de afsprakennota Erediensten :
Afsprakennota tussen het gemeentebestuur, het centraal kerkbestuur en de kerkfabrieken
Inleiding
Het centraal kerkbestuur maakt bij het begin van een nieuwe legislatuur afspraken met de gemeentelijke
overheid over een aantal punten inzake de organisatorische, financiële en praktische werking. Die
afspraken zijn bindend voor het centraal kerkbestuur, het gemeentebestuur en alle betrokken
kerkfabrieken. Het centraal kerkbestuur bezorgt de gemaakte afspraken aan alle kerkfabrieken.
Een kerkfabriek kan beroep aantekenen bij de gouverneur van de provincie tegen de gemaakte afspraken
binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de dag na kennisgeving.
Het centraal kerkbestuur speelt een coördinerende rol in de samenwerking tussen de kerkfabrieken en de
gemeenten.
Over de hiernavermelde onderwerpen worden afspraken gemaakt:
1. Meerjarenplanning 2020 - 2025
2. Opmaken budgetten en budgetwijziging
3. Jaarrekening
4. Wat verstaat men onder exploitatie en onder investeringen
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5. Strategisch plan uitgewerkt door centraal kerkbestuur en de kerkfabrieken
6. Toelagen voor de exploitatie
7. Programmatoelagen
8. Gemeentegrensoverschrijdende kerkfabrieken
9. Rol van stadsbestuur inzake adviesverlening en ondersteuning
10. Overleg tussen de stad en het centraal kerkbestuur
11. Het ter beschikking stellen van lokalen voor de kerkfabriek
12. Privaat patrimonium
1. Meerjarenplanning 2020 – 2025
De meerjarenplanning omvat een strategische nota, een financiële nota en een opsomming van de
afspraken. Dit meerjarenplan handelt over een periode van 6 jaar die ingaat in het tweede jaar van de
legislatuur. Het wordt opgemaakt binnen de zes maanden na de installatie van de gemeenteraad na de
verkiezingen.
Het meerjarenplan wordt ingediend door de kerkfabrieken:
- Bij het centraal kerkbestuur tegen 30 juni
- Bij de gemeente tegen 31 augustus door het centraal kerkbestuur
Voor het meerjarenplan 2020-2025 wordt de termijn als volgt bepaald:
 Tegen 31/08/2019 bij CKB
 Tegen 31/10/2019 bij Stad Oudenaarde
2. Opmaken budget en budgetwijziging
De kerkfabrieken stellen jaarlijks een budget op dat gebaseerd is op het meerjarenplan.
Het budget wordt ingediend bij:
- Het centraal kerkbestuur uiterlijk op 30.6
- Het gemeentebestuur uiterlijk op 1.9 door het centraal kerkbestuur
Budgetwijzigingen en eventueel wijziging meerjarenplanning worden ingediend bij:
- Het centraal kerkbestuur uiterlijk op 1.8
- Het gemeentebestuur uiterlijk op 1.10 door het centraal kerkbestuur
De kerkfabrieken voegen een staat van voorziene kost en investeringen toe (ontvangsten en uitgaven
geactualiseerd).
De kerkfabriek kan de stad verzoeken tussentijds te financieren in afwachting van de uitbetaling door de
desbetreffende overheden teneinde wettelijke intresten, boetes of verdisconteringskosten te voorkomen.
De kerkfabriek dient vooraf wel alle beschikbare spaargeld aan te wenden.
3. De jaarrekening
De kerkfabrieken stellen de rekening over het voorafgaande boekjaar vast en bezorgen deze:
- voor 31 maart aan het centraal kerkbestuur
- voor 30 april aan het gemeentebestuur door het centraal kerkbestuur
4. Wat verstaat men onder exploitatie en investeringen
De exploitatie omvat het geheel van de ontvangsten en uitgaven die gewoonlijk minstens een keer per
financieel boekjaar voorkomen en die te maken hebben met de regelmatige, gewone werking van de
kerkfabriek. De periodieke aflossingen van leningen behoren tot de exploitatie.
De investeringen omvatten alle ontvangsten en uitgaven die invloed hebben op de omvang, de waarde of
de instandhouding van het patrimonium van de kerkfabriek, behalve de gewone onderhoudswerken. De
ontvangsten van leningen en toelagen die verband houden met die uitgaven behoren ook tot de
investeringen.
Volgende verrichtingen, worden ook als investeringen beschouwd:
- Het vervangen van roerende goederen, vb aankoop van stoelen of ander meubilair
- Grote onderhoudswerken, vb schilderwerken om,de 10 jaar van het gebouw van de eredienst
5. Strategisch plan uitgewerkt door centraal kerkbestuur samen met de kerkfabrieken
“ Samen investeren in een open kerk, verbonden met God, hoopvol de toekomst tegemoet”
- De kerken worden gebruikt
o voor de eredienst en als gebedsruimtes
o Voor occasionele bezoekers
o Voor Culturele activiteiten, zoals tentoonstellingen, concerten en lezingen met respect
voor de sacrale functie van het kerkgebouw.
- De kerken open stellen, wat noodzakelijke investeringen vraagt inzake personeel en veiligheid
zowel op vlak van exploitatie als van investeringen.
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De noodzakelijke maatregelen nemen inzake brandveiligheid na het bezoek van de brandweer aan
alle kerken op onze vraag.
- Concrete afspraken maken met de de stad in verband met de toegankelijkheid van de kerken,
zowel bij culturele activiteiten als voor het bezoek door toeristen.
- Initiatieven nemen met de dienst toerisme over communicatie over de kunsthistorische waarden
van de kerken.
- De kosten drukken door gezamelijke initiatieven in verband met de aankopen.
6. Toelagen voor de exploitatie
De voorbije 6 jaar was er een toelage voorzien van 315.000 per jaar.
De globale exploitatietoelage wordt bepaald op 287.000 euro voor 2020, inclusief de vergoeding
huisvesting pastoor Patrick Derde.
De globale exploitatietoelage van 287.000,00 euro is gekoppeld aan de evolutie van de index van de
consumptieprijzen en stemt overeen met de index van december 2018. Deze wordt jaarlijks aangepast aan
de index van de consumptieprijzen van de maand december die het jaar van het overleg voorafgaat.
De verdeling per kerkfabriek wordt uitgewerkt door het centraal kerkbestuur.
De kerkfabrieken die niet zelbedruipend zijn kunnen 1/3 van de intresten uit het patrimonium
herbeleggen.
De kerkfabrieken mogen maximum ¾ van de ontvangsten van de verhuur van hun privaat patrimonium
overboeken naar de investeringen om ze daar te beleggen in een reservefonds, dienstig voor de
financiering van de grote onderhoudswerken en investeringen aan het privaat patrimonium
Voor investeringen aan het privaat patrimonium kan een lening afgesloten worden. Dit kan geen invloed
hebben op de exploitatietoelage.
De exploitatietoelagen worden uitbetaald in 3 keer, zijnde 1/3 voor eind januari, 1/3 voor eind mei en de
rest voor eind september van het dienstjaar.
7. Programmatoelagen
a) Gesubsidieerde investeringsprojecten
o Erelonen en ontwerpkosten worden opgenomen na beslissing van de kerkraad en
goedkeuring door het schepencollege.
o De eigenlijke uitgaven van de werken worden pas opgenomen na toewijzing van subsidie
van de Vlaamse Overheid.
o Investeringsprojecten worden minstens jaarlijks besproken op het periodiek overleg
b) Andere investeringen
Teneinde de noodzakelijke investeringen te kunnen realiseren inzake veiligheid, vervangen
van verwarmingen, aankoop nieuwe stoelen, brandveiligheid, houtwormbestrijding en
aanbevelingen van monumentenwacht en andere, kunnen er jaarlijks investeringen worden
opgenomen volgens een door het CKB vooraf voorgelegd investeringsplan met een maximum
van 125.000,00 euro per jaar.
Het centraal kerkbestuur legt dit concreet plan jaarlijks voor tegen 1 september voor het
volgende jaar, ter goedkeuring door het schepencollege.
Jaarlijks wordt een overzicht van de gerealiseerde werken voorgelegd.
8. Grensoverschrijdende besturen van de eredienst.
Kerkfabriek Melden: voor de afspraken met de gemeente Kluisbergen neemt de stad Oudenaarde het
initiatief.
De stad zorgt eveneens voor de uitnodiging van de gemeente Kluisbergen bij bespreking van de
budgetten.
9. Rol van het stadsbestuur inzake adviesverlening en ondersteuning.
Het stadsbestuur kan op vraag van het centraal kerkbestuur, in overleg met de kerkfabriek, advies en
ondersteuning geven inzake:
- De toepassing van de wet op de overheidsopdrachten. De kerkfabrieken dienen zich als openbare
instelling met rechtspersoonlijkheid te schikken naar de wetgeving overheidsopdrachten.
- De opstart met o.m. aanstelling architect of studiebureau en opvolging van investerings- en
andere dossiers.
CKB kan beroep doen op informeel advies bij opstellen van budget, wijziging budget, meerjarenplan of
wijziging meerjarenplan.
10. Overleg tussen de stad en het centraal kerkbestuur
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Tussen de stad en het centraal kerkbestuur zal minstens tweemaal per jaar een overleg worden
georganiseerd. Dit overleg zal plaatsvinden in het gebouw van de stad en het centraal kerkbestuur zal het
initiatief van de vergadering nemen. Beide partijen kunnen punten op de agenda plaatsen.
Elke partij duidt zijn afgevaardigden aan maar minstens:
- Ckb: voorzitter, secretaris en deken
- Stadsbestuur: schepen van kerkfabrieken, algemeen directeur en adminstratief medewerker.
De stad maakt de notulen op en het CKB zorgt voor de distributie naar de kerkfabrieken.
11. Volgens de wetgeving is de gemeente verplicht om een vergaderlokaal ter beschikking te stellen van
iedere kerkfabriek.
Het centraal kerkbestuur en de stad gaan akkoord dat wanneer er zich een opportuniteit voordoet om een
gebouw te verkopen of te verhuren waarin een lokaal voor de kerkfabriek is voorzien dat zij contact
neemt met het centraal kerkbestuur.
Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- het Centraal Kerkbestuur
- het representatief orgaan
- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.
8.

Erediensten - meerjarenplan 2020-2025 van de verschillende kerkfabrieken (14)

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 41 tot en met 44;
Overwegende dat de meerjarenplannen 2020-2025 van de verschillende kerkfabrieken naar het erkend
representatief orgaan voor advies werden ingediend via Religiopoint;
Gelet op artikel 33 van het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, waarin onder meer bepaald
wordt dat de meerjarenplannen door het Centaal Kerkbestuur voorafgaandelijk moeten besproken worden
in overleg met de gemeenteoverheid;
Gelet op het overleg dd. 19 augustus 2019 tussen het stadsbestuur en het Centraal Kerkbestuur;
Gelet op de beslissingen van volgende kerkraden waarbij het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek vastgesteld werd :
- Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 24 juni 2019
- Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 23 juli 2019
- Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) dd. 12 juni 2019
- Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 6 juni 2019
- Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 22 juli 2019
- Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 9 mei 2019
- Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 18 juli 2019
- Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 8 augustus 2019
- Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 31 juli 2019
- Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 7 augustus 2019
- Sint-Walburga Oudenaarde dd. 28 juli 2019
- Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 12 augustus 2019
- Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 3 juli 2019
- Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 25 juli 2019;
Overwegende dat de meerjarenplannen 2020-2025 gunstig geadviseerd werden door het erkend
representatief orgaan op 1 oktober 2019 (Bevere, en Edelare) en op 8 oktober 2019 (Ename, Heurne,
Leupegem, Mater, Melden, Mullem, Nederename, Sint-Walburga, Pamele, Volkegem en Welden);
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Eligius Oudenaarde (Eine)
ongunstig werd geadviseerd door het erkend representatief orgaan op 8 oktober 2019;
Overwegende dat de Gemeenteraad zich over de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van de
verschillende kerkfabrieken dient uit te spreken binnen een termijn van honderd dagen ingaande op de
dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan, of de dag na het verstrijken van
een termijn van 50 dagen waarover het representatief orgaan beschikt om advies uit te brengen;
Overwegende dat in de afsprakennota werd opgenomen dat de totale enveloppe exploitatietoelagen voor
2020 niet meer mag bedragen dan 287.000,00 euro, dat dit bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de
index van de consumptieprijzen, overeenstemt met de index van december 2018 en dat deze jaarlijks
wordt aangepast aan de index van de consumptieprijzen van de maand december die het jaar van het
overleg voorafgaat;
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Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen opgenomen in de meerjarenplannen 2020-2025 dit bedrag
niet overschrijden voor het jaar 2020;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen opgenomen in de meerjarenplannen 2020-2025 voor de
daaropvolgende jaren jaarlijks zullen dienen opgevolgd te worden na indexatie zoals opgenomen in de
afsprakennota;
Overwegende dat met betrekking tot de investeringstoelagen in de afsprakennota werd opgenomen dat
voor gesubsidieerde investeringsprojecten erelonen en ontwerpkosten worden opgenomen na beslissing
van de kerkraad en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, de eigenlijke uitgaven
van de werken worden opgenomen na toewijzing van de subsidie van de Vlaamse Overheid en de
investeringsprojecten worden minstens jaarlijks besproken op het periodiek overleg;
Overwegende dat voor andere investeringen in de afsprakennota een overeenkomst is dat er jaarlijks
investeringen kunnen opgenomen worden, met een maximum van 125.000,00 euro per jaar, teneinde de
noodzakelijke investeringen te kunnen realiseren inzake veiligheid, vervangen van verwarmingen,
aankoop nieuwe stoelen, brandveiligheid, houtwormbestrijding en aanbevelingen van monumentenwacht
en dit volgens een door het Centraal Kerkbestuur vooraf jaarlijks voorgelegd investeringsplan;
Overwegende dat de verschillende kerkfabrieken deze hierboven genoemde andere investeringen reeds
opnemen in de meerjarenplannen 2020-2025;
Overwegende dat, indien de gemeenteraad de ingediende meerjarenplannen 2020-2025 van de
verschillende kerkfabrieken goedkeurt, deze ‘andere investeringen’ kunnen opgenomen worden in de
budgetten van de verschillende kerkfabrieken;
Overwegende dat de regelgeving hieromtrent zegt dat, indien het budget past in het goedgekeurde
meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte kan nemen van het ingediende budget en deze ‘andere
investeringen’ niet meer kunnen onderworpen worden aan bespreking bij het jaarlijks overleg;
Overwegende dat in de regelgeving ook voorzien is dat de gemeenteraad de meerjarenplannen 2020-2025
kan laten aanpassen aan de bepalingen zoals opgenomen in de afsprakennota;
Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Eligius Oudenaarde (Eine), vastgesteld
door de kerkraad dd. 12 juni 2019, wordt gezien het ongunstig advies van het erkend representatief
orgaan, niet goedgekeurd.
Artikel 2. De meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken
- Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 24 juni 2019
- Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 23 juli 2019
- Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 6 juni 2019
- Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 22 juli 2019
- Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 9 mei 2019
- Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 18 juli 2019
- Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 8 augustus 2019
- Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 31 juli 2019
- Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 7 augustus 2019
- Sint-Walburga Oudenaarde dd. 28 juli 2019
- Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 12 augustus 2019
- Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 3 juli 2019
- Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 25 juli 2019
worden goedgekeurd voor wat betreft de exploitatietoelagen, onder voorbehoud van jaarlijkse controle na
indexatie zoals opgenomen in de afsprakennota.
De hierboven genoemde meerjarenplannen 2020-2025 worden voor wat betreft de investeringstoelagen
aangepast aan de bepalingen zoals opgenomen in de afsprakennota volgens lijst in bijlage.
Artikel 3. Dit besluit dient gehecht aan het meerjarenplan 2020-2025 van voornoemde kerkfabrieken.
Artikel 4. Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- het Centraal Kerkbestuur
- de respectievelijke kerkfabrieken
- het representatief orgaan
- de heer Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.
9.

Erediensten - Budgetwijziging boekjaar 2019

De Gemeenteraad,
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Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 45 tot en met 50;
Gelet op artikel 49 §1, 2de alinea waarbij de Gemeenteraad zich dient uit te spreken over de
budgetwijziging binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van de
budgetwijziging bij de gemeenteoverheid;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere), Sint-Martinus Oudenaarde
(Edelare), Sint-Martinus Oudenaarde (Welden), Sint-Vedastus Oudenaarde (Bevere), Sint-Walburga
Oudenaarde en Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) een budgetwijziging boekjaar 2019 hebben
ingediend via Religiopoint dd. 17 oktober 2019;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 5 november 2018 houdende goedkeuring van de
budgetten 2019 van de verschillende kerkfabrieken;
Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden houdende goedkeuring van de budgetwijziging
boekjaar 2019 :
- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 24 juni 2019, gunstig advies representatief
orgaan dd. 1 oktober 2019
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 23 juli 2019, gunstig advies representatief
orgaan dd. 1 oktober 2019
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 24 juli 2019, gunstig advies representatief
orgaan dd. 8 oktober 2019
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 7 augustus 2019, gunstig advies
representatief orgaan dd. 8 oktober 2019
- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 28 juli 2019, gunstig advies representatief orgaan dd. 15
oktober 2019
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 9 mei 2019, gunstig advies representatief
orgaan dd. 8 oktober 2019
Overwegende dat de budgetwijziging boekjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Oudenaarde
(Bevere) een verhoging van de exploitatietoelage noteert (31.145,00 euro naar 38.795,00 euro, verhoging
7.650,00 euro) voor dringende herstelling van de ladderhaken;
Overwegende dat de budgetwijziging boekjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde
(Edelare) een kleine verlaging van de exploitatietoelage noteert (4.682,96 euro naar 4.680,66 euro) en dit
het gevolg zal zijn van de verschuivingen die zijn uitgevoerd;
Overwegende dat de budgetwijziging boekjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde
(Welden) een verhoging noteert van de investeringstoelage (18.012,41 euro naar 21.512,41 euro,
verhoging 3.500,00 euro) voor het vernieuwen van het sanitair. Aangezien deze toelage reeds werd
uitbetaald aan de kerkfabriek, heeft deze verhoging geen bijkomende invloed op het budget van de stad;
Overwegende dat de budgetwijziging boekjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Vedastus Oudenaarde
(Nederename) een verhoging noteert van de exploitatietoelage (13.800,00 euro naar 15.625,00 euro,
verhoging 1.825,00 euro) voor het performant houden van het bewakingssysteem;
Overwegende dat de budgetwijziging boekjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde een
verlaging noteert van de exploitatietoelage (101.800,00 euro wordt 90.300,00 euro, verlaging 11.500,00
euro) en een verhoging van de investeringstoelage (560.773,57 euro wordt 600.473,32 euro, verhoging
39.699,75 euro). Deze investeringstoelage heeft betrekking op het restauratiedossier fase V toren;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen in de exploitatietoelagen opgenomen in de budgetwijziging
boekjaar 2019 de totale toegekende enveloppe niet overschrijden;
Overwegende dat de bedragen opgenomen in de budgetwijziging boekjaar 2019 de bedragen opgenomen
in de meerjarenplannen 2014-2019 niet overschrijden;
Gelet op de artikelen 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De Gemeenteraad neemt akte van de beslissingen van de :
- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 24 juni 2019
- Kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 23 juli 2019
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 24 juli 2019
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 7 augustus 2019
- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 28 juli 2019
- kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 9 mei 2019
houdende goedkeuring van de budgetwijziging boekjaar 2019.
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Artikel 2. De investeringstoelagen ten bedrage van 3.500,00 euro (Kf. Welden) en 39.699,75 euro (Kf.
Walburga) zijn voorzien onder jaarbudgetrekening 0790-00/6640000.
Artikel 3. De kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde betaalt het verschil in exploitatietoelage ten bedrage
van 11.500,00 euro terug aan de stad Oudenaarde. De bijkomende exploitatietoelage van 7.650,00 euro
(Kf. Bevere) en 1.825,00 euro (Kf. Nederename) zal na de terugbetaling door de kerkfabriek SintWalburga uitbetaald worden en hebben dus geen invloed op het budget van de stad Oudenaarde
(jaarbudgetrekening 0790-00/6640000).
Artikel 4. Dit besluit dient gehecht aan de budgetwijziging, boekjaar 2019 van voornoemde
kerkfabrieken.
Artikel 5. Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- het Centraal Kerkbestuur
- de verschillende kerkfabrieken
- het representatief orgaan
- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen
10. Erediensten - Wijziging meerjarenplan 2014-2019
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, en latere wijzigingen, houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten, meer bepaald artikel 13 tot en met 15;
Overwegende dat de kerkfabrieken Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere), Sint-Vedastus Oudenaarde
(Nederename), Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) en Sint-Walburga een gewijzigd meerjarenplan
2014-2019 hebben ingediend via Religiopoint dd. 30 augustus 2019;
Gelet op de beslissingen van de kerkraad houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 20142019 :
- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 24 juni 2019, gunstig advies Bisdom dd. 1
oktober 2019
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 7 augustus 2019, gunstig advies Bisdom
dd. 8 oktober 2019
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 24 juli 2019, gunstig advies Bisdom dd. 8
oktober 2019
- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 28 juli 2019, gunstig advies Bisdom dd. 15 oktober
2019;
Overwegende dat de Gemeenteraad zich over de goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 20142019 van de kerkfabrieken dient uit te spreken binnen een termijn van honderd dagen ingaande op de dag
na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan, of de dag na het verstrijken van een
termijn van 50 dagen waarover het representatief orgaan beschikt om advies uit te brengen;
Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden
Oudenaarde (Bevere) een verhoging noteert van de exploitatietoelage voor het jaar 2019 (31.145,00 euro
naar 38.795,00 euro, verhoging 7.650,00 euro) voor dringende herstelling van de ladderhaken;
Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Vedastus
Oudenaarde (Nederename) een verhoging noteert van de exploitatietoelage voor het jaar 2019 (13.800,00
euro naar 15.625,00 euro, verhoging 1.825,00 euro) voor het performant houden van het
bewakingssysteem;
Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus
Oudenaarde (Welden) een verhoging noteert van de investeringstoelage voor het jaar 2019 (18.012,41
euro naar 21.512,41 euro, verhoging 3.500,00 euro) voor het vernieuwen van het sanitair. Aangezien deze
toelage reeds werd uitbetaald aan de kerkfabriek, heeft deze verhoging geen bijkomende invloed op het
budget van de stad;
Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-Walburga
Oudenaarde een verlaging noteert van de exploitatietoelage voor het jaar 2019 (101.800,00 euro wordt
90.300,00 euro, verlaging 11.500,00 euro) en een verhoging van de investeringstoelage (560.773,57 euro
wordt 600.473,32 euro, verhoging 39.699,75 euro). Deze investeringstoelage heeft betrekking op het
restauratiedossier fase V toren;
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Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen in de exploitatietoelagen opgenomen in de gewijzigde
meerjarenplannen 2014-2019 de totale toegekende enveloppe niet overschrijden;
Gelet op de nota aan het Schepencollege dd. 8 november 2019;
Gelet op de artikelen 40 en 41 van het decreet Lokaal Bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1: De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissingen van :
- kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 24 juni 2019
- kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 7 augustus 2019
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 24 juli 2019
- kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 28 juli 2019
houdende goedkeuring van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 volgens lijsten in bijlage.
Artikel 2: Dit besluit dient gehecht aan het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 van voornoemde
kerkfabrieken.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- het Centraal Kerkbestuur
- voornoemde kerkfabrieken
- het representatief orgaan
- de heer Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.
11. Erediensten - budget 2020
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004, en latere wijzigingen, betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2 en 45 tot en met 50;
Gelet op artikel 49 §1, 2de alinea waarbij de Gemeenteraad zicht dient uit te spreken over het budget
binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de
gemeenteoverheid;
Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden houdende goedkeuring van het budget 2020 :
- Kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 24 juni 2019
- Kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 23 juli 2019
- Kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 4 juni 2019
- Kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 22 juli 2019
- Kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 9 mei 2019
- Kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 18 juli 2019
- Kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 8 augustus 2019
- Kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 31 juli 2019
- Kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 20 juni 2019
- Kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 28 juli 2019
- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 12 augustus 2019
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 3 juli 2019
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 25 juli 2019;
Overwegende dat hierboven genoemde budgetten op 17 oktober 2019 bij de stad werden ingediend via
Religiopoint;
Overwegende dat het representatief orgaan op 1 oktober 2019 gunstig advies heeft gegeven aan de
budgetten 2020 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) en Sint-Martinus
Oudenaarde (Edelare) en op 8 oktober 2019 aan de budgetten 2020 van de overige kerkfabrieken;
Overwegende dat het budget 2020 van de kerkfabriek Sint-Eligius Oudenaarde (Eine) nog niet werd
ontvangen wellicht wegens het ongunstig advies van het erkend representatief orgaan op het
meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek;
Overwegende dat de exploitatietoelagen, opgenomen in het budget 2020 van hogergenoemde
kerkfabrieken, binnen de grenzen blijven van de totale toegekende enveloppe van 287.000,00 euro zoals
opgenomen in de afsprakennota 2020-2025 en in het meerjarenplan 2020-2025;
Overwegende dat in de budgetten 2020 van volgende kerkfabrieken investeringstoelagen worden
opgenomen :
- Kerkfabriek Sint-Hilarius Mullem : 6.000,00 euro (beveiligen zilverkast)
- Kerkfabriek Sint-Walburga : 503.912,79 euro (stadsaandeel en erelonen koor en glas-in-lood) en
een toelage van 50.000 euro voor werken aan de dekenij (in tegenstelling tot overeengekomen
bedrag van 30.000,00 euro)
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-

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) : 65.000,00 euro (15.000,00 euro
camerabewaking en alarm, 15.000,00 euro bliksembeveiliging, 35.000,00 euro
houtwormbestrijding kapconstructie)
- Kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) : 4.000,00 euro (instandhoudingswerken dak);
Overwegende dat deze bedragen exploitatie- en investeringstoelagen door de verschillende kerkfabrieken
ingeschreven werden in het budget 2020 conform de ingediende meerjarenplannen 2020-2025;
Overwegende dat de meerjarenplannen 2020-2025 van de verschillende kerkfabrieken ook in huidige
zitting voorliggen;
Overwegende dat na goedkeuring van de meerjarenplannen 2020-2025 de investeringstoelagen
opgenomen in de budgetten 2020 van de verschillende kerkfabrieken ook worden aangepast naar deze
van de meerjarenplannen 2020-2025;
Overwegende dat de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 invloed heeft op de
investeringstoelagen van volgende budgetten 2020 :
- Kerkfabriek Sint-Walburga : 201.565,11 euro (dossier koor en glas-in-lood) en 30.000,00 euro
(werken dekenij)
- Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) : 60.000,00 euro (15.000,00 euro
camerabewaking en alarm – 15.000,00 euro bliksembeveiliging – 30.000,00 euro podium)
Overwegende dat de investeringstoelagen opgenomen in het budget 2020 van de kerkfabriek SintMartinus Oudenaarde (Welden) en de kerkfabriek Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) binnen de grenzen
blijven van de bedragen opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025;
Gelet op de artikelen 40 en 41 van het decreel lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Artikel 1: De Gemeenteraad neemt akte van de beslissingen van :
- Kerkraad Sint-Pietersbanden Oudenaarde (Bevere) dd. 24 juni 2019
- Kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Edelare) dd. 23 juli 2019
- Kerkraad Sint-Laurentius Oudenaarde (Ename) dd. 4 juni 2019
- Kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Heurne) dd. 22 juli 2019
- Kerkraad Sint-Amandus Oudenaarde (Leupegem) dd. 9 mei 2019
- Kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Mater) dd. 18 juli 2019
- Kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Melden) dd. 8 augustus 2019
- Kerkraad Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) dd. 31 juli 2019
- Kerkraad Sint-Vedastus Oudenaarde (Nederename) dd. 20 juni 2019
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Volkegem) dd. 3 juli 2019
- kerkraad Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) dd. 25 juli 2019
houdende goedkeuring van het budget 2020.
Artikel 2:
De Gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beslissingen van de kerkraad
- Kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 28 juli 2019
- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 12 augustus 2019
houdende goedkeuring van het budget 2020 wat betreft de exploitatietoelagen.
De Gemeenteraad verleent geen goedkeuring aan de beslissingen van de kerkraad :
- Kerkraad Sint-Walburga Oudenaarde dd. 28 juli 2019
- kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) dd. 12 augustus 2019
houdende goedkeuring van het budget 2020 wat betreft de investeringstoelagen. De investeringstoelagen
dienen te worden aangepast aan de bedragen zoals opgenomen in de afsprakennota 2020-2025 en het
meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3: De totale enveloppe exploitatietoelagen ten bedrage van 286.479,47 euro zal worden
opgenomen in het budget 2020 van de stad onder jaarbudgetrekening 0790-00/6494000. De
exploitatietoelagen opgenomen in het budget 2020 van de verschillende kerkfabrieken worden hen
uitbetaald volgens lijst in bijlage.
Artikel 4: De investeringstoelagen, volgens lijst in bijlage, worden voorzien in het budget 2020 van de
stad onder jaarbudgetrekening 0790-00/6640000 :
- kerkfabriek Sint-Hilarius Oudenaarde (Mullem) : 6.000,00 euro
- kerkfabriek Sint-Walburga Oudenaarde : 201.565,11 euro (koor en glas-in-lood) en 30.000,00
euro (werken dekenij)
- kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Oudenaarde (Pamele) : 60.000,00 euro
- kerkfabriek Sint-Martinus Oudenaarde (Welden) : 4.000,00 euro.
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Artikel 5: Dit besluit dient gehecht aan het budget 2020 van voornoemde kerkfabrieken.
Artikel 6: Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan :
- het Centraal Kerkbestuur
- de verschillende kerkfabrieken
- het representatief orgaan
- de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
12. Verkoop uit dienst genomen voertuigen en materialen. Vaststellen van de voorwaarden.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de stad over een aantal uit dienst genomen materialen en voertuigen beschikt; dat het
aangewezen is om deze openbaar te verkopen teneinde het publiek de kans te geven op deze materialen te
bieden;
Overwegende dat volgende zaken te koop gesteld worden :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Voertuigen/materialen
Bestelwagen Peugeot Boxer 1 AET 042
Bestelwagen Ford Transit Diesel CYM 474
Bestelwagen Renault Master RJT
Personenwagen break Renault Megane LSQ 582
Kleine bestelwagen Seat Inca 1AEI 178
Bestelwagen Iveco 1 HEV 454
Vrachtwagen Man AVZ 627
Vrachtwagen Daf GMI 755
Veegmachine Hako Citymaster 1200 JIA 268
Grasmachine
Grasmachine
Grasmachine
Grasmachine
Grasmachine
Grasmachine
Grasmachine
Grasmachine
Grasmachine
Grasmachine
Vleugelpiano
Pottenbakmachine
TOTAAL

1e indienststelling
14/05/2008
21/05/2001
07/05/1999
08/10/2003
15/09/2000
17/05/1991
13/04/2000
01/07/2002
06/08/2000

instelprijs
750
750
750
750
500
500
4.000
4.500
2.500
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
100
100
16.700,00 EUR

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende 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 om uit dienst genomen voertuigen en materialen openbaar te
verkopen overeenkomstig bovengenoemde lijst met de respectievelijke eenheidsprijzen.
Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met verdere afhandeling van het
dossier.
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13. Verkoop grond bedrijvenpark Coupure 4 door mevr. Mieke Goemaere aan bvba
Containerdienst Vindevogel.
De gemeenteraad,
Gelet op het schrijven van 15 oktober 2019 van notarissen Ghys & De Brauwere te Kluisbergen met
verzoek goedkeuring te verlenen voor de verkoop door mevrouw Mieke Goemaere (
grondeigenaar/opstalgever) aan haar vennootschap Containerdienst Vindevogel, Coupure 4 (
opstalhouder) van de grond gelegen te Oudenaarde Bedrijvenpark Coupure 4;
Gelet op de akte van verkoop van 24 oktober 2007 houdende verkoop door de stad Oudenaarde van
bovengenoemde ambachtelijke grond gelegen Coupure aan dhr en mevr. Deschrijver – Goemaere waarbij
artikel 18 stipuleert dat bij een verdere verkoop deze overdracht voorafgaandelijk dient goedgekeurd door
de gemeenteraad;
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 verkoop door mevrouw Mieke Goemaere ( grondeigenaar/opstalgever) aan haar
vennootschap Containerdienst Vindevogel, Coupure 4 ( opstalhouder) van de grond gelegen te
Oudenaarde Bedrijvenpark Coupure 4 wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Het College van burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om het dossier verder af te
handelen.
14. O.L.V.-Pamelekerk en Sint-Laurentiuskerk Ename. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd°
04 november 2019 houdende gunstig adviseren van de aankoop van stoelen.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de OLV Pamelekerk en de Sint-Laurentiuskerk te Ename zich naast de erediensten
lenen voor culturele manifestaties en toeristische bezoeken;
Overwegende dat het in beide kerken aangewezen is om de huidige ouderwetse en oncomfortabele
stoelen te vervangen;
Gelet op het besluit van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Pamele van 13 september 2019 houdende
in principe aankoop van 220 stoelen en 140 stapelstoelen;
Gelet op het besluit van de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename van 19 februari 2019 houdende in principe
aankopen van nieuwe kerkstoelen;
Gelet op het besluit van de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename van 27 mei 2019 houdende opstellen van
een bijkomende argumentatienota voor aankoop kerkstoelen;
Gelet op het besluit van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Pamele van 23 oktober 2019 houdende
gunning van de aankoop aan Eurochair, Beverensestraat 33 te 8850 Ardooie ten bedrage 26.632,00 EUR
excl. meerbepaald :
220 zitstoelen à 80,00 EUR/stuk excl btw = 17.600,00 EUR;
140 stapelstoelen (slide stoel) à 55,00 EUR/stuk excl btw = 7.700 EUR;
4 stapelkarren stoelen à 333,00 EUR/stuk = 1.332,00 EUR;
Gelet op het besluit van de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename van 17 oktober 2019 houdende gunning
van de aankoop aan Eurochair, Beverensestraat 33 te 8850 Ardooie ten bedrage 26.632,00 EUR excl.
meerbepaald :
180 zitstoelen à 80,00 EUR/stuk excl btw = 14.400,00 EUR;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 04 november 2019 houdende
gunstig adviseren van de aankoop van stoelen door de kerkfabriek OLV Pamele tbv 26.632,00 EUR excl
btw en aankoop van stoelen door de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename tbv 14.400,00 EUR;
Overwegende dat de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Pamele en de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename
niet over de nodige middelen beschikken zodanig dat de stad bovengenoemde investering dient te dragen;
Overwegende dat ter betaling van deze uitgave voldoende kredieten beschikbaar zijn op het
investeringskrediet 2019, op jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790 00 6640000;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
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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 collegebeslissing van 04 november 2019 houdende gunstig adviseren van de besluiten van
de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Pamele van 13 september 2019 en 23 oktober 2019 houdende
aankoop van stoelen ten behoeve van de OLV Van Pamelekerk ten bedrage van 26.632,00 EUR excl btw
wordt bekrachtigd.
Artikel 2: De collegebeslissing van 04 november 2019 houdende gunstig adviseren van de besluiten van
de kerkfabriek Sint-Laurentius Ename van 19 februari 2019, 27 mei 2019 en 17 oktober 2019 houdende
aankoop van stoelen ten behoeve van de Sint-Laurentiuskerk ten bedrage van 14.400,00 EUR excl btw
wordt bekrachtigd.
Artikel 3: deze uitgave wordt verrekend met de kredieten beschikbaar op het investeringskrediet 2019, op
jaarbudgetrekening GBB-I-BIA 0790 00 6640000.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen kan iedere wijziging aanbrengen die het bij
uitvoering nodige acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 % voortvloeien
boven het goedgekeurde stadsdaandeel.
15. Inbreng verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, goedkeuring aanbod openbare
verlichting door de distributienetbeheerder Gaselwest, kennisneming bijhorend reglement.
Goedkeuring regiomasterplan en verledden openbare verlichting.
De gemeenteraad,
Overwegende dat de stad Oudenaarde voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Overwegende dat sinds eind 2004 de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom
behoren van de distributienetbeheerders, dat de exploitatie van de openbare verlichting deel uitmaakt als
openbare dienstverplichting van de activiteit “Netbeheer elektriciteit” en dat de exploitatiekosten, met
uitzondering van de materiaalkosten hieraan verbonden, hierdoor kunnen opgenomen worden in het
distributienettarief;
Overwegende dat de activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting, die niet onder deze openbare
dienstverplichting vallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een nevenactiviteit; dat dit een
niet-gereguleerde activiteit is waarvoor een vergoeding aan kostende prijs wordt aangerekend aan de
deelnemers;
Overwegende dat de deelnemers van Gaselwest in 2004, naar aanleiding van de overname (aankoop) door
de distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten, via gemeenteraadsbesluit de
beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting hebben herbevestigd/beslist; dat statutair werd
ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de exploitatie van de openbare verlichting geldt voor de
volledige duur van de aansluiting en dat de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit openbare
verlichting steeds herroepbaar is;
Overwegende dat steden en gemeenten voor grote uitdagingen staan op het vlak van de openbare
verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City, dat er de snelle technologische
evolutie is op het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing en dat lokale besturen tal van
mogelijkheden krijgen om gegevens te verzamelen waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op de
behoeften en vragen van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen;
Overwegende dat daarnaast de lokale besturen zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd
hebben tot doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing; dat als werkmaat-schappij
voor de netbeheerders in dienst van de lokale besturen Fluvius System Operator (hierna “Fluvius”) een
actieve ondersteuning wil aanbieden bij de uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu,
verlichting en Smart City-infrastructuur (de netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties);
Overwegende dat de raad van bestuur van Gaselwest in zitting van 08 mei 2019 het reglement “Fluvius
Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen” heeft
goedgekeurd, dat dit reglement wordt toegevoegd als bijlage bij onderhavig gemeenteraadsbesluit;
Overwegende dat per 01 januari 2020 de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen
worden ingebracht bij de distributienetbeheerder;
Overwegende dat hiervoor een waardering gebeurt van de voormelde installaties en dat de inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en armaturen en
gebaseerd is op een gedetailleerde inventaris op datum van toetreding;
Overwegende dat de vergoeding van de inbrengwaarde als volgt gebeurt:
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-

Een deel in cash (max. 25% van de inbrengwaarde);
Een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-aandelen
(min. 75% van de inbrengwaarde);
Overwegende dat na inbreng alle nieuwe investeringen ten laste komen van de distributienetbeheerder en
in haar volle eigendom als activa;
Overwegende dat de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een inventaris-waarde
31 december 2018 - tegen een inbrengwaarde van 696.688 EUR in cash (zijnde 25% van de
inbrengwaarde) en 2.090.064 EUR in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde) kunnen
ingebracht worden bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Gelet op de als bijlage geviseerde detailweergave;
Overwegende dat alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn van Gaselwest;
Overwegende dat in samenwerking met Fluvius een regiomasterplan voor de openbare verlichting werd
opgemaakt waarbij een analyse wordt gemaakt van de effectiviteit, het energieverbruik, de
onderhoudskost en de eigenlijke vereisten van de openbare verlichting
Overwegende dat het hierboven vermeld regiomasterplan als basis dient om straten, pleinen en parkings
te verlichten, onder meer via het dimmen of doven van de openbare verlichting;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2015 houdende goedkeuring van het
regiomasterplan met betrekking tot de openbare verlichting op het grondgebied van Oudenaarde;
Overwegende dat na een positief geëvalueerde proefperiode in het deelgebied Mater-Volkegem, dit plan
vanaf volgend voorjaar ook op de rest van het grondgebied wordt uitgerold; dat een onderscheid wordt
gemaakt tussen het buitengebied en het kleinstedelijk gebied (afbakening van de verstedelijkte kern rond
Eine, Bevere, Leupegem, Ename, Nederename en het stadscentrum), waarbij de verlichting
respectievelijk wordt gedoofd en gedimd van 23.00 tot 06.00 uur;
Gelet op het OV regiomasterplan;
Overwegende dat over een periode van vijf jaar de openbare verlichting wordt vervangen door LEDverlichting; dat Fluvius sedert 2018 gestart is met het verledden van de openbare verlichting en dat
inmiddels 2.515 verlichtingsarmaturen werden vervangen, wat neerkomt op een jaarlijkse besparing van
569.242 kWh of 132 ton CO2;
Overwegende dat ook in 2020 een deel van de openbare verlichting verder dient verled te worden, wat i.c.
een jaarlijkse besparing zal opleveren van 191000 kWh of 44,3 ton CO2; kostprijs van 543.531,18 EUR te
verrekenen via de hoger vermelde inbreng;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
BESLUIT: met 20 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Artikel 1: Kennis te nemen van het reglement “Fluvius Openbare verlichting en diensten door de
distributienetbeheerders aan lokale besturen”, zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur
van Gaselwest in zitting van 08 mei 2019.
Artikel 2: Zijn goedkeuring te hechten aan de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen,
lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden de
automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen,
lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtings-installaties.
En bijgevolg tevens zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de huidige aansluiting van de stad
bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest voor de activiteit openbare verlichting
(verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’
en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare verlichting en de opdrachthoudende vereniging te
verzoeken om de “aanvaarding van de uitbreiding van deze aansluiting” voor te leggen aan de
eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 3: De inbreng die de stad heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de statuten van Gaselwest
uit te breiden wat betreft:
- de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
- de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn weergegeven in het
reglement.
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Artikel 4: De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een inventariswaarde 31
december 2018 - tegen een inbrengwaarde van 696.688 EUR in cash (zijnde 25% van de inbrengwaarde)
en 2.090.064 EUR in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde) in te brengen bij de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest.
De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na het in
overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels.
De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en
armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris (voor inbrengen die gebeuren per 1 januari
2020 zal dit wat betreft de voorafgaande actuele raming de inventaris zijn op 31 december 2019, waarna
deze zal geactualiseerd worden in functie van de effectieve datum van toetreding).
Artikel 5: De distributienetbeheerder zal het nodige doen om de vereiste vennootschapsrechtelijke
formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich meebrengt en om de statuten dienovereenkomstig aan
te passen.
Artikel 6: De Voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur aan te duiden om als
gevolmachtigde van de stad de authentieke akte te ondertekenen alsook de hypotheekbewaarder vrij te
stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de inbrengakte.
Artikel 7: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest.
Artikel 8: Het regiomasterplan met betrekking tot de openbare verlichting op het grondgebied van
Oudenaarde, zoals bijgevoegd als bijlage, wordt goedgekeurd.
Artikel 9: Goedkeuring wordt verleend met het verder verledden van de openbare verlichting in 2020.
Stemden voor: 20: Open VLD (12: 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 en Robbin De Vos) + CD&V (5: Stefaan Vercamer, Mathieu Mas, Lieven Cnudde, Mathieu
De Cock en Christine Vandriessche) + N-VA (2: Kristof Meerschaut en Kathy De Rycke) + Vlaams
Belang (1: Vincent Thomaes)
Stemden tegen: 6: Groen (6: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer, Eva Pycke, Maud
Wybraeke en Eric Meirhaeghe)
Onthielden zich: 2: SP.A (André Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert)
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
16. Gemeentelijke saneringsbijdrage
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet dd. 24 december 2004 tot begeleiding van de begroting waarbij aan de
drinkwatermaatschappijen een saneringsplicht wordt opgelegd voor het door hen geleverde drinkwater.
De drinkwatermaatschappijen kunnen aan de gemeentelijke saneringsplicht voldoen door een
overeenkomst te sluiten met de stad, een gemeentebedrijf, een intercommunale of een intergemeentelijk
samenwerkingsverband;
Gelet op de overeenkomst afgesloten tussen TMVW (Farys) en de Stad Oudenaarde teneinde aan de
saneringsplicht te voldoen;
Overwegende dat het aangewezen is om de vervuiler te laten bijdragen in de kosten voor sanering van het
door hem geproduceerde afvalwater;
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 17 december 2018 waarbij de retributie op de gemeentelijke
saneringsbijdrage voor 2019 werd goedgekeurd;
Overwegende dat niet alle elementen gekend zijn waardoor het niet mogelijk is een absoluut tarief te
bepalen en er bijgevolg een coëfficiënt dient bepaald te worden bovenop de bovenlokale
saneringsbijdrage en dat het aangewezen is om dezelfde coëfficiënt van 2019 te behouden;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald Artikel 330;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald Artikel 41;
Besluit: eenparig
Artikel 1: Voor het aanslagjaar 2020 wordt de coëfficiënt voor de gemeentelijke saneringsbijdrage
bepaald op :
- Huishoudelijk :
Basistarief : 1,1118
Comforttarief : 1,1118
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- Niet-huishoudelijk : 1,1118
Voor de gemeentelijke saneringsvergoeding wordt de coëfficiënt bepaald op :
- Huishoudelijk :
Basistarief : 0,6453
Comforttarief : 0,6453
- Niet-huishoudelijk : 0,6453.
De uiteindelijke gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding per m³ zal voor 2020 bepaald worden op
basis van voormelde coëfficiënt en de nog te bepalen bovenlokale saneringsbijdrage door de Vlaamse
Regering.
Artikel 2: De gemeentelijke saneringsbijdrage voor groot verbruikers zal maximum 62.950,00 euro (excl.
BTW) bedragen.
17. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
Uitgesteld.
BESTUUR PERSONEEL
18. Beheersovereenkomst.
De gemeenteraad;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen, meer in het
bijzonder artikel 41, 2° alinea, 5° en artikel 196;
Gelet op de nota dd. 13.05.2019 waarbij het ontwerp werd goedgekeurd;
Gelet op het positief advies dd. 08.05.2019 van het managementteam;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 196 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur tussen de stad en het
OCMW een beheersovereenkomst kan worden afgesloten over het gemeenschappelijk gebruik van
elkaars diensten;
Overwegende dat dergelijke overeenkomst niet verplicht is maar een belangrijke mijlpaal vormt in het
project dat moet resulteren in een volledig geïntegreerd bestuur;
Overwegende dat de overeenkomst in eerste instantie werk maakt van een geïntegreerde samenwerking
tussen de diensten personeel en organisatie, financiën, IT, burgerzaken en sociale zaken maar beide
entiteiten zich ertoe verbinden om in de loop van 2019 en 2020 zoveel mogelijk diensten te integreren
waarbij de geïntegreerde samenwerking systematisch zal opgenomen worden in de beheersovereenkomst;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1. De beheersovereenkomst wordt goedgekeurd als volgt:
Artikel 1. Doel
Huidige beheersovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van het decreet lokaal bestuur van
22.12.2017, meer bepaald artikel 196 §2. Het doel van de beheersovereenkomst is door een bevordering
van de samenwerking tussen stad en OCMW-bestuur meer expertise en een betere dienstverlening naar de
burger toe te verwezenlijken en dit tegen een lagere kostprijs.
Artikel 2. Geïntegreerde diensten
De stad en het OCMW engageren er zich toe om geïntegreerde diensten uit te bouwen. Deze diensten
zullen aanzien worden als gezamenlijke diensten wat onder meer inhoudt dat zij waar nodig volledige,
volwaardige, gelijkaardige en evenwichtige ondersteuning bieden aan zowel de stedelijke als OCMW
diensten.
Heden worden volgende diensten in gezamenlijk dienstverband georganiseerd:
- Dienst personeel en organisatie;
- Dienst financiën;
- Dienst IT;
- Dienst sociale zaken en
- Dienst burgerzaken.
Dienst personeel en organisatie
De dienst garandeert een correcte toepassing van de regelgeving omtrent GDPR en het beroepsgeheim,
o.a. in verband met informatie over personeelsleden stad en OCMW.
De clusterverantwoordelijke en de medewerkers van de dienst engageren zich zowel tegenover de stad als
het OCMW de in de beheersovereenkomst gemaakte afspraken na te komen, rekening houdende met de
behoeften van elk bestuur.
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De clusterverantwoordelijke zal ook actief en constructief meewerken op de formele en informele
overlegmomenten waarop zij uitgenodigd wordt of waarvan zij vast lid is.
De goede werking van de geïntegreerde dienst personeel en organisatie wordt opgevolgd en bijgestuurd
door de clusterverantwoordelijke. Eventuele problemen kunnen rechtstreeks gesignaleerd worden. Over
de ondernomen acties ter verbetering van de werking van de gemeenschappelijke dienst zal periodiek
overlegd worden met de stuurgroep integratie, algemeen directeur en het managementteam.
De diensten personeel en organisatie omvatten o.a.:
- Personeelsadministratie en loonberekening stad en OCMW;
- Voorbereiding van personeelsbeleid stad en OCMW;
- Werving en selectie stad en OCMW;
- Vorming stad en OCMW;
- Organisatieontwikkeling stad en OCMW;
- Welzijnsbeleid/IDPBW stad en OCMW.
Deze opsomming is niet limitatief.
Dienst IT
De dienst staat in voor het gehele IT gebeuren binnen het stads- en OCMW-bestuur. De dienst garandeert
een correcte toepassing van de regelgeving omtrent GDPR en het beroepsgeheim, o.a. in verband met
informatie over personeelsleden stad en OCMW.
Het diensthoofd en de medewerkers van de dienst engageren zich zowel tegenover de stad als het OCMW
de in de beheersovereenkomst gemaakte afspraken na te komen, rekening houdende met de behoeften van
elk bestuur.
Het diensthoofd IT zal ook actief en constructief meewerken op de formele en informele
overlegmomenten waarop hij uitgenodigd wordt of waarvan hij vast lid is.
De goede werking van de geïntegreerde dienst IT wordt opgevolgd en bijgestuurd door de
clusterverantwoordelijke. Eventuele problemen kunnen rechtstreeks gesignaleerd worden. Over de
ondernomen acties ter verbetering van de werking van de gemeenschappelijke dienst zal periodiek
overlegd worden met de stuurgroep integratie, algemeen directeur en het managementteam.
Dienst financiën
De dienst financiën is als ondersteunende dienst in haar werking dienstbaar, zowel naar interne als
externe klanten. De dienst staat in voor efficiënte en transparante procedures die overlegd zijn met de
betrokken diensten. De dienst garandeert een correcte toepassing van de regelgeving omtrent GDPR en
het beroepsgeheim, o.a. in verband met informatie over OCMW-clïenten.
De financieel directeur voert de opdrachten uit zoals deze beschreven zijn in het decreet lokaal bestuur,
artikelen 176 t.e.m. 178 en het decreet BBC.
De financieel directeur en de medewerkers van de dienst engageren zich zowel tegenover de stad als het
OCMW de in de beheersovereenkomst gemaakte afspraken na te komen, rekening houdende met de
behoeften van elk bestuur. De financieel directeur zal ook actief en constructief meewerken op de formele
en informele overlegmomenten waarop zij uitgenodigd wordt of waarvan zij vast lid is.
De goede werking van de geïntegreerde dienst financiën wordt opgevolgd en bijgestuurd door de
financieel directeur. Eventuele problemen kunnen rechtstreeks gesignaleerd worden. Over de ondernomen
acties ter verbetering van de werking van de gemeenschappelijke dienst zal periodiek overlegd worden
met de stuurgroep integratie, algemeen directeur en het managementteam.
Sociale dienst en dienst burgerzaken (cluster burger en welzijn)
De diensten garanderen een correcte toepassing van de regelgeving omtrent GDPR en het beroepsgeheim,
o.a. in verband met informatie over OCMW-clïenten.
De clusterverantwoordelijke en de medewerkers van de diensten engageren zich zowel tegenover de stad
als het OCMW de in de beheersovereenkomst gemaakte afspraken na te komen, rekening houdende met
de behoeften van elk bestuur.
De clusterverantwoordelijke zal ook actief en constructief meewerken op de formele en informele
overlegmomenten waarop hij uitgenodigd wordt of waarvan hij vast lid is.
De goede werking van de geïntegreerde diensten sociale zaken en burgerzaken wordt opgevolgd en
bijgestuurd door de clusterverantwoordelijke burger en welzijn. Eventuele problemen kunnen rechtstreeks
gesignaleerd worden. Over de ondernomen acties ter verbetering van de werking van de
gemeenschappelijke dienst zal periodiek overlegd worden met de stuurgroep integratie, algemeen
directeur en het managementteam.
De sociale dienst/welzijn omvat volgende dienstverlening:
1. Sociaal beleid en armoedebestrijding
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Team Financiële Hulp (leefloon, aanvullende steun, voorschotten, …) en team Activering (art
60/TWE, AMA, GBO, vrijwilligerswerk, …)
 Team Huisvesting, Klusjesdienst, LOI en team Budgetbeer
 Sociale Kruidenier, Sociale Winkel (de KABA) en Rap op Stap
 Sociaal restaurant
 Sociale dienst Stad (samenwerkingsverbanden CGGZ, subsidie-opvolging, …)
 Regionale dienst voor schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen
2. Seniorenbeleid
 Lokaal dienstencentrum, minder mobiele centrale, pedicure en buurtwerking
 Infoloket senioren en welzijn
3. Personen met een beperking
 Speel-o-theek
4. Kinderopvang en gezinsbeleid
 Dienst Onthaalouders en buitenschoolse kinderopvang
 Huis van het Kind
5. Gezonde gemeente
6. Ontwikkelingssamenwerking
 GROS
7. Gelijke kansen
 Ok pas werking – stadsbrede stuurgroep en werkgroep
De dienst burgerzaken omvat volgende diensten:
- dienst bevolking;
- dienst burgerlijke stand;
- dienst vreemdelingen en
- dienst landbouw.
De diensten waarover sprake worden gehuisvest als volgt:
- Dienst personeel en organisatie: sociaal huis;
- Interne dienst preventie en bescherming op het werk: sociaal huis;
- Financiële dienst: administratief centrum;
- Dienst IT: administratief centrum;
- Sociale dienst: sociaal huis en
- Burgerzaken: administratief centrum.
Artikel 3. Werkgeversgezag
Alle personeelsleden van de stad en het OCMW worden aangestuurd door de algemeen directeur, hierin
bijgestaan door de clusterverantwoordelijken en diensthoofden.
De personeelsleden van iedere dienst zijn onderworpen aan volgende voorwaarden:
- De rechtspositie van de personeelsleden van de diensten blijft die van de juridische werkgever;
- In afwachting van een eengemaakt arbeidsreglement blijven de bepalingen van de
respectievelijke arbeidsreglementen van toepassing.
Hoewel de personeelsleden die in dienst zijn bij het afsluiten van deze overeenkomst tewerkgesteld
blijven bij hun huidige juridische werkgever, kunnen zij voor de uitvoering van deze overeenkomst ter
beschikking gesteld worden van en taken uitvoeren voor het andere bestuur.
De beide besturen engageren zich om de aansturing van de diensten als volgt te organiseren:
- Operationele, taak- en mensgerichte aansturing (leiding)
o Sociale dienst/welzijn en dienst burgerzaken: clusterverantwoordelijke welzijn ;
o Dienst personeel en organisatie - IDPBW: clusterverantwoordelijke personeel en
organisatie
o Dienst IT: diensthoofd IT en
o Financiële dienst: financieel directeur.
De clusterverantwoordelijke van de cluster waaronder voornoemde diensten ressorteren beslist over de
toekenning van verloven en afwezigheden van de medewerkers binnen de cluster, conform de
rechtspositieregeling en het arbeidsreglement.
De evaluatie van de personeelsleden van iedere dienst gebeurt door de clusterverantwoordelijke.
De
clusterverantwoordelijke
kan
voornoemde
bevoegdheid
steeds
delegeren
aan
diensthoofden/dienstverantwoordelijken van de betrokken diensten.
Artikel 4. Bijzondere bepalingen aangaande informatieveiligheid
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De medewerkers van voornoemde diensten moeten in hoofde van de uitvoering van deze overeenkomst
taken uitvoeren voor zowel stad als OCMW. Zij zullen in bepaalde gevallen ook als back-up fungeren bij
afwezigheid van hun collega’s. Hierdoor krijgen zij in de praktijk toegang tot een aantal vertrouwelijke en
bestuursspecifieke gegevens, zowel van de stad als het OCMW. Deze toegang is ook noodzakelijk om de
personeelsleden tot te laten hun opdrachten adequaat uit te voeren. Wetgeving, regelgeving en procedures
die betrekking hebben op de informatieveiligheid voor zowel gemeente als OCMW blijven onverkort van
toepassing op de personeelsleden bij het uitvoeren van hun functie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
bepalingen GDPR, beroepsgeheim, deontologische code, reglementen rond paswaarden, enzovoort.
Artikel 5. Samenwerkingsakkoorden
Stad en OCMW respecteren elkaars vrijheid om in hun respectievelijke opdrachten inzake
maatschappelijke ontwikkeling en beheer, mits overleg hierover, andere samenwerkingsverbanden te
onderzoeken en aan te gaan met andere besturen, OCMW ’s of derden.
Artikel 6. Kostenverdeling
De personeelskosten worden ten laste genomen door het bestuur dat het personeel aanstelt, ongeacht waar
de medewerker werkzaam is. Er gebeurt noch een inventarisatie van de taken die de besturen voor mekaar
uitvoeren, noch een facturatie van het ene bestuur naar het andere.
Investeringskosten worden ten laste genomen door het bestuur dat eigenaar is van het onroerend goed,
tenzij anders bepaald. Herstellingskosten worden ten laste genomen door het bestuur dat gebruiker is,
voor zover de ingebruikname duidelijk en substantieel is.
Artikel 7. Andere diensten
Indien zich in de loop van de legislatuur andere mogelijkheden tot synergie aandienen, zullen deze verder
uitgewerkt worden.
Artikel 2. Bovengenoemde overeenkomst treedt in werking vanaf heden en wordt aangegaan voor
onbepaalde duur. De overeenkomst (of onderdelen ervan) wordt van rechtswege ontbonden indien er
wetgeving van hogere orde van toepassing wordt op de overeenkomstige terreinen.
KUNSTONDERWIJS S.A. MUZIEK, WOORD & DANS
19. Vaststellen van de prestaties van de leraren voor het schooljaar 2019-2020.
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet ;
Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de
organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het
deeltijds kunstonderwijs ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de
weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en
onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds
Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen en de
desbetreffende ministeriële omzendbrieven ;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, de artikelen 19 tot en
met 21 en 23, na wijziging ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992, betreffende de verdeling van
betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de
wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, artikel 38, na wijziging ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42, 102 en 106, na wijziging ;
Gelet op de onderwijsdecreten ;
Gelet op de noodzaak om de prestaties van de leraren (zie bijlage) voor elk schooljaar vast te stellen ;
Gelet op het verslag van de Bestuurscommissie dd. 14.10.2019 ;
Gelet op het advies van het Overlegcomité dd. 21.10.2019 ;
BESLUIT : eenparig
Artikel 1: De wekelijkse prestaties van de leraren aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans worden voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld zoals voorzien in bijlage.
Artikel 2: De prestaties zullen aangepast worden naargelang de noodwendigheden van het onderwijs.
Artikel 3: Ze zullen bezoldigd worden volgens de wettelijke weddebarema’s van het Ministerie van
Onderwijs.
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KONINKLIJKE ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN
20. Interlokale vereniging Linkeroever: Kruisem, Kluisbergen en Oudenaarde.
De Gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum, overeenkomstig de artikelen 26 en 28 van het
decreet lokaal bestuur.
Overwegende dat:
- de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst Oudenaarde al sinds 1 september 1992 een
vestigingsplaats heeft in de deelgemeente Kruishoutem;
- sinds september 2019 er ook in de deelgemeente Zingem een vestigingsplaats werd opgestart door de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst Oudenaarde, als waardige opvolger van het
gemeentelijk kinderatelier beeldende kunst dat al sinds 2004 werd ingericht door de voormalige
gemeente Zingem;
- de KABK sedert 1 oktober 1990 een vestigingsplaats heeft in Kluisbergen;
- gemeentebesturen uit het Vlaams gewest met vestigingsplaatsen in een andere gemeente van het
Vlaams gewest zich moeten schikken naar de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur,
meer bepaald naar de bepalingen omtrent intergemeentelijke samenwerking;
de lichtste vorm van samenwerking (zonder rechtspersoonlijkheid) de interlokale vereniging is.
Gelet op:
- de artikelen 41 en 162 van de Grondwet;
- de artikelen 40, 41 en 326 tot en met 341, 388 tot en met 391, 396 tot en met 412,en de artikelen 461
tot en met 473 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
- het bestuursdecreet van 7 december 2018;
- het Decreet betreffende het Deeltijds Kunst Onderwijs van 9 maart 2018
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
Besluit: eenparig
Artikel 1.
Goedkeuring wordt verleend aan de oprichting van de interlokale vereniging Linkeroever,
intergemeentelijke samenwerking deeltijds kunstonderwijs waarin Kluisbergen, Kruisem en Oudenaarde
participeren, met ingang van 1 januari 2020.
Artikel 2.
Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst zoals bijgevoegd als bijlage bij dit besluit.
Artikel 3.
Mevrouw Sybille De Vos, schepen, wordt aangesteld als stemgerechtigd lid van het beheerscomité van de
interlokale vereniging.
Artikel 4.
De heer Cnudde Lieven wordt aangesteld als plaatsvervangend stemgerechtigd lid van het beheerscomité
van de interlokale vereniging.
Artikel 5.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de afdeling vrije tijd.
Artikel 6.
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur brengt de gemeenteoverheid de
toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking op de webtoepassing.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
21. Goedkeuring vernieuwing interlokale vereniging SEVA.
De gemeenteraad
Gelet op de interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen) opgericht in 2014
tussen de steden en gemeenten Oudenaarde, Ronse, Brakel, Zwalm en Geraardsbergen waarbij
Geraardsbergen de regierol opneemt en de open oproep van Vlaanderen "Regierol voor de steden en
gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 2020-2025";
Overwegende dat de open oproep van Vlaanderen de ontwikkeling beoogt van een beleidsvisie op sociale
economie door de lokale besturen, het stimuleren van de uitbouw van lokale sociale economie (en

257
maatschappelijk verantwoord ondernemen) en het bevorderen van de samenwerking met en tussen sociale
economie;
Overwegende dat in bijlage het beleidsplan en de daaraan gekoppelde actieplannen en acties van sociale
economie voor de interlokale vereniging SEVA wordt voorgesteld met hierin de drie verplichte jaarlijkse
acties:
 een actie die de netwerking op het grondgebied bevordert
 een actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie
 een actie ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen;
Overwegende dat als bijlage de statuten voor de interlokale vereniging SEVA worden voorgesteld;
Overwegende dat in bijlage het huishoudelijk reglement voor de interlokale vereniging SEVA wordt
voorgesteld;
Overwegende dat de grootste wijzigingen tegenover de interlokale vereniging SEVA 2014-2019 de
volgende zijn:
 Zottegem sluit zich aan bij de interlokale vereniging
 Extra focus op MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
 Naast de taalproblematiek is er eveneens aandacht voor de problematiek van multiculturele
werkvloeren;
Overwegende dat er verzocht wordt een vertegenwoordiger van de gemeenteraad voor in het
beheerscomité en diens plaatsvervanger aan te stellen;
Overwegende dat er verzocht wordt een ambtenaar als lid van de stuurgroep en contactpersoon van de
gemeente aan te stellen;
Overwegende dat de interlokale vereniging SEVA moet worden opgenomen in de meerjarenplanning van
2020-2025;
Overwegende dat de aanvraag tot het bekomen van de regierol voor sociale economie ten laatste moet
worden ingediend op 15 januari 2020;
Gelet op het decreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 februari 2012 betreffende de
ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het
maatschappelijk verantwoord ondernemen;
Gelet op het decreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2011 houdende vaststelling van
de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest periodieke plan- en
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;
Gelet op het besluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 februari 2012, meer bepaald artikel 15
tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie;
Gelet op het decreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 betreffende het lokaal
bestuur, meer bepaald artikel 388 tot en met artikel 473 ter organisatie van intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en de interlokale vereniging;
Overwegende dat Geraardsbergen de regierol sociale economie op zich neemt, gekoppeld aan een
verplichte digitale rapportage via de Beleids-en Beheerscyclus (BBC) via de deelrapportagecode
LSEVBP01 op actieniveau;
Overwegende dat het opnemen van de regierol sociale economie voor de steden en gemeenten
Oudenaarde, Ronse, Zottegem, Brakel, Zwalm en Geraardsbergen een Vlaamse subsidie van 50.000 euro
oplevert ter uitvoering van het beleidsplan sociale economie;
Overwegende dat het budgetplan in bijlage is opgemaakt voor de interlokale vereniging SEVA voor
2020;
Besluit: eenparig
Artikel 1:
Deel te nemen aan de interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen) en bijgevolg
het beleidsplan sociale economie, de statuten van SEVA en het huishoudelijk reglement als bijlage goed
te keuren.
De statuten worden na goedkeuring ondertekend door de burgemeester en algemeen directeur op een
contactmoment in december.
Artikel 2:
Instemmen dat Geraardsbergen de regierol op zich neemt voor de interlokale vereniging SEVA voor de
steden en gemeenten Oudenaarde, Ronse, Zottegem, Brakel, Zwalm en Geraardsbergen.
Artikel 3:
De interlokale vereniging SEVA op te nemen in het meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal Bestuur
Oudenaarde.
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Artikel 4:
Schepen Sociaal Economie Stefaan Vercamer aan te stellen als vertegenwoordiger voor het
beheerscomité, met schepen Sociale Zaken Mathieu Mas als plaatsvervanger.
Hoofdmaatschappelijk assistent Klaartje Buyens aan te stellen als lid van de stuurgroep en contactpersoon
voor de gemeente.
Artikel 5:
Het budgetvoorstel goed te keuren voor SEVA voor het jaar 2020.
SECRETARIAAT
22. Notulen gemeenteraad 4 november 2019. Goedkeuring.
Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraad van 4 november 2019 goedgekeurd.
VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE
GEMEENTERAAD
1.
1.1.

Raadslid Franka Bogaert
Vraag 1: Subsidie voor herbruikbare luiers.

Waarom?
Per kind gebruik je gemiddeld 5 luiers per dag en dit gedurende 2,5 jaar wat neerkomt op 4.560 luiers per
kind of ongeveer 1 ton luiers per kind! Dit komt overeen met één huisvuilszak per week! Een berg afval
dus die je kan vermijden door te kiezen voor herbruikbare luiers.
Hiervoor hoef je heus niet terug naar grootmoeders tijd want de moderne katoenen luiers zijn er in alle
vormen en maten met velcrosluitingen waardoor ze heel gemakkelijk zijn in gebruik.
Financiële voordelen
Wegwerpluiers kosten gemiddeld € 1.420 (voor volledige luierperiode). Herbruikbare luiers kosten
gemiddeld € 870 (was- en droogkosten inbegrepen). Voor één kind betekent dit al een flinke besparing.
Voor de volgende kinderen worden de luierkosten beperkt tot de was- en droogkosten en is de besparing
dus nog veel groter!
Milieuvoordelen
Wegwerpluiers verbruiken …
 3,5 maal meer energie
 2 maal meer afvalwater
 8 maal meer niet-hernieuwbare grondstoffen (plastics, synthetische absorptiematerialen, …)
 90 maal meer hernieuwbare grondstoffen
 60 maal meer afval
… dan herbruikbare luiers
Zelfs als je de herbruikbare luiers wast op 95°C en de helft van de tijd een wasdroger gebruikt, dan nog
zijn herbruikbare luiers over de ganse lijn milieuvriendelijker.
Wat doen we in Oudenaarde
De Milieuraad verleent een subsidie voor de aankoop of huur van herbruikbare luiers voor baby's en
kinderen tot 3 jaar.
Procedure
De aanvraag gebeurt door een ouder of voogd en moet ingediend worden voor de 3de verjaardag van het
kind. Een kopie van de factuur of aankoopbewijs wordt toegevoegd.
Bedrag
De subsidie bedraagt 75% van het factuurbedrag, met een maximum van € 150,00.
Voor financieel zwakkere aanvragers wordt het plafond opgetrokken tot € 200,00.
Vraag:
Heel wat jonge ouders weten niet dat ze in Oudenaarde ook van zo een premie kunnen genieten.
Als ik naar de website van Oudenaarde ga dan is het nogal omslachtig om te zoeken hoe ik aan deze
premie geraak. Eerst moet je Milieubeleid aanklikken, dan Milieugerelateerde subsidies en dan subsidie
herbruikbare luiers.
Weinigen vinden dit.
Kan er rond deze subsidie wat meer duidelijkheid komen naar de burgers toe en hoe gaan jullie dit
duidelijk maken?
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De vraag wordt gezamenlijk behandeld met deel 2 van het voorstel 5.1 van raadslid Folke D’Haeyer en
wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
2.
2.1.

Raadslid Mathieu De Cock
Vraag 1: Geveltuintjes.

Eerder dit jaar werd in de gemeenteraad een reglement aangenomen m.b.t. het inrichten van geveltuintjes
op openbaar domein. Inwoners kunnen mits melding en onder voorwaarden een geveltuintje aanleggen.
Het is in de praktijk echter niet voor iedereen evident en haalbaar om zelf een opening in het voetpad te
maken.
De stad investeert jaarlijks in de heraanleg van enkele honderden meters voetpaden. Bij de heraanleg van
een voetpad is het een kleine ingreep om, waar gewenst door de inwoner, een kleine strook open te laten
voor een geveltuintje. Zo hoeft een inwoner ook niet achteraf een gat te maken in een pas aangelegd
voetpad.
Vragen:
- Hoeveel meldingen van aanleg van geveltuintjes ontving de stad al sinds de invoering van het
reglement?
- Is de stad bereid in de communicatie naar de inwoners bij heraanleg van een voetpad de mogelijkheid
te bieden om, bij wie dat wenst, een strook open te laten voor een geveltuintje?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
3.
3.1.

Raadslid Elisabeth Meuleman
Vraag 1: Plan van de stad om 500 bomen te planten deze legislatuur.

Het stadsbestuur van Oudenaarde engageert zich om de komende vijf jaar minstens vijfhonderd bomen
aan te planten. Uit de resultaten van het inspraaktraject 'Maak Oudenaarde mee' blijkt dat de inwoners
vragende partij zijn voor meer groen.
Het stadsbestuur lanceert hiermee het nieuwe project Toekomstbomen. Onder het motto 'de juiste bomen
op de juiste plaats' zullen de komende vijf jaar zowel in het stadscentrum als in de deelgemeenten
vijfhonderd bomen worden aangeplant.
Groen is blij dat duurzaamheid een thema is geworden – de ‘boost-je-buurt’ dag was bijvoorbeeld een
heel mooi initiatief – en we willen het stadsbestuur zeker feliciteren met een aantal initiatieven die al zijn
genomen of nog zullen genomen worden.
Toch maken we ook de nodige kanttekeningen. Zo lijken 500 bomen op een legislatuur misschien een
mooi plan, maar eigenlijk is dat een bijzonder beperkt aantal. Volgens Bosplus moeten er, om Vlaanderen
klimaatbestendig te maken, 6 miljoen bomen – of 1 per inwoner bijkomen. Dat betekent 31.132 bomen
voor Oudenaarde. 500 bomen op zes jaar is volgens ons dan toch wel weinig ambitieus. Volgens een
overzicht van de krant De Standaard zijn heel wat steden toch een pak ambitieuzer. Oostende zal de
komende legislatuur 200.000 bomen planten (71.000 inwoners). Roeselare wil 100.000 bomen planten
(62.000 inwoners)
Vandaar onze vragen :
 Kan het stadbestuur een overzicht geven van gronden op het grondgebied Oudenaarde in het bezit van
de stad of het OCMW?
 Op welke gronden zijn er plannen voor bebossing?
 In welke nieuw aan te leggen straten wordt de aanplant van bomen voorzien? Vergroening van de
stad is immers essentieel om een stad hittebestendig te maken. De Gevaertsdreef en de Jacob
Lacopsstraat worden momenteel heraangelegd. Is daar de aanplant van enkele bomen voorzien?
Hoeveel bomen zijn voorzien bij de aanleg van Sint-Jozef?
 Wanneer worden de gevelde bomen langs de N8 teruggeplant ?
 In verschillende steden lopen projecten zoals ‘boom zoekt grond’, waarbij particulieren
aangemoedigd worden om bomen te planten op hun grond en in hun tuinen. De stad stelt dan de
bomen ter beschikking. Is dat iets wat in Oudenaarde overwogen wordt?
 De stad schrijft jaarlijks heel wat kapvergunningen uit voor particulieren onder de voorwaarde dat er
een heraanplant van bomen moet gebeuren. Hoe volgt de stad deze effectieve heraanplant op?
Hoeveel pv's werden er ondertussen uitgeschreven voor het niet-heraanplanten van bomen?
De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.
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3.2.

Voorstel 2: Kerstbomenadoptiebos.

Kerstbomen zijn bijzonder gezellig en we kunnen en willen ze niet missen, maar ze zijn wel belastend
voor het milieu. Kunstkerstbomen worden gemaakt van metaal, polypropeen en pvc. De productie van
deze materialen brengt giftige stoffen met zich mee. De productie van echte kerstbomen is beter voor het
milieu maar die mooi gekweekte boom sterft langzaam in je living en komt na de feestelijke tooi op de
brandstapel of in de hakselaar. Verbranding leidt tot Co2 en is zeer milieubelastend. Dennen en sparren
staan meestal 10 jaar bij de kweker. Ze worden voor onze gezelligheid omgehakt en staan hooguit een
maand in onze woonplaats. We moeten dus zoveel mogelijk mensen stimuleren tot het kopen van een
kerstboom met (stevige) kluit en met een goede acclimatisatie en een goede verzorging kan je een
kerstboom herplanten. Veel mensen in de stad hebben echter niet de mogelijkheid om de kerstboom te
herplanten in eigen tuin. Daarom de vraag of het mogelijk is een open terrein van de stad ter beschikking
te stellen van onze kerstbomen. We doen iets goed voor het milieu en een plekje in onze stad wordt
opnieuw wat groener. Het idee komt uit Nederland en wordt ook toegepast in Vlaamse steden zoals Gent,
Leuven, Zele, Eeklo. Dit uiteraard niet ter vervangingen van de realisatie van bos of voor de
biodiversiteit, maar het is wel een mooi voorbeeld van ‘hergebruik’ en kan voor een tijdelijke groenere
invulling van een braakliggend terrein zorgen.
Voorstel : De stad gaat actief op zoek naar een geschikt terrein (voldoende vochtig) dat kan dienen voor
de tijdelijke ‘stockage’ van kerstbomen van particulieren. Mensen kunnen in de toekomst dan een boom
adopteren uit het kerstbomenadoptiebos.
Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester en schepen John Adam..
4.
4.1.

Raadslid Steven Bettens
Vraag 1: Project Bedrijvigheid Oudenaarde.

In opdracht van de provincie en de stad Oudenaarde onderzoekt SOLVA hoe op de bestaande
bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde
ruimte.
Het gaat hierbij om het terug op de markt brengen van niet-gebruikte gronden, het vermijden van
zonevreemde handelsactiviteiten, het toestaan van hogere bebouwing, het toestaan van kleinere eenheden,
een multifunctionelere invulling, …
Het project wil ook kansen om bestaande (regionale) bedrijventerreinen klimaatgezonder te maken
aangrijpen.
Er wordt onderzocht of er met de huidige beschikbare ruimte voor bedrijvigheid meer kan gedaan
worden. De huidige situatie op de bedrijventerreinen werd in kaart gebracht. Op basis van de resultaten
zouden vier thema’s onderzocht worden: het gebruik van dakoppervlaktes, de mogelijkheden om hoger te
bouwen, de mogelijkheden om parkeerruimte efficiënt in te zetten zodat er meer ruimte vrijkomt en het
gebruik van restpercelen
Het studiewerk zou dit najaar moeten afgerond zijn. Dan zouden we moeten weten welk deel van de
bijkomende ruimtebehoefte we kunnen opvangen binnen de bestaande (regionale) bedrijventerreinen.
Daarna zou gestart worden met het planningsproces voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan (PRUP) ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’.
In het najaar van 2019 zouden zowel de GECORO als de PROCORO om input gevraagd worden. In de
projectfiche lezen we ook dat de relevante commissie van de gemeenteraad en die van de provincieraad
een stem zou gegeven worden.
2019 loopt op zijn einde. Noch de GECORO, noch de commissie Ruimtelijke Ordening kwam dit najaar
samen om het project ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’ en de resultaten van de studie van SOLVA te
bespreken.
In de notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 oktober 2019 lezen we
wel dat het college akkoord gaat met de opname van de zones Bruwaan Noord B en Bruwaan Zuid in de
cyclus Bedrijvigheid Oudenaarde.
Vraag:
 Is de studie van SOLVA inmiddels afgerond? Wanneer wordt ze voorgesteld en besproken op de
GECORO en de commissie Ruimtelijke Ordening?
 Indien de studie van SOLVA reeds is afgerond: welke volgende stappen binnen dit project werden
reeds opgestart?
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 Wat houdt de beslissing van 21 oktober 2019 in? Wat wordt bedoeld met de beslissing dat ‘het
college akkoord gaat met de opname van de zones Bruwaan Noord B en Bruwaan Zuid in de cyclus
Bedrijvigheid Oudenaarde’?
De vraag wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
4.2.

Vraag en voorstel 2: Fietserstunnel onder de N8 in Leupegem.

In de (digitale) krant van 20 november 2019 lezen we dat de bouw van de tunnel onder de N8 ter hoogte
van de kerk in Leupegem vertraging oploopt en dat een voorziene Europese subsidie van 800 000 euro er
niet komt.
De stad is “trekker” van het project en zou op dit moment met het verkeerskundig voorontwerp bezig zijn.
Momenteel bevindt zich een voetgangers- en fietserstunnel onder de N60 van de oude Ronseweg naar de
Verenigde Natiënlaan. De stad Oudenaarde en het Vlaamse gewest willen een paar 100 meter ten zuiden
van deze tunnel een brug voor fietsers bouwen. Het is overduidelijk dat de bouw van een tunnel onder de
N8 aan de kerk in Leupegem voor de verkeersveiligheid van de zachte weggebruiker veel noodzakelijker
en dringender is.
Vragen
 Het ontwerp van de tunnel en het tracé liggen al jaren vast. Wat wordt bedoeld met het
verkeerskundig voorontwerp waarmee de stad momenteel bezig is?
 De bouw van de tunnel werd als EFRO-project goedgekeurd. Waarom krijgt de stad Oudenaarde deze
Europese subsidie van 800 000 euro niet?
 Wat leerde de vergadering met het AWV van vrijdag 22 november 2019?
Voorstel: om een veilige oversteek aan de kerk in Leupegem zo snel mogelijk te laten starten neemt de
stad het voortouw en alle mogelijke initiatieven om de gelden voorzien voor de bouw van de fietsersbrug
over de N60 in Leupegem te gebruiken voor de bouw van de tunnel. De fietsersbrug kan wachten.
Vraag en voorstel worden gezamenlijk behandeld met vraag 11.2 van raadslid Dagmar Beernaert en
worden beantwoord door schepen Peter Simoens.
5.
5.1.

Raadslid Folke D'Haeyer
Voorstel 1: Afvalbeperking.

Stad Oudenaarde speelt een actieve rol in het stimuleren van afvalbeperking naar haar burgers,
bedrijven en andere organisaties toe en binnen de intercommunale IVLA.
Vandaag wordt er nog steeds veel te veel afval onnodig verbrand. Het gaat zelfs meestal om afval
dat veel vocht bevat en dus niet efficiënt verbrandt.
1) Stad Oudenaarde onderzoekt de mogelijkheid tot het inrichten van afgesloten
compostpaviljoenen (zoals voorgesteld op de gemeenteraad van 25 juni 2018) op wijkniveau. Zo
kan iedereen in Oudenaarde composteerbaar afval composteren en ontstaat er een nieuwe vorm van
sociale en ecologische ontmoeting. Maldegem heeft al een gelijkaardig systeem in
werking. www.maldegem.be/compostplaats-sint-annapark-2
2) Luiers worden vandaag apart ingezameld in de intercommunale IVLA, maar worden net zoals
restafval verbrand, blijkt uit onze navraag bij IVLA van 5 november 2019. De aparte inzameling
geeft de mensen die sorteren wel een vals gevoel van de achterliggende bedoeling van sorteren:
recycleren! Andersom kan het ook als een subsidie voor wegwerpluiers gezien worden. Het is enkel
een financiële tegemoetkoming bij gebruikersgroepen van wegwerpluiers.
Stad Oudenaarde gaat in gesprek met de dienst onthaalouders en rusthuizen om te onderzoeken of
er interesse is in het gebruik van een service die wasbare luiers aanbiedt. Hierbij worden gebruikte
luiers opgehaald, gewassen en (uiteraard) proper afgeleverd. Voorbeeld: www.washcot.be
Momenteel geeft de Stedelijke Milieuraad subsidie bij de aankoop of huur van herbruikbare luiers.
Deze subsidie zou verhoogd moeten worden. Er wordt meer promotie voor gemaakt en de
inzameling voor verbranding wordt op termijn afgebouwd door een verdere verschuiving van de
subsidie. Er komt een nog betere communicatie. Rusthuizen, crèches en onthaalouders hebben een
voorbeeldfunctie en worden gesubsidieerd voor het gebruik van zo’n dienst.
3) Supermarkten, restaurants en andere handelaars in etenswaar worden gestimuleerd om zich aan
te sluiten bij To Good To Go. Een initiatief en applicatie waarbij etenswaren die de
vervaldatum naderen, goedkoop aanbieden. Een platform tegen voedselverspilling. Enkele winkels
en restaurants zijn hier al bij aangesloten. De sociale kruidenier “De Kaba” neemt ook al deel aan
een Zero Food Waste programma. Toch zijn dit uitzonderingen en is er een extra stimulans nodig.
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Oudenaarde speelt een voortrekkersrol binnen de intercommunale IVLA met betrekking tot
afvalbeperking.
Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
6.
6.1.

Raadslid Maud Wybraeke
Vraag 1: Toegankelijkheid van publieke gebouwen.

Sinds 2010 moet bij nieuwbouw of verbouwingen van publieke gebouwen rekening gehouden worden
met de toegankelijkheid ervan. Bij recente controle doorheen heel Vlaanderen naar de uitvoering van deze
opgelegde regels, bleek geen enkel gebouw eraan te voldoen. Ook in onze publieke ruimtes zijn er vaak
nog veel tekortkomingen in (bestaande) infrastructuur die een grote hindernis kunnen vormen, zoals hoge
boordstenen,
te
smalle
voetpaden
etc.
(zie
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191109_04708786, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/09/publiek
e-gebouwen-onvoldoende-toegankelijk-geen-enkelonderzoch/ en https://www.hln.be/nieuws/binnenland/geen-enkel-openbaar-gebouw-echttoegankelijk~a6167126/
Het niet toegankelijk maken van publieke gebouwen en publieke ruimtes vormt een grote obstructie voor
mensen met een fysieke beperking, voor ouderen, voor ouders met een kinderwagen etc.
Hierdoor mijn vragen:
• Worden er controles uitgevoerd op de toegankelijkheid van publieke gebouwen en van open ruimte in
de stad sinds deze maaregelen ingevoerd werden in 2010? Wat zijn de specifieke resultaten voor
Oudenaarde hieromtrent?
• Welke maatregelen wil de stad nemen voor het maximaal toegankelijk stellen van publieke gebouwen
en ruimtes die gebouwd werden voor 2010?
• Zal de stad in gesprek gaan en beroep doen op aanbevelingen van middenveldorganisaties
gespecialiseerd in toegankelijkheid hiervoor?
De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.
7.
7.1.

Raadslid Eric Meirhaeghe
Vraag 1: G-sport.

In oktober 2019 startte ASVO met een G-sportwerking waarbij de atletiekclub wordt opengesteld voor
jongeren van 9 tot en met 14 jaar met een verstandelijke beperking, een werking die terug te vinden is op
de webpagina van de sportdienst, naast Geha-sport waar het aanbod bestaat uit o.a. dans, voetbal, boccia
en zwemmen.
Helaas is op deze pagina verder niets te vinden over andere sportclubs met een toegankelijk aanbod voor
mensen met een beperking hoewel er meerdere clubs zijn met dergelijk aanbod. Avlar vzw bijvoorbeeld
die initiatielessen waterskiën en zeilen geeft, of Recrean Oudenaarde die o.a. bowling organiseert. Of
rugbyclub Rhinos, die zelfs het charter “Ook wij sporten geestig gezond” ondertekende, een project van
G-sport Vlaanderen. Of andere Oudenaardse sportverenigingen die g-sport aanbieden en hiervoor
verhoogde subsidies krijgen.
Hoewel Oudenaarde een heel aantal scholen buitengewoon onderwijs telt, wordt er te weinig nagedacht of
ingezet op wat deze jongeren na de schooluren kunnen doen. Het aanbod dat er is, wordt onvoldoende in
de kijker gezet.
Er is groeiende aandacht voor g-sport, maar dit vraagt een bredere omkadering.
Vele sportclubs zijn echter onwetend, ze weten niet wie hen kan begeleiden in het uitbouwen van een
sportwerking die toegankelijk is voor mensen met een beperking. Daarom is het belangrijk dat de stad de
clubs mee ondersteunt in de uitbouw van sport voor iedereen. Inclusieve werking, waarbij personen met
en zonder beperking met en tegen elkaar sporten moet hierbij zeker gemotiveerd worden.
Daarnaast is het wenselijk dat initiatieven in G-sport duidelijk gecommuniceerd worden, zodat
geïnteresseerden weten waar en bij wie men hiervoor terecht kan.
In het bestuursakkoord staat trouwens ook dat bijzondere aandacht besteed zal worden aan de
accommodatie en promotie voor de G-sport.
Hier kan de sportdienst een belangrijke, coördinerende rol vervullen:
 Het aanbod in Oudenaarde kan gebundeld en gepromoot worden. Deze kennisgeving kan via de
webpagina van de sportdienst, maar eveneens via verspreiding van een folder met daarin een
overzicht van alle plaatselijke sportverenigingen die open staan voor mensen met een beperking.
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 Sportclubs kunnen begeleid worden naar een volwaardige g-sportwerking. Hierbij kan samengewerkt
worden met G-sportfederatie Parantee-Psylos, Recreas, Sport Vlaanderen en G-sport Vlaanderen.
 Het project van G-Sport Vlaanderen “Geestig gezond sporten” kenbaar maken dat taboes doorbreekt
rond psychische kwetsbaarheden bij sporters en dat sportclubs oproept om aandacht te hebben voor
deze problematiek.
 Een consulent G-sport op de sportdienst aanstellen die mensen verder helpt met vragen rond een
toegankelijk aanbod voor mensen met een beperking.
Vragen:
1. Welke concrete initiatieven zijn al genomen om het sportaanbod toegankelijk te maken voor mensen
met een beperking? Welke gaat men nog nemen? Op welke termijn?
2. Is de Stad bereid te onderzoeken hoe men samen met verschillende G-sportfederaties en de
plaatselijke sportclubs kan samenwerken om mensen met een verstandelijke, visuele, auditieve of
fysieke beperking en sporters met een psychische kwetsbaarheid of autisme ook de kans te geven om
te sporten en te bewegen binnen hun mogelijkheden?
3. Is de Stad bereid om beroep te doen op Sport Vlaanderen om de sportfunctionaris en/of de
sportdienst te ondersteunen bij?
4. Is de Stad bereid om de sportclubs op te roepen het charter “Ook wij sporten geestig gezond” te
ondertekenen waardoor aangegeven wordt dat alle kinderen en jongeren gelijkwaardig behandeld
worden,
ongeacht
achtergrond
of
psychische
bagage?
https://www.geestiggezondsporten.be/charter
5. Is de Stad bereid om op het jaarlijkse sportreferendum het uitreiken van de aparte prijs voor de beste
g-sporter te vervangen door een bekroning in de sporttak waarin de g-sporter uitkomt, dit in het kader
van inclusie?
6. 8% van de projectsubsidie gaat naar sportverenigingen die personen met een handicap in hun werking
integreren. De vereniging kan hierbij enkel punten scoren (1 punt per lid) volgens het aantal leden
met een handicap en niet voor g-sportactiviteiten die zij organiseert.
7. Hoeveel verenigingen gaven het aantal leden door? Hoeveel g-sporters zijn dit in totaal?
8. Leiden subsidies voldoende tot een meer toegankelijk aanbod in de realiteit?
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
8.
8.1.

Raadslid Kristof Meerschaut
Vraag 1: Steunpilaren kapel Kerselare.

Tijdens de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2019 antwoordde schepen Vercamer dat de gele stutten
van de kapel van Kerselare zonder enig voorbehoud weggenomen konden worden, omdat die overbodig
gebleken waren. Het stadsbestuur besliste vervolgens om de stutten te koop aan te bieden: uiterlijk 6
september konden geïnteresseerden een bod uitbrengen. Bijna 3 maanden na het afsluiten van de
biedprocedure staan de stutten er nog steeds.
Vragen:
1. Is er een bod gekomen op de stutten?
2. Zo ja, wat bedraagt de verkoopprijs en wanneer worden de stutten weggehaald?
3. Zo nee, wat is de volgende stap? Kan het stadsbestuur de stutten niet zelf laten weghalen?
De vraag wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.
8.2.

Voorstel 2: De Grote Grondvraag.

Op 5 november 2019 lanceerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir samen met de Openbare
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ‘De Grote Grondvraag’. Via een handige tool op
www.degrotegrondvraag.be kunnen burgers te weten komen of hun grond risico loopt op vervuiling en
dus verder onderzocht moet worden. Ten laatste tegen 2028 moeten alle risicogronden in Vlaanderen
onderzocht zijn.
Om van deze website een succes te maken rekent OVAM op informatie van alle Vlaamse steden en
gemeenten. Zij dienden tegen 2017 een inventaris op te maken van alle risicogronden. Het is deze
informatie die OVAM via de website wil ontsluiten aan alle burgers. Momenteel doet reeds een derde
van de Vlaamse gemeenten mee, Oudenaarde hoort daar niet bij.
Voorstel:
1. De gemeenteraad beslist om deel te nemen aan ‘De Grote Grondvraag’ van OVAM
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2. De gemeenteraad vraagt het College van Burgemeester en Schepenen en de bevoegde dienst hiervoor
het nodige te doen en contact op te nemen met OVAM
Het voorstel wordt beantwoord door burgemeester Marnic De Meulemeester.
9.
9.1.

Raadslid Kathy De Rycke
Vraag 1: Bomen Akkerstraat.

In februari 2018 werden alle platanen in de Akkerstraat (tussen de Nestor de Tièrestraat en de
Kanunnikenstraat) gerooid. In de plaats werden 11 sierperelaars (Pyrus calleryana “Chanticleer” 14/16)
geplant, in het voorjaar van 2018. Maar naast de aangeplante perelaars groeit vooral ook heel veel
onkruid in het plantvak. Dit oogt niet netjes en kan ook niet de bedoeling zijn.
Vragen
1. Hoe zal de rest van het plantvak aangelegd worden?
2. Wanneer wordt daar werk van gemaakt?
De vraag wordt beantwoord door schepen John Adam.
9.2.

Voorstel 2: Charter fie(r)tel en carnavalsvieringen.

Recent ontstond heel wat commotie omtrent het voorstel tot verbod om zich te verkleden als iemand van
een andere etnische afkomst, dit naar aanleiding van de act van de groep ‘De Pilsjaars’ tijdens de voorbije
editie van de fietel in Eine (https://www.hln.be/in-de-buurt/oudenaarde/-zwartepietenrel-in-eine-groengemeenteraadslid-wil-niet-dat-figuranten-zich-nog-verkleden-als-iemand-van-ander-ras~a6d4ad2f/).
Deze discussie is niet nieuw en werd eerder ook al in andere steden en gemeenten gevoerd (cfr. Carnaval
Aalst). Net zoals in Aalst werd het voorstel ook in Oudenaarde op veel onbegrip en ongeloof onthaald.
Activiteiten zoals carnaval en fie(r)tels behoren tot het immaterieel cultureel erfgoed, het zijn traditionele
gebruiken die hun eigenheid hebben in de vrijheid om op een ludieke manier de draak te steken met alles
en iedereen. Er hoort van buitenaf niet bepaald te worden waarmee gelachen wordt en waarmee niet, en
in het bijzonder niet door politici. Het inperken van de vrije meningsuiting of het verbieden van
schertsbeelden tast de eigenheid aan van de fie(r)tel en carnavalsvieringen.
Vandaar onderstaand voorstel
Voorstel:
1. De gemeenteraad van Oudenaarde ondertekent onderstaand charter en maakt dit bekend aan de
fie(r)tel- en carnavalsverenigingen die actief zijn binnen de gemeentegrenzen.
Charter fie(r)tel en carnavalsvieringen
Activiteiten zoals carnaval en fie(r)tels behoren tot het immaterieel cultureel erfgoed, het zijn traditionele
gebruiken die hun eigenheid hebben in de vrijheid om op een ludieke manier de draak te steken met alles
en iedereen. Er hoort van buitenaf niet bepaald te worden waarmee gelachen wordt en waarmee niet, en
in het bijzonder niet door politici. Het inperken van de vrije meningsuiting of het verbieden van
schertsbeelden tast de eigenheid aan van de fie(r)tel en carnavalsvieringen.
Door het ondertekenen van dit charter erkent de gemeenteraad van de stad Oudenaarde bovenstaand
principe.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen John Adam. Het raadslid vraagt de stemming over het
voorstel.
Stemden voor: 3: N-VA (2: Kristof Meerschaut en Kathy De Rycke) + Vlaams Belang (1: Vincent
Thomaes)
Stemden tegen: 25: Open VLD (12: 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 en Robbin De Vos) + CD&V (5: Stefaan Vercamer, Mathieu Mas, Lieven Cnudde, Mathieu
De Cock en Christine Vandriessche) + Groen (6: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer,
Eva Pycke, Maud Wybraeke en Eric Meirhaeghe) + SP.A (2: André Vansteenbrugge en Dagmar
Beernaert)
Het voorstel wordt niet aangenomen.
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10. Raadslid André Vansteenbrugge
10.1. Vraag 1: Algemeen beleid - sport.
Bij de lectuur van de Jaarverslagen en Jaarrekeningen van Stad Oudenaarde heb ik vastgesteld dat in de
loop van de voorbije jaren de uitgaven voor het domein Sport meer dan behoorlijk zijn gestegen. Het
aandeel van Sport wàs binnen de uitgaven al groter dan veel andere domeinen, maar dat is nu nog
toegenomen. Sport is intussen het domein waar het hoogste bedrag van de werkingskosten naartoe gaat.
Het stadsaandeel in het Stedelijk Zwembad draagt hier natuurlijk aanzienlijk toe bij.
Anderzijds zijn ook de investeringsverrichtingen voor Sport niet gering geweest. Ook daar ziet men een
duidelijke stijging.
Vragen:
- Is het Bestuur van plan deze keuzes verder te volgen? M.a.w. zal het aandeel Sport in de uitgaven ook
in de nabije toekomst zo dominant blijven?
- Is het niet aangewezen deze keuzes eens grondig te onderzoeken en eventueel te kiezen voor andere
accenten die maatschappelijk belangrijker kunnen zijn?
De vraag wordt beantwoord door schepen Peter Simoens.
10.2. Vraag 2: Aanstellen centrummanager.
In de notulen van het CBS van 14 oktober ll. lees ik dat er wordt overgegaan tot de aanstelling van een
Centrummanager. Die wordt aangeworven voor een periode van 3 jaar (36 mnd.) en de kostprijs wordt
geraamd op 151.008 €, inclusief BTW.
Vragen:
- Is die Centrummanager intussen aangeworven? Zo neen, wanneer treedt hij/zij in dienst?
- Wat is de precieze taakomschrijving van die Centrummanager? M.a.w. beperkt de taak zich tot het
Centrum van de Stad?
- Staat die manager dan voltijds ter beschikking van Stad Oudenaarde?
De vraag wordt beantwoord door schepen Carine Portois.
11. Raadslid Dagmar Beernaert
11.1. Voorstel 1: Online registratie orgaandonatie.
Eén orgaandonor kan tot acht mensenlevens redden. Door onze acties in het verleden is het aantal
inwoners van Oudenaarde dat zich uitdrukkelijk liet registreren als orgaandonor op twee jaar tijd
verdubbeld. Dat is een goede zaak. Vandaag wachten in ons land ongeveer 1.300 mensen op een
levensreddend orgaan. Jaarlijks komt de oplossing voor zo’n 120 mensen te laat.
Het is cruciaal dat we onze inspanningen om inwoners te overtuigen om zich te registreren als
orgaandonor verder zetten. Sinds kort is het ook wettelijk mogelijk om online te registreren als
orgaandonor, de wet daaromtrent werd aangepast. Nu kan dat in Oudenaarde enkel door zelf langs te gaan
bij de dienst Bevolking. Om de drempel te verlagen, stellen we voor om het ook in onze stad mogelijk te
maken om online te registreren. Dit is overigens reeds het geval in andere steden, zoals Kortrijk, Gent en
Geel.
Daarbij volgend voorstel:
Oudenaarde maakt het mogelijk voor inwoners om zich online te registeren als orgaandonor en zet
hierrond actief een sensibiliseringscampagne op.
Het voorstel wordt beantwoord door schepen Stefaan Vercamer.
11.2. Vraag 2: Aanleg fietstunnel Leupegemstraat.
Dagelijks steken in hartje Leupegem 600 tot 1.000 fietsers de Leupegemstraat over. Het verkeerspunt
heeft al lang een kwalijke reputatie, er gebeuren ook geregeld ongelukken. Om fietsers veilig de
Leupegemstraat te laten oversteken werd beslist om ter hoogte van het Schoolcomplex een fietstunnel te
maken.
Er werd gecommuniceerd dat de werkzaamheden zouden starten in 2019, de tunnel zou in gebruik
genomen worden in 2020. De kosten worden geraamd op zo’n 2 miljoen euro. Het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO) zou 40% voor zijn rekening nemen, Vlaanderen zou 30% toesteken, de
provincie Oost-Vlaanderen 13%, waarna stad Oudenaarde nog 347.310 euro zou ophoesten.
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Uit het antwoord van een vraag aan de bevoegde Vlaamse minister kunnen we echter opmaken dat de
plannen omtrent de aanleg van de fietstunnel vertraging oplopen. Momenteel wordt het verkeerskundig
voorontwerp afgewerkt, het lijkt er dus niet op dat de werken snel zullen starten. Bovendien liet de
minister weten dat de tunnel niet meer via Europese subsidies zou worden gefinancierd. Volgens de
minister is de stad trekker van het dossier.
Daarom volgende vragen:
1. Wat is de stand van zaken omtrent de aanleg van de fietstunnel?
a. Welke timing stelt het stadsbestuur voorop?
b. Wat is de reden voor de (mogelijke) vertraging?
2. Het stadsbestuur liet in mei 2017 weten dat Europa 800.000 euro subsidie zou verlenen voor de bouw
van de tunnel.
a. Is die subsidiestroom verzekerd?
b. Of valt die subsidie weg, zoals het antwoord van de minister laat vermoeden? Zo ja, is het
financieel plaatje voor de bouw van de tunnel rond?
De vraag werd gezamenlijk behandeld met vraag 4.2 van raadslid Steven Bettens en werd beantwoord
door schepen Peter Simoens.
Voorzitter Lieven Cnudde schorst de zitting om 21u54 voor de vergadering van de OCMW-raad.
De vergadering wordt geheven om 21u55.
Goedgekeurd in zitting van 16 december 2019.
Algemeen directeur,

De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

L. CNUDDE

